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RESUMO 

 

 

A competitividade é constante e crescente em qualquer lugar, por isso as empresas vêem 
no Desenvolvimento de Novos Produtos a oportunidade de continuarem competitivas no 
mercado, porém não basta apenas desenvolver, é necessário buscar a maior eficácia em 
suas operações de produção. Pensando nisso essa pesquisa teve por objetivo analisar o 
processo de produção de placas elaboradas com fibras naturais para utilização na 
construção civil, com intuito de melhorar o processo para que o mesmo seja mais eficaz e 
competitivo. Além de determinar as características: físicas, biológicas, mecânicas, de 
absorção acústica e de resistência ao fogo das placas produzidas. A pesquisa teve por 
incentivo as questões sociais, ambientais e econômicas, deste modo, as placas 
desenvolvidas nesta pesquisa são de Fibra de Aveia. A escolha do material se deu por ser 
um material natural, sustentável e por ser utilizado para fazer forragem (animal ou do 
solo), ou seja, que tem pouco valor agregado, assim com a produção das placas poder 
agregar valor ao material. A pesquisa está inserida no Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Urbana da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e foi desenvolvida no 
Laboratório de Química Aplicada da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR - 
Campus de Campo Mourão). A pesquisa apresentou resultados como, o melhoramento do 
processo produtivo que conseguiu diminuir o tempo de tratamento da Fibra de Aveia de 48 
horas para 10 minutos. Com os ensaios físicos constatou-se que as placas são consideradas 
de alta densidade quando comparadas a outros materiais utilizados para realizar absorção 
sonora. Os ensaios biológicos tiveram resultados satisfatórios, porém no ensaio olfativo a 
placa de aveia com silicato de sódio foi considerada com odor desagradável, fator que 
deverá ser investigado e posteriormente melhorado. Nos ensaios mecânicos os resultados 
para o Módulo de Resistência à Flexão (MOR) e o Módulo de Elasticidade (MOE), obtidos 
tiveram variação significativa entre as amostras do mesmo tipo de placa, no entanto, pode-
se observar que as placas com retardantes de chama apresentaram valores maiores de 
MOR, ou seja, maior resistência à flexão, também foi observado durante o 
desenvolvimento da pesquisa que as placas de aveia apresentam resistência de 
armazenamento e de transporte. Em relação ao ensaio de absorção acústica as placas de 
aveia apresentaram picos de absorção nas faixas entre 1300 Hz e 3500 Hz e Coeficiente de 
Absorção Sonora Ponderado entre 0,20 e 0,25, com esses valores as placas de aveia 
(natural, com hidróxido de alumínio e com silicato de sódio) foram classificadas em: 
“classe E” segundo a ISO 11654:1997. No entanto, o potencial acústico das placas pode ser 
elevado aumentando a espessura das placas. Também, foi analisado em forma de 
comparação, os coeficientes de absorção sonora das amostras da placa de aveia com 
hidróxido de alumínio e da lã de rocha comercializada e constatou-se que a lã de rocha 
apresenta níveis menores de absorção. Já por meio do ensaio de flamabilidade segundo a 
norma NBR 9442:1986 as placas ficaram classificadas em: placa de aveia natural “classe 
D”, placa de aveia com hidróxido de alumínio “classe B” e placa de aveia com silicato de 
sódio “classe A” o que mostra o bom desempenho dos retardantes de chama adicionados às 
placas de aveia. A pesquisa ainda apresenta uma listagem de sugestões para futuras 
pesquisas.  

 
 

Palavras-chaves: Processo produtivo; placa de aveia; ensaios de caracterização; novos 
produtos; competitividade.  
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ABSTRACT  
 
 

Competitiveness is constantly increasing anywhere, so companies see in the New Product 
Development the opportunity to remain competitive in the market, but not enough to 
develop it is necessary to seek greater efficiency in its manufacturing operations. Thinking 
about it this research aimed to analyze the production process of elaborate plates with 
natural fibers for use in construction, aiming to improve the process so that it is more 
effective and competitive. In addition to determining the characteristics: physical, 
biological, mechanical, sound absorption and fire resistance of manufactured boards. The 
research was encouraging the social, environmental and economic issues, thus the plates 
developed in this research are Oat Fiber, the choice of material has to be a natural material, 
sustainable and be used for making fodder (animal or ground), that is, having low added 
value, thus to the production of the plates can add value to the material. The research is 
part of the Graduate Program in Urban Engineering from the State University of Maringá 
(UEM) and was developed in the Applied Chemistry Laboratory at the State University of 
Paraná (UNESPAR - Campus of Campo Mourão). The research results as presented, 
improvement of the production process that could decrease the treatment time Oat Fiber 48 
hours to 10 minutes. With physical tests it was found that the plates are considered high 
density compared with other materials used to make sound absorption. The biological tests 
had satisfactory results, but the olfactory test the oat plate with sodium silicate was 
considered an unpleasant odor, a factor that should be investigated and subsequently 
improved. In the mechanical test results for MOR and MOE obtained had significant 
variation between samples of the same type of plate, however, it can be seen that the plates 
flame retardant had higher MOR values, that is, greater resistance to bending, It was also 
observed during the development of research that oats plates feature storage resistance and 
transport. With regard to sound absorption testing oat plates showed absorption peaks in 
the ranges between 1300 Hz and 3500 Hz and Weighted Sound Absorption Coefficient 
between 0.20 and 0.25, with these values oat plates (natural, with aluminum hydroxide and 
sodium silicate) were classified as "Class E" according to ISO 11654: 1997. However, the 
acoustic potential of plates may be increased by increasing the thickness of the plates. 
Also, it was compared in the form of analysis, the absorption coefficients of the oat 
samples plate of aluminum hydroxide sold rock wool and found that the rock wool has 
lower absorption levels. Through flammability test according to NBR 9442:1986 plates 
were classified as natural oat plate "Class D", oat plate with aluminum hydroxide "class B" 
and oat plate with silicate sodium "class A" which shows the good performance of flame 
retardants added in oats boards. The survey also shows a list of suggestions for future 
research. 
 
 
Keywords: Production process; oat plate; characterization tests; new products 
competitiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em um ambiente altamente competitivo o desenvolvimento de novos produtos 

passa a ser visto pelas empresas como uma oportunidade de se manterem atuantes no 

mercado. No entanto, não basta apenas desenvolver novos produtos, é necessário inovar e 

evoluir os processos produtivos, pois, também são fundamentais.  

Desenvolver produtos, inovar e evoluir processos estão presentes em qualquer área, 

e na construção civil não é diferente. As cidades e a urbanização cresceram com 

velocidade acelerada, aumentando as necessidades da população em: construção civil, 

construção de depósitos de materiais, as construções com tecnologias de projeto, os quais 

promovem um melhor conforto aos ambientes e a produção de produtos cada vez mais 

modernos (SEITO et al. 2008, p. 011). 

Como o custo com a construção civil ainda é muito alto, existe uma busca constante 

por produtos inovadores com custos mais baixos, porém com qualidade e responsabilidade 

socioambiental. Deste modo, pensando na melhoria, recuperação e qualidade do meio 

ambiente as indústrias vem buscando utilizar como matéria-prima, na produção de 

produtos inovadores, resíduos sólidos. Tudo isso é com intuito de tentar atender os desafios 

do tripé da sustentabilidade, que são os aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

Além disso, outro ponto importante é produzir materiais resistentes ao fogo, pois 

todo material e sistema construtivo comercializado devem passar por ensaios que testem a 

sua resistência perante o fogo, pois com construções cada vez mais complexas se faz 

necessário desenvolver produtos cada vez mais seguros, minimizando os riscos e 

aumentando a segurança humana (SEITO et al., 2008).  

Deste modo a pesquisa teve por objetivo analisar o processo de produção de placas 

elaboradas com fibras naturais para utilização na construção civil, por meio da produção de 

placas de aveia. Após a produção das placas de aveia foram analisados os quesitos 

referentes à caracterização física, biológica, mecânica, de absorção acústica e de reação ao 

fogo dessas placas. 

Essa pesquisa enquadra-se na área de Engenharia Urbana que compõe a grande área 

da Engenharia I. A Engenharia Urbana objetiva as pesquisas relacionadas aos aspectos de 

construção, tratamentos de rejeitos e prevenção de acidentes (CAPES, 2013). 
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Essa pesquisa também enquadra-se na área de Operações e Processos da Produção, 

que é uma das Áreas de Conhecimento de Engenharia de Produção, listadas pela 

Associação Brasileira de Engenharia de Produção – ABEPRO (2008), a qual define esta 

Área como: “Projetos, operações e melhorias dos sistemas que criam e entregam os 

produtos (bens ou serviços) primários da empresa”. 

Entre as Subáreas de Engenharia de Operações e Processos da Produção esta 

pesquisa enquadra-se na Subárea de Processos Produtivos Discretos e Contínuos: 

procedimentos, métodos e sequências. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

Esta pesquisa justifica-se pelo fato de buscar melhorar e inovar o processo 

produtivo de placas produzidas com fibras naturais, a fim de desenvolver um produto que 

atenda as necessidades do mercado. Além disso, determinar as qualidades e desempenho 

dessas placas em relação às características: físicas, biológicas, mecânicas, de absorção 

acústica e de resistência ao fogo no sentido de promover a sua adequação a estes quesitos. 

E pensando na conservação ambiental, na responsabilidade social e no retorno 

econômico é que se escolheu reutilizar um resíduo sólido como matéria-prima para 

desenvolver essa pesquisa. O resíduo escolhido foi fibra de aveia que é normalmente 

utilizada para fazer forragem (animal ou do solo), ou seja, com pouco valor agregado. 

Outro ponto levado em consideração na escolha da matéria-prima é que o estado do 

Paraná é o segundo maior produtor de aveia com estimativa de 2.378 kg. ha
�, sendo a 

área plantada total de 48,2 mil hectares para a safra de 2015 (CONAB, 2015).  

Outro fator motivacional desta pesquisa foi desenvolver um produto com 

característica de absorção sonora para edificações e assim tentar minimizar os danos que o 

ruído em níveis elevados pode causar as pessoas como: perda auditiva, stress e problemas 

cardíacos (BISTAFA, 2011), mas, também quando utilizado, o mesmo pudesse não 

propagar fogo minimizando os efeitos dos grandes incêndios, que são perdas sociais, 

econômicas e principalmente humanas (SEITO et al., 2008).  

 



21 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar o processo de produção de placas elaboradas com fibras naturais para 

utilização na construção civil. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

i. Realizar levantamento dos processos de produção de placas produzidas com 

fibras naturais para uso na construção civil; 

ii.  Escolher o processo de produção, para produzir placas; 

iii.  Produzir placas de aveia e analisar o seu processo produtivo;   

iv. Sugerir melhorias ao processo de produção das placas de fibras de aveia, 

que sejam observadas durante a produção das mesmas; e 

v. Avaliar as placas de aveia em relação às características: físicas (densidade e 

gramatura), biológicas (envelhecimento, olfativo e ataque de fungos), mecânicas 

(resistência à flexão e elasticidade), absorção acústica e resistência ao fogo (se necessário 

for utilizar aditivo para aumentar a resistência ao fogo das placas). 

 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

 

Esta pesquisa está estruturada em seis capítulos. A estrutura pode ser visualizada na 

Figura 1. 
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Figura 1: Estrutura da pesquisa 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Nesta seção serão abordados assuntos relacionados ao tema desta pesquisa, como: 

Produção e Processo Produtivo; Engenharia de Métodos de Produção; Desenvolvimento de 

Novos Produtos; Resíduos Sólidos Urbanos; Sustentabilidade; Caracterização (física, 

biológica e mecânica) do material; Acústica e Segurança Contra Incêndio. 

 

 

2.1 PRODUÇÃO E PROCESSO PRODUTIVO 

 

 

Segundo Arnold (1999) a riqueza de qualquer país está na quantidade de produtos 

(bens ou serviços) que são produzidos.  

Doll e Orazem (1984) definem produção como:  

... um processo coordenado que junta trabalho, capital e empresário 

de vários modos e em várias formas – matérias-primas, produtos já 

processado, equipamentos de toda a espécie, plantas, tecnologia, 

força de trabalho, conhecimentos de gestão – com o objectivo de 

criar um bem ou [...] um serviço que é desejado pela comunidade 

consumidora. 

Para Costa et al. (2008, p. 17) “em termos gerais as operações de produção 

transformam recursos de entrada (input) em saídas (output) sob a forma de bens e 

serviços”. Na Figura 2 apresenta-se a dinâmica do sistema produtivo. 

 

Figura 2: Dinâmica do sistema produtivo 

Fonte: Costa et al. (2008) 
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Para Arnold (1999) a função da produção nada mais é do que transformar recursos 

potenciais (recursos naturais, florestas e reservas minerais) em produtos, ou seja, o 

desenvolvimento de recursos em produto final, agregando valor a esses recursos.  

Arnold (1999) ainda sugere que para obter o máximo valor de cada recurso devem-

se projetar processos produtivos que dêem origem a produtos com maior eficiência. 

Doll e Orazem (1984) afirmam que a eficiência deve ser atingida, para que sejam 

gerados lucros, para isso é necessário solucionar três questões fundamentais:  

i. O Que produzir?  

ii.  Como produzir?  

iii.  Quanto produzir? 

Após solucionar essas questões e definir o processo, faz-se necessário administrar 

suas operações para produzir de maneira econômica, ou seja, planejar e controlar os 

recursos utilizados no processo (trabalho, capital e material). A melhor forma de planejar e 

controlar é por meio do fluxo de matérias, pois é o fluxo de matérias que controla o 

processo, sendo assim se não tiver o material necessário na quantidade exata no lugar 

correto o processo não poderá produzir o que deveria, assim o maquinário e o trabalho 

serão mal utilizados (ARNOLD, 1999).  

Costa et al. (2008) ainda salienta a importância da classificação dos processos 

produtivos, pois isso ajudará no entendimento das características relacionadas com cada 

atividade produtiva. No Quadro 1 apresenta-se a classificação dos sistemas produtivos. 

 

Quadro 1: Classificação dos sistemas de produção 
TIPO DE CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Grau de padronização dos produtos 
i. Produtos padronizados 
ii.  Produtos sob medida ou personalizados 

Tipo de operação 

i. Processos contínuos (larga escala) 
ii.  Processos discretos 
iii.  Repetitivos em massa (larga escala) 
iv. Repetitivos em lote 
v. Por encomenda 
vi. Por projeto 

Ambiente de produção 

i. Make-to-stock – MTS – (produção para estoque) 
ii.  Assemble-to-order – ATO – (montagem sob encomenda) 
iii.  Make-to-order –MTO – (produção sob encomenda) 
iv. Engineer-to-order – ETO – (engenharia sob encomenda) 

Fluxo dos processos 
i. Processos em linha 
ii.  Processos em lote 
iii.  Processos por projetos 

Natureza dos produtos 
i. Bens 
ii.  Serviços 

Fonte: Adaptado de Costa et al. (2008) 
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2.1.1 Símbolos de mapeamento de processo  

 

 

Segundo Slack et al. (2009) alguns símbolos são utilizados para classificar os 

diferentes tipos de atividades do processo produtivo. Os símbolos podem ser dispostos em 

ordem, em série ou em paralelo. Não existe um conjunto de símbolos universal, no entanto 

existem alguns que são comumente usados. Na Tabela 1 apresenta-se símbolos da 

administração científica e da análise de sistemas. 

 

Tabela 1: Símbolos de mapeamento de processos comuns 
Símbolos de mapeamento de processos derivados 
da administração científica 

Símbolos de mapeamento de processos derivados 
da análise de sistemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Slack et al., (2009) 

 

 

 

 

Inspeção (checagem de algum 
tipo) 

Atraso (espera, por exemplo, de 
materiais) 

Estoque (estoque deliberado) 

Operação (uma atividade que 
diretamente agrega valor) 

Início ou final do processo 

Atividade 

Input ou output de um processo Transporte (movimentação de 
algo) 

Direção do fluxo 

Decisão (exercitando o poder 
discricionário) 
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2.1.2 Competitividade 

 

 

A competitividade entre empresas é crescente em qualquer lugar do mundo. Isso 

faz com que estas busquem constantemente a eficiência em suas operações e em seus 

processos de gestão (ANTUNES et al., 2008).  

Segundo Slack et al. (2009) a função produção tem papel fundamental no que diz 

respeito a competitividade das empresas, pois é por meio da produção que as empresas 

respondem aos seus consumidores e também as colocam na frente de seus concorrentes. 

No entanto se a produção não consegue entregar produtos e serviços de maneira eficaz 

pode até mesmo falir uma empresa.  

Deste modo, as empresas perceberam a necessidade de desenvolver com frequência 

novos produtos que atendam as necessidades de seus consumidores, porém ao mesmo 

tempo as empresas são compelidas a trabalharem com outros aspectos da competitividade: 

custos, qualidade, tempo, flexibilidade e inovação (ANTUNES et al., 2008). 

Davis et al. (2001) acrescenta um outro aspecto competitivo o de “serviço” que é: 

como os produtos são entregues e acompanhados. 

No Quadro 2 são apresentados alguns aspectos da competitividade. 

 

Quadro 2: Aspectos da competitividade e suas definições  
ASPECTOS DA 

COMPETITIVIDADE  
DEFINIÇÃO 

CUSTO 
“Produzir bens e serviços a custos que possibilitem fixar preços apropriados 
ao mercado e ainda permitir retorno para a organização ou, quando for uma 
ONG dar bom valor aos contribuintes ou aos mantenedores da operação”.  

QUALIDADE Fornecer produtos adequados a seus propósitos, ou seja, isentos de erros. 

TEMPO ou 
VELOCIDADE 

Executar as tarefas o mais rápido possível, minimizando tempo entre pedido 
e entrega de bens ou serviços. 

FLEXIBILIDADE 
“Estar preparado para mudar o que faz, isto é, estar em condições de mudar 

ou de adaptar as atividades de produção para enfrentar circunstâncias 
inesperadas ou para dar aos consumidores um tratamento individual”. 

CONFIABILIDADE 
Produzir em tempo de manter os compromissos de entrega assumidos com os 
consumidores. 

Fonte: Adaptado de Slack et al. (2009, p. 40) 

 

Segundo Davis et al. (2001), além dos aspectos da competitividade apresentados no 

Quadro 2, ainda afirma que nos dias de hoje as empresas estão preocupadas em oferecer 
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produtos que não agridam ao meio ambiente, feitos através de processos produtivos com o 

mesmo objetivo, pois os consumidores estão cada vez mais voltados para produtos que 

sejam seguros para o meio ambiente. 

Reid e Sanders (2005) explicam por que as empresas não apostam em todos esses 

aspectos competitivos. O motivo é à proporção que os recursos são dedicados a um único 

aspecto, fazendo com que não sobre recursos suficientes para outros aspectos.  

 

 

2.1.3 Produtividade 

 

 

Segundo Reid e Sanders (2005) uma das maneiras mais comuns das empresas 

medirem o seu grau de competitividade no mercado e por meio da produtividade.  

A produtividade é definida como a eficiência com que as entradas são convertidas 

em saídas (DAVIS et al., 2001). 

Para Reid e Sanders (2005) produtividade mede como os recursos estão sendo 

utilizados, podendo ser calculada como a razão entre as saídas (bens e serviços) e as 

entradas (mão-de-obra, materiais e capital), sendo que quanto maior for a eficiência da 

utilização dos recursos, mais produtiva a empresa é. A Equação 01 apresenta o cálculo da 

produtividade.  

 

������������ =  ��Í���
�������� ;                                                                        (01) 

 

Segundo Reid e Sanders (2005) a Equação 01 pode ser utilizada para mensurar a 

produtividade de qualquer coisa, podendo ser de apenas um trabalho, máquina ou da 

empresa inteira. No Quadro 3 apresentam-se algumas possibilidades de cálculos de 

produtividade. 
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Quadro 3: Possibilidades de cálculos de produtividade 
Medidas de produtividade Cálculos de produtividade 
Medida de produtividade total Saída produzida/todas as entradas utilizadas 

Medida da produtividade parcial 

Saída/mão-de-obra ou 
Saída/máquinas ou 
Saída/materiais ou 
Saída/capital 

Medida da produtividade multifatorial 
Saída/(mão-de-obra + máquina) ou 
Saída/(mão-de-obra + materiais) ou  
Saída/(mão-de-obra + capital + energia) 

Fonte: Adaptado de Reid e Sanders (2005) 

 

Para Heizer e Render (2001) a medição da produtividade é um excelente meio de 

avaliar a capacidade de uma empresa de melhorar o padrão de vida de seus funcionários. 

Quanto maior for à produtividade de uma empresa melhor serão os salários de seus 

funcionários e menores serão os preços de seus produtos para seus consumidores.   

Ainda segundo Heizer e Render (2001) os três fatores essenciais para aumentar a 

produtividade são: 

1. Trabalho – representa 1/6 do crescimento anual; 

2. Capital – que também representa 1/6 do crescimento anual; 

3. Administração – contribui com aproximadamente 2/3 do crescimento anual. 

 

 

2.1.4 Etapas do processo produtivo de placas produzidas com fibras naturais 
 

 

Nesta sessão buscou-se estudar diferentes tipos de processos que tinham por 

objetivo produzir placas com fibras naturais para uso na construção civil. 

O intuito de estudar esses processos foi com a finalidade de selecionar um ou mais 

processos e sugerir melhorias. No Quadro 04 apresentam-se processos produtivos de placas 

produzidas com fibras naturais para utilização na construção civil. 
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Quadro 4: Etapas dos processos produtivos de placas produzidas com fibras naturais para uso na 
construção civil 

AUTOR 
(ES) 

FINALIDADE 
DA PLACA ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO DE PLACAS PRODUZIDAS 

COM FIBRAS NATURAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Santos 
Neto 

(2013) 

Condicionamento 
acústico 

i) Tratamento da Fibra residual de cana-de-açúcar (em solução de hidróxido de 
sódio); ii) Lavagem em água corrente; iii) Trituração; iv) Filtro-prensagem 
(separar a fibra da água); v) Adição de vermiculita e aditivos; vi) 
Homogeneização da massa; vii) A massa é moldada em forma; viii) Prensagem; 
ix) A placa é desenformada e segue para secagem; x) Por fim a placa passa por 
processo de termo prensagem e novamente é desenformada. 

Louzi et 
al. (2013) 

Biocompósitos 
(isolante térmico e 

acústico) 

i) obtenção da fibra de coco seca por desfibramento manual; ii) lavagem com 
água corrente; iii) secagem em estufa 60ºC por 24h; iv) moagem (moinho de 
facas); v) peneiramento e seleção (cada batelada dura 15 min.); vi) maceração 
em hidróxido de sódio (10%) por 1h; vii) lavadas com água destilada 
(utilizando filtro de algodão); vii) pH medido com frequência até obter pH 
neutro; ix) secagem em estufa 60ºC por 24h; x) adição de aditivos e moldagem; 
xi) prensagem; xii) secagem à 150º em estufa por 1h; xiii) desmoldagem. 

Campos 
(2012) 

Tratamento 
acústico 

i) Moagem; ii) Lavagem; iii) Mistura e maceração; iv) Lavagem; v) Trituração; 
vi) Preparo da massa com aditivos; vii) Moldagem; viii) Secagem; ix) 
Acabamento final 

Santos et 
al (2011) 

Isolamento 
acústico 

i) Coleta; ii) seleção; iii) preparação (folhas de bambu (trituradas, peneiradas), 
bagaço de cana-de-açúcar (coletado já moído, então foi secado por 48h em 
estufa); iv) adição de aditivos e mistura da massa em batedeira; v) confecção 
dos blocos (moldagem); vi) pré compactação; viii) desenformado deixando a 
forma de metal; ix) prensagem por 30 min. À 130ºC; x) desenformada e 
armazenada até momento de corte para ensaios. 

Demarchi 
(2010) 

Absorção acústica 
i) Extração da matéria-prima; ii) Estocagem; iii) Beneficiamento (corte ou 
desdobramento, cozimento, polpação, centrifugação, moldagem, prensagem e 
secagem) 

 

Observando o Quadro 04, escolheu-se para trabalhar nessa pesquisa os processos 

produtivos de Santos Neto (2013) e Campos (2012). A escolha deu-se a que esta pesquisa 

é, em parte, uma continuação dos mencionados e por se enquadrarem na área de 

melhoramento acústico. Além disso, os dois processos produtivos são semelhantes e 

utilizam fibras naturais que são encontradas no estado do Paraná.  

Para uma melhor avaliação dos processos produtivos os mesmos serão descritos no 

Capítulo 3, pois, por meio dos processos escolhidos, serão produzidos Placas de Aveia para 

realizar absorção acústica.  

 

 

2.2 ENGENHARIA DE MÉTODOS DE PRODUÇÃO 

 

 

Segundo Oliveira et al. (2005, p. 01) as empresas devem ter a “capacidade de 

transformar a tecnologia já existente em novos produtos ou métodos inovadores de 
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produção”, sendo que as empresas exercem papel fundamental na evolução e inovação 

tanto de novos produtos quanto de novos processos. 

Deste modo, ainda segundo Oliveira et al. (2005), existem várias formas de gerar 

novos métodos de produção ou de melhorar os já existentes. 

No entanto, a Engenharia de Métodos (EM), segundo Souto (2002), tem a função 

de estudar o processo produtivo com o intuito de garantir que a utilização dos recursos seja 

da maneira mais eficiente possível. Sabe-se que a EM é a técnica que tem por objetivo 

garantir a implantação de métodos que melhorem o rendimento do trabalho, descartando 

todas as operações desnecessárias. Na Figura 3 apresenta-se a missão da EM. 

 

Figura 3: Missão da Engenharia de Métodos 

 
Fonte: Souto (2002) 

 

Segundo Souto (2002) a EM é subdividida em duas partes fundamentais, que são: 

1. Estudo de Movimentos – tem por objetivo encontrar a melhor maneira de 

executar uma determinada tarefa; 

2. Estudo de tempos – tem por objetivo determinar o tempo-padrão para 

executar uma determinada tarefa. 

 

Na Figura 4 apresenta-se a subdivisão da EM. 
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Figura 4: Subdivisão da engenharia de métodos 

 
Fonte: Souto (2002) 

 

Nesta pesquisa são propostas melhorias para o método de produção de placas 

produzidas com fibras naturais para uso na construção civil. 

 

 

2.3 DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS 

 

 

O Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP) passa a ser o foco das empresas em 

termos de competitividade, isso porque a sobrevivência das empresas está ligada 

diretamente ao DNP. Atualmente o DNP passou a ser uma das principais atividades dentro 

de uma organização (SLACK et al., 2002). No entanto, o DNP é uma atividade complexa 

que envolve todos os setores de uma empresa, fornecedores, consumidores distribuidores e 

organizações parceiras, com o objetivo de desenvolver produtos que atendam as exigências 

e as necessidades dos consumidores (SENHORAS; TAKEUCHI; TAKEUCHI, 2007). 

Deste modo para compreendermos o DNP antes se faz necessário entender o que é: 

Produto; Novo Produto; e o Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos. Estes 

conceitos serão apresentados nas próximas seções. 
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2.3.1 Produto 

 

 

Na literatura encontra-se diferentes conceitos e definições sobre o que é Produto. 

Nesta pesquisa adota-se a definição de Costa (apud SILVA; BATALHA In: BATALHA, 

2001 p. 131), por entender que esta definição seja ampla e completa.  

Produto é “... um complexo de atributos tangíveis (cor, embalagem, 

design) e intangíveis (reputação da marca, prestação de serviços 

pós-venda) que pode ser oferecido a um mercado, para sua 

apreciação e aquisição, uso ou consumo, e que pode satisfazer a um 

desejo ou a uma necessidade”.  

 

 

2.3.2 Novo produto 

 

 

Para compreender o Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos é necessário 

conhecer o que é Novo Produto. Deste Modo a definição escolhida por esta pesquisa é de 

Nantes (In: BATALHA, 2001 p. 522) Novo Produto pode ser: 

i. Amplo – que incorpora qualquer tipo de inovação ou aprimoramento, como 

uma alteração na embalagem ou modificação nos ingredientes; 

ii.  Restrito e específico – apenas produtos inéditos para o mercado; 

iii.  Necessidade ainda inexistente – neste caso a possibilidade de sucesso do 

produto é maior, porém os riscos para a empresa e os custos de 

desenvolvimento também são maiores; 

iv. Necessidade existente - aperfeiçoamento de linhas de produtos já existentes 

para atender melhor as necessidades dos consumidores;  

v. Pseudonovidades – “... são que cópias praticamente idênticas dos produtos 

existentes, cujo objetivo é iludir o consumidor...” 
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2.3.3 Processo de desenvolvimento de novos produtos 

 

 

O Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP) é definido por Back et 

al. (2008, p. 04) como “.... todo o processo de transformação de informações necessárias 

para a identificação da demanda, a produção e uso do produto”, passando pelas seguintes 

etapas do DNP que são: “pesquisa de mercado, o projeto do produto, projeto do processo 

de fabricação, plano de distribuição e de manutenção até o descarte ou desativação do 

mesmo”. 

Nota-se que a definição de Back et al. (2008) é completa e abrange todas as etapas 

do DNP.  

Nesta pesquisa foi abordado tanto o projeto do produto como o processo de 

fabricação. 

 

 

2.4 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 

Os resíduos sólidos urbanos de acordo com Mansor et al. (2010) são gerados pelo 

consumo em residências, comércios, serviços locais, indústrias e agrícola. Normalmente os 

resíduos sólidos são orgânicos, materiais recicláveis e materiais não recicláveis.  

A ABNT NBR 10.004 (2004) define os resíduos sólidos como: 

Resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

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

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

como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

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

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.  

 

Ainda segundo a ABNT NBR 10.004 (2004) classifica-se os resíduos sólidos, 

como: 

a) resíduos classe I - Perigosos;  
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Resíduos que em função de suas propriedades físicas, químicas ou 

infectocontagiosas, podem apresentar:  

i. Risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices;  

ii.  Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma 

inadequada.  

Além dos resíduos: inflamável, corrosivo, reativo, tóxico e patogênico. 

b) resíduos classe II – Não perigosos;  

i. Resíduos classe II A – Não inertes - que podem ter propriedades, tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.  

ii.  Resíduos classe II B – Inertes - quaisquer resíduos que, quando amostrados 

de uma forma representativa, e submetidos a um contato dinâmico e estático 

com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, não tiverem 

nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor.  

 

Já a Lei 12.305 de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem por objetivo a 

proteção da saúde pública e da qualidade ambiental por meio da redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. Propondo padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 

serviços, além do incentivo à indústria de reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 

matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados.  

 

 

2.4.1 Gestão de resíduos sólidos 

 

 

Segundo Russo (2003) a gestão dos resíduos sólidos envolve vários aspectos como: 

uma boa administração; recursos financeiros; aspectos legais; bom planejamento; e as 

áreas de engenharia.  

Ainda segundo Russo (2003) a gestão de resíduos sólidos pode ser definida como: 

controle, produção, coleta, armazenamento, tratamento (reaproveitamento e/ou reciclagem 
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e/ou transformação), transporte e destino final, com o intuito de preservar e melhorar 

diversas áreas como, por exemplo, saúde pública, economia, preservação dos recursos, e 

conservação do meio ambiente. 

Para Galbiati (2004) a gestão de resíduos sólidos são sistemas integrados onde 

visando a diminuição do lixo gerado pela população, as industrias reutilizam esses 

materiais como matéria-prima por meio da reciclagem, assim, além de diminuir o 

desperdício também aumenta a geração de renda. 

 

 

2.4.2 Resíduos orgânicos 

 

 

Segundo Galbiati (2004) todo resíduo sólido urbano produzido 65% são resíduos 

orgânicos, no entanto esse valor varia de acordo com o porte do município e dos hábitos de 

consumo da população. 

Albuquerque Neto (2007) define que o “lixo orgânico é todo lixo que tem origem 

animal ou vegetal, ou seja, que recentemente fez parte de um ser vivo”. 

O resíduo orgânico é responsável pela produção de chorume e gases de efeito estufa 

nos aterros (GALBIATI, 2004). Deste modo, para diminuir esses dados, algumas ações 

podem ser tomadas como: compostagem, incineração, reciclagem e reutilização.  

 

 

2.4.3 Fibra de aveia 

 

 

Entre as culturas utilizadas para forragem a aveia é a mais cultivada. Seu plantio é 

realizado entre os meses de março a julho e os principais estados que cultivam a aveia são: 

Rio Grande do Sul; Santa Catarina; Paraná; São Paulo; Mato Grosso do Sul; Minas Gerais; 

Rio de Janeiro; e Espírito Santo. A aveia é cultivada principalmente nesses estados, pois as 

temperaturas nessas regiões variam entre 20º à 25º C favorecendo o seu desenvolvimento 

(SÁ, 1995). 
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A aveia possui diversas funcionalidades, como: alimentação humana e de animal; 

proteção e melhoria do solo como forragem; também auxilia na inibição de infestações de 

pragas (SÁ, 1995). 

A aveia, em sua fase de crescimento vegetativo apresenta alta proporção de folhas, 

baixo conteúdo de fibra e altos teores de minerais e proteína bruta. Ao passar, porém, para 

o estágio reprodutivo, alongamento, emborrachamento e florescimento a aveia sofre 

alteração, resultando em queda da digestibilidade e aumento do rendimento de forragem 

(SÁ, 1995). 

A palha da aveia segundo Floss (1998 apud SÁ, 1995) se divide em nutrientes 

digestíveis totais (33,1%), minerais (5,3%), proteína bruta (3,6%) e proteína digestível 

(1,1%), podendo ser classificada, portanto como Fibrosa. 

 

 

2.4.4 Reações das fibras perante o fogo  

 

 

A reação das fibras, naturais e não naturais, em exposição ao fogo vai depender de 

diversos fatores, tais como o tipo e as características que compõe cada fibra (RIBEIRO et 

al., 2013).  

Deste modo Kandola (2001 apud RIBEIRO et al., 2013) afirma que “... as fibras 

celulósicas inflamam-se a temperaturas baixas e queimam rapidamente”.  

Segundo Kuasne (2008) “As fibras celulósicas possuem diversas propriedades em 

comum. Elas se queimam fácil e rapidamente, desprendem odor de papel queimado, 

produzem resíduo leve e cinzas que variam entre o negro e o acinzentado”. Um exemplo, 

disso são as fibras de algodão que, quando submetidas a temperaturas superiores a 200ºC, a 

celulose carboniza. 

Já “as fibras proteicas inflamam-se em temperaturas mais elevadas e queimam mais 

lentamente, não mantendo a combustão. As fibras sintéticas, sendo termoplásticas, fundem 

a temperaturas relativamente baixas...” (HORROCKS, 2005 apud RIBEIRO et al., 2013). 

Um exemplo, são as fibras polipropilências (pp), atingem o ponto de fusão entre 165ºC a 

175ºC, derretem na presença de chama e queimam devagar (KUASNE, 2008). 

Portando, as fibras de aveias por serem de origem vegetal classificam-se como fibra 

celulósica, ou seja, queimam em temperaturas baixas e rapidamente.  
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2.5 SUSTENTABILIDADE 

 

 

A sustentabilidade é definida por Resende (2013) como a interligação dos 

diferentes aspectos, que são: a conservação ambiental, a responsabilidade social e o retorno 

econômico. 

Segundo WWF do Brasil [19--?] a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento define o Desenvolvimento Sustentável como “o desenvolvimento capaz 

de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o 

futuro”.  

Já a Lei nº 6.938 de 1981, Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 2º, 

dispõe: “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições 

ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana”. No art. 4º A Política Nacional do Meio Ambiente visará: I – “à 

compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade 

do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”. 

Diante dos conceitos citados podemos afirmar que o desenvolvimento sustentável é 

formado pelo tripé econômico, social e ambiental.  

Deste modo, são por esses motivos que as práticas de responsabilidade social 

corporativa estão cada vez mais se tornando uma parte da estratégia das empresas, 

conscientes da relação entre retorno econômico, ações sociais e conservação da natureza, 

pois as empresas que queiram se manter competitivas no mercado devem valorizar o 

comportamento responsável (WWF DO BRASIL, [19--?]).  

 

 

2.6 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO MATERIAL (DENSIDADE E GRAMATURA) 

 

 

Os materiais utilizados para absorção acústica geralmente são de baixa e/ou média 

densidade (GREVEN; FAGUNDES e EINSFELDT, 2006). 
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A densidade é obtida por meio do quociente da relação entre a massa e o volume de 

um corpo que é expresso em quilogramas por metro cúbico (kg. m
!) (NASSUR, 2010). Já 

a gramatura é a massa por unidade de área expressa em gramas por metro quadrado 

(". #
$) (BARRICHELO; FOELKEL, 1969) 

 

 

2.7 CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DO MATERIAL (ENVELHECIMENTO, 

OLFATIVO E ATAQUE DE FUNGOS) 

 

 

Os materiais compósitos1 são submetidos a ensaios de envelhecimento natural ou 

aceleração para avaliar sua degradação em condições de uso (RODRIGUES, 2007). 

O ensaio de envelhecimento natural expõe o material a condições ambientais 

próximas às de uso, no entanto é um ensaio que requer muito tempo até se obter os 

resultados (RIOS, 2012).  

Já o ensaio de envelhecimento acelerado normalmente é realizado em laboratório 

onde são simuladas às condições reais, porém mais intensas (RIOS, 2012; RODRIGUES, 

2007). Os ensaios mais utilizados são termooxidação: uso contínuo de elevadas 

temperaturas e fotooxidação: exposição à radiação ultravioleta. Os resultados são obtidos 

rapidamente podendo ser analisados pelas mudanças físicas e/ou pelas propriedades 

mecânicas do material (RODRIGUES, 2007) 

Outro ponto importante a ser avaliado está relacionado com o odor que o material 

libera ao ambiente onde vai ser instalado.  

As características do odor podem ser percebidas por algumas pessoas enquanto que 

para outras são imperceptíveis. Ocorre também, que quando um odor não é familiar 

geralmente causa incômodo, isso ocorre, pois o olfato é o sentido que mais exercita a 

memória e as lembranças (DIAS, 2008).  

Deste modo, a realização do ensaio olfativo em materiais compósitos tem por 

finalidade avaliar o comportamento do material sob influência de temperatura e de clima 

(VIEIRA, 2008).  

                                                           
1
  Material compósito é a combinação de dois ou mais materiais distintos, com propriedades específicas, 

para uma gama de aplicações de alta tecnologia (CALLISTER; RETHWISCH, 2012) 
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Outra preocupação está relacionada com o ataque de microorganismos ao material. 

As condições para ocorrer à colonização são: umidade, temperatura, oxigênio e o pH do 

material (TEIXEIRA; COSTA; SANTANA, 1997).  

Os fungos são característicos do clima tropical do Brasil, e o material quando 

atacado tem suas características físicas e mecânicas comprometidas (MOHAMAD; 

ACCORDI e ROCA, 2011). 

O teste de fungos tem por o objetivo detectar o surgimento de fungos ou qualquer 

organismo que possa causar risco a saúde humana em determinadas condições ambientais 

(VIEIRA, 2008). 

 

 

2.8 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DO MATERIAL (RESISTÊNCIA À FLEXÃO E 

DE ELASTICIDADE)  

 

 

A capacidade que um material tem de se opor à ruptura, ou deformação é 

denominado de resistência mecânica (NASSUR, 2010) 

As propriedades mecânicas dos materiais são analisadas por meio de ensaios 

realizados em laboratórios, que reproduzem de maneira mais fiel possível às condições 

reais que um material será submetido (CALLISTER; RETHWISCH, 2012).  

Assim o ensaio mais utilizado para caracterização mecânica dos materiais é o de 

flexão em três pontos que consiste em aplicar uma carga constante na região central que se 

distribui uniformemente para todo o restante do corpo de prova. A carga aplicada inicia-se 

em zero e vai aumentando até o momento de ruptura. A ruptura se dá geralmente na região 

mais estreita, fora dessa região só acontece se houver algum defeito interno no material 

ensaiado (RIBEIRO, 2011). 

O corpo de prova é fixado pelas extremidades nos apoios da máquina universal de 

ensaios e quando submetido ao ensaio de flexão permite ainda avaliar outras propriedades 

mecânicas, como o módulo de elasticidade que também é conhecido como módulo de 

Young que mede a rigidez de um material sólido (RIBEIRO, 2011). A deformação elástica 

que um material sofre é conhecida como o processo de deformação onde a tensão e a 

deformação são proporcionais entre si (CALLISTER; RETHWISCH, 2012). 
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“A deformação elástica não é permanente, o que significa que quando a carga 

aplicada é liberada, a peça retorna à sua forma original” (CALLISTER; RETHWISCH, 

2012 p.134). Na Figura 5 apresenta-se o gráfico tensão-deformação, onde “a aplicação da 

carga corresponde a um movimento para cima a partir da origem, ao longo da linha reta. 

Com a liberação da carga, a linha é percorrida na direção oposta, retornando à origem” 

(CALLISTER; RETHWISCH, 2012).  

 

Figura 5: Gráfico tensão-deformação: mostrando a deformação elástica linear para ciclos de carga 
e descarga  

 
Fonte: Callister e Rethwisch (2012) 

 

 

2.9 ACÚSTICA 

 

 

Nessa seção serão abordados conceitos sobre conforto acústico. 
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2.9.1 Som e ruído  

 

 

A acústica é a ciência que se dedica ao estudo do som e/ou ruído, à sua propagação 

em meio gasoso, líquido ou sólido, e os efeitos ao ser humano devido a sua exposição 

(RAMOS, 2014) 

Para Sapata (2010) o som é definido como uma oscilação de pressão em torno da 

pressão atmosférica. Na Figura 6 apresentam-se as variações de pressão ambiente em 

função do tempo para sons com períodos T� = 50 ms  e T$ = 50 μs. 

 

Figura 6: Variações da pressão ambiente em função do tempo 

 
Fonte: Bistafa (2011) 

 

Observando a Figura 6 e segundo Bistafa (2011) quando a variação da pressão 

ambiente for cíclica, compreendida em T� e T$, e quando a amplitude (A) for maior que o 

limiar da audição, o sistema auditivo detectará o som. Os sons representados na Figura 6 

são percebidos pelo sistema auditivo "T�" como grave e  "T$" como agudo. 

O sistema auditivo consegue detectar sons com frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz 

que é denominado de faixa áudio. Sons abaixo de 20 Hz são chamados de infrassons e 

acima de 20.000 Hz são os ultrassons (BISTAFA, 2011). 

Pessoa Jr. (2005) define som em cinco categorias, que são: 
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1º. Som-físico – são vibrações mecânicas em um meio contínuo, como o ar ou 

a água; 

2º. Som no ouvido - consiste de vibrações mecânicas no aparelho auditivo, que 

se encontra em contato com o nervo coclear. Podendo ser comparado como 

um caso especial de som-físico, no entanto deve-se manter a distinção, pois 

ocorrem transformações entre o som que propaga no ar e o som gerado no 

ouvido interno; 

3º. Som no nervo coclear - já não é propriamente “som”, mas sim um processo 

eletroquímico nos nervos cocleares que levam informações sonoras para o 

cérebro;  

4º. Som no cérebro - são todos os correlatos neurais da percepção sonora, ou 

seja, todos os processos cerebrais envolvidos nesta percepção de som; e  

5º. Som-subjetivo – é aquele do qual temos experiência em ouvir sempre o 

mesmo som, e que o mesmo pode vir misturado com estados emocionais e 

imaginativos, tanto sentimentos positivos como negativos, por exemplo, 

ouvir uma música. 

 

Segundo Bistafa (2011, p.17) “Som é a sensação produzida no sistema auditivo, 

[...] são vibrações das partículas do ar que se propagam a partir de estruturas vibrantes, 

porém nem toda estrutura que vibra gera som”.  

O som também pode ser considerado um ruído, porém de sentido desagradável ou 

indesejável. Porém, há casos em que o ruído é considerado útil como, por exemplo, sirenes 

de ambulância que pode salvar vidas (BISTAFA, 2011).  

A NBR 10151:2000 apresenta os tipos de ruído: 

1º. Ruído com caráter impulsivo: Ruído que contém impulsos, que são picos 

de energia acústica com duração menor do que 1s e que se repetem a 

intervalos maiores do que 1s (por exemplo, martelagens, bate-estacas, tiros e 

explosões). 

2º. Ruído com componentes tonais: Ruído que contém tons puros, como o 

som de apitos ou zumbidos. 

3º. Nível de ruído ambiente (Lra): Nível de pressão sonora equivalente, 

ponderado em “A”, no local e horário considerados, na ausência do ruído 

gerado pela fonte sonora em questão. 
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Para Bistafa (2011) os ruídos em níveis elevados podem causar perda da audição, 

aumento da pressão arterial, danos psicológicos como: stress; problemas para dormir; 

perda de desempenho nas atividades; e falhas estruturais.  

Entretanto, o silêncio absoluto pode não ser agradável, pois depois de alguns 

minutos em um ambiente totalmente silencioso o individuo ficará com a audição mais 

aguçada e assim conseguirá escutar os ruídos do próprio corpo como: da corrente 

sanguínea; aparelho digestivo; e batimentos cardíacos. Por esses motivos que normalmente 

o foco é o controle do ruído e não sua completa eliminação (BISTAFA, 2011). Além disso, 

a completa eliminação do ruído, em termos práticos, não é possível.  

 

 

2.9.2 Conforto acústico 

 

 

Para Greven, Fagundes e Einsfeldt (2006, p.19) “as fontes de ruído são 

classificadas como exteriores e interiores”. Sendo que com o crescimento das cidades, da 

urbanização e das obras causou um aumento na poluição sonora (FATIMA; MOHANTY, 

2011). 

Segundo Gerges (2011) o ruído é considerado como um dos agentes físicos mais 

nocivos à saúde, sendo que a exposição a níveis elevados pode causar perdas auditivas 

irreversíveis. 

Tratando das edificações Catai; Penteado e Dalbelo (2006) afirmam que as paredes 

já possuem característica acústica isolante podendo oferecer conforto acústico aos 

indivíduos. Porém, nem sempre essas edificações apresentam grau de atenuação necessário 

para o conforto acústico. 

No entanto, sabendo-se que a poluição sonora afeta diretamente a qualidade de vida 

prejudicando o conforto e saúde da população (SAPATA, 2010). Pode-se afirmar que é 

recomendado verificar a utilização de materiais de isolamento e/ou de absorção nas 

edificações.  
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2.9.2.1 Isolamento acústico 

 

 

O isolamento acústico nada mais é do que a capacidade de um material formar uma 

barreira, impedindo que a onda sonora seja totalmente transmitida de um lado para o outro 

(GREVEN; FAGUNDES e EINSFELDT, 2006). 

A parede de uma edificação pode ser considerada como uma barreira, pois reduz a 

intensidade sonora transmitida entre recintos, isso porque ocorrem duas mudanças do meio 

de propagação (ar/parede e parede/ar) (BISTAFA, 2011). 

Deve-se salientar que o som não atravessa as paredes e sim a faz vibrar, sendo a 

energia mecânica de vibração da parede que transmite movimento ao ar, e assim gera as 

ondas sonoras no lado oposto (GREVEN; FAGUNDES e EINSFELDT, 2006). 

Deste modo quanto mais leve for a parede, mais facilmente vibrará. Portanto o 

recomendado é que a parede seja pesada, pois quanto maior for à sua massa, menor será o 

nível de vibração (GREVEN; FAGUNDES e EINSFELDT, 2006). Em contrapartida 

outros sistemas já são utilizados como, por exemplo, sistemas de paredes leves 

multicamadas denominado analogamente como: massa/mola/massa. As paredes de gesso 

acartonado massa(gesso)/mola(ar)/massa(gesso) (Figura 7) podem apresentar lã mineral no 

seu interior, aumentando assim o seu isolamento acústico (GREVEN; FAGUNDES e 

EINSFELDT, 2006). 

 

Figura 7: Sistema massa/mola/massa 

 
Fonte: LUCA (2011) 
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2.9.2.2 Absorção Sonora  

 

 

As ondas sonoras ao atingirem uma parede refletem, porém nenhuma parede realiza 

isso perfeitamente. Ou seja, a energia incidente é dividida em energia absorvida pelo 

material que constitui a parede e energia transmitida. Esse fenômeno de incidência faz com 

que a reflexão, das ondas sonoras, reduza o tempo de reverberação nesse ambiente 

(GREVEN; FAGUNDES e EINSFELDT, 2006).  

Kinsler et al. (2000) afirma que a intensidade das energias refletidas e transmitidas 

dependem da impedância acústica e de características como a velocidade do som em 

ambos os meios que se propaga e do ângulo que a energia incidente faz com a interface. 

Para se compreender melhor esse fenômeno é apresentado na Figura 8 o momento 

que o som é gerado até o momento que atinge uma superfície.  

 

Figura 8: Propagação do som 

 
Fonte: Luca (2011) 

 

Segundo Bistafa (2011) são utilizados nas edificações materiais denominados de 

absorvedores acústicos. Esses materiais utilizam a energia dissipada na sua estrutura, os 

efeitos viscosos e térmicos nos poros para absorver o som. 

Segundo Greven; Fagundes e Einsfeldt (2006) conhecendo a frequência e a fonte 

sonora é possível selecionar materiais de construção para otimizar e/ou corrigir o tempo de 

reverberação nas edificações. 
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Bistafa (2011) afirma que os materiais mais utilizados para absorção do som são os 

materiais fibrosos (lã de vidro, lã de rocha e lã de PET) e materiais porosos (espumas de 

poliuretano). Nesses materiais, a absorção se dá pela dissipação da energia sonora por 

atrito, fricção viscosa e trocas de calor, devido ao movimento das partículas do ar no 

interior do material, pela passagem da onda sonora (BISTAFA, 2011 p.244). 

Na Figura 9 apresentam-se os materiais de absorção (porosos e fibrosos) e na 

Figura 10 Figura 10apresenta-se o comportamento acústico de um ambiente quando é 

apoiado um material absorvente sobre suas paredes. 

 

Figura 9: Materiais de absorção porosos e fibrosos 

 
Fonte: Gerges (2000 apud BISTAFA, 2011) 
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Figura 10: Som que incide sobre uma superfície 

 
Fonte: Bistafa (2011) 

Observando a Figura 10 quando o som incide sobre a superfície, uma parte da 

energia sonora é refletida a outra parte é dividida entre energia dissipada e energia 

transmitida. 

Para Bistafa (2011, p. 243) “uma medida da capacidade de uma superfície em 

absorver som é dada pelo coeficiente de absorção sonora (α), definido pela Equação 02”:  

 

∝= �,-./0123,
�245236476 

=  � 245236476  
 �06896723,
�245236476

= 1 − �06896723, 
�245236476

,                                         (02) 

 

em que: 

�<=>?@ABC< é a energia sonora absorvida (�<=>?@ABC< = �CB>>BD<C< + �E@<F>GBEBC<);  

�@HIJHEBC< é a energia sonora refletida; e  

�BFKBCHFEH é a energia sonora incidente  

 

O coeficiente de reflexão sonora (ρ) definido pela Equação 03: 

 

L =  �06896723,
�245236476

,                                                                                                        (03) 

 

“Das duas Equações de definição anteriores, verifica-se que: α = 1- ρ. Assim, α = 1 

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

superfície totalmente refletiva (ENOPQORSTU = ESVWSTOVRO)” (BISTAFA, 2011 p. 243). 
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Na Figura 11 apresenta-se uma curva típica da variação do coeficiente de absorção 

sonora conforme a frequência para materiais absorventes porosos/fibrosos instalados sobre 

superfície rígida. 

 

Figura 11: Variação do coeficiente de absorção sonora com a frequência 

 
Fonte: Bistafa (2011) 

 

Observando a Figura 11 e segundo Bistafa (2011) a curva do coeficiente de 

absorção sonora desloca-se tanto vertical quanto horizontalmente e que esse deslocamento 

depende das características do material. Normalmente o coeficiente de absorção aumenta 

conforme o aumento da espessura, da porosidade e densidade do material poroso/fibroso. 

Para materiais que serão utilizados em ambientes como escritórios e salas de aula 

deve-se determinar o coeficiente de absorção sonora ponderado, ∝X, seguindo a norma 

ISO 11654:1997. Com este método os valores obtidos por meio de medição são inseridos 

em um gráfico onde é sobreposto uma curva de referência, efetuando-se a translação desta 

curva por passos de 0,05, de forma que a soma dos desvios desfavoráveis seja inferior ou 

igual a 0,10. Assim o valor do ∝X é definido como o correspondente ao do valor da curva 

transladada, na banda de frequência de 500 Hz (PATRÍCIO, 2010). 

Após o processo de ajuste mencionado, quando verificar em uma banda de 

frequências um desvio em sentido favorável maior ou igual a 0,25 deve ser apenso ao 

índice determinado uma referência literal. Deste modo (PATRÍCIO, 2010): 

i. - Na banda de frequências de 250 Hz, utilizar a notação L; 

ii.  - Nas bandas de frequências de 500 Hz ou 1 kHz, utilizar a notação M; 
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iii.  - Nas bandas de frequências de 2 kHz ou 4 kHz, utilizar a notação H. 

 

Assim, indica-se para um determinado valor de ZX, em qual freqüência a absorção 

é mais eficiente. 

Outro requisito para auxíliar os profissionais a comparar e selecionar materiais de 

absorção é por meio da classificação do material. Esse sistema de classificação do material 

também é norteado pela ISO 11654:1997 que classifica os materiais de absorção de A a E 

com base nos valores do ∝X (PAROC, 2015). 

Na Tabela 2 apresenta os valores ∝X e sua respectiva classificação de acordo com 

ISO 11654:1997. 

 

Tabela 2: Valores ∝X e sua respectiva classificação 
Valores ∝� Classe de Absorção Sonora 
0.90; 0.95; 1.00 A 
0.80; 0.85 B 
0.60; 0.65; 0.70; 0.75 C 
0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50; 0.55 D 
0.15; 0.20; 0.25 E 
0.00; 0.05; 0.10 Não Classificado 

 

Outro índice que pode ser estimado é o de absorção sonora média – SAA (Sound 

Absorption Average) e para determinado-lo segue-se a norma ASTM 423, onde se cálcula 

o valor médio de doze valores da banda em 1/3 oitava do coeficiente de absorção sonora 

entre 200 Hz e 2500 Hz e, em seguida, faz um arredondamento para o multiplo de 0,01 

mais próximo. 

Pode-se também calcular a capacidade de absorção sonora do material 

poroso/fibroso por meio do Coeficiente de Redução Sonora - NRC (Noise Reduction 

Coefficient), como média aritmética dos coeficientes de absorção sonora das bandas de 

oitava de 250 a 2000 Hz, definido pela Equação 04 (BISTAFA, 2011). 

 

[\ =  �
] [α`250 Hzd + α`500 Hzd + α`1.000 Hzd + α`2.000 Hzd],               (04) 

 

Como geralmente os materiais porosos/fibrosos apresentam baixo coeficiente de 

absorção sonora em baixas frequências, alguns dispositivos podem ser utilizados para 

aumentar essa absorção como, por exemplo, a utilização de painel perfurado, membrana 
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flexível e painel ressonante, esses dispositivos serão descritos nas próximas subsessões 

“2.9.2.2.1 a 2.9.2.2.3”.  

O coeficiente de absorção sonora normalmente é obtido experimentalmente em 

câmara reverberante e/ou tubo de impedância, esses teste serão descritos nas próximas 

subsessões “2.9.2.2.4 e 2.9.2.2.5”. 

 

 

2.9.2.2.1 Painel Perfurado 

 

 

Segundo Bistafa (2011 p. 251) é comum utilizar painéis perfurados de madeira, 

plástico ou metal sobre o material poroso/fibroso quando o mesmo necessita de proteção 

mecânica. “Quando a área aberta das perfurações ultrapassa 20% da área do painel, a 

absorção sonora do conjunto é controlada exclusivamente pelo material absorvedor”. 

Na Figura 12 apresenta-se painel perfurado sobre material fibroso poroso e o 

comportamento de uma onda com 1.000 Hz 

 

Figura 12: Painel perfurado sobre material fibroso poroso e o comportamento de uma onda com 
1.000 Hz 

 
Fonte: Bistafa (2011) 
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2.9.2.2.2 Painel Vibrante 

 

 

Painéis vibrantes são utilizados para baixas frequências entre 40 e 1000 Hz 

(SILVA, 1997 apud PICADA, 2002). “Normalmente são construídos de madeira 

compensada fina, fibras de madeira dura, chapas de papelão e metálicas” (PICADA, 2002). 

As ondas sonoras ao atingirem o painel vibrante fazem com que o material entre em 

movimentos oscilatórios. Assim, o painel em ressonância juntamente com a camada de ar 

aprisionada funciona como uma massa (painel) conectada à uma mola (cavidade de ar) que 

realiza a absorção sonora. Ou seja, parte da energia incidida sobre o painel é transformada 

em energia mecânica que é dissipada no ambiente na forma de energia térmica (calor) 

pelos movimentos e atritos internos de deformação. A outra parte é perdida no atrito de 

moléculas do ar atrás do painel, conhecido como efeitos de relaxação (PICADA, 2002).  

Na Figura 13 é apresentado o painel vibrante em funcionamento.  

 

Figura 13: Painel vibrante 

 
Fonte: Adaptado de Simões (2011) 
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2.9.2.2.3 Painel Ressonante 

 

 

O painel ressonante é uma chapa fina podendo ser de madeira, ou metal, ou PVC, 

montado sobre espaçadores fixados a uma parede ou teto formando uma camada de ar no 

espaço interveniente (BISTAFA, 2011). 

Os painéis ressonantes são utilizados para baixas frequências, “absorvem as ondas 

sonoras pela vibração de toda a sua estrutura, constituída por grandes painéis de pequena 

espessura e através de perdas de calor por fricção nas suas fibras quando o material entra 

em flexão” (Costa, 2013). Na Figura 14 apresenta-se painel ressonante em funcionamento. 

 

Figura 14: Painel ressonante em funcionamento 

 
Fonte: Costa (2013) 

 

 

2.9.2.2.4 Câmara Reverberante  

 

 

As câmaras reverberantes são construídas de forma a maximizar o som refletido 

com o objetivo de gerar um campo difuso, para que a pressão sonora seja uniformemente 

distribuída no ambiente onde a medição é realizada. O coeficiente de absorção sonora 

obtido por meio da câmara reverberante é denominado de coeficiente de absorção sonora 

de Sabine, em campo difuso (BISTAFA, 2011). 

O ensaio realizado na câmara reverberante é normalizado pela ISO 354:2003 

(Measurement of sound absorption in a reverberation room). O procedimento de medição 

consiste basicamente em duas medições: na primeira medição coloca-se uma amostra do 

material no piso da câmara reverberante e mede-se o tempo de reverberação (Tgh). Na 



53 

 

segunda medição, é medido o tempo de reverberação da câmara sem a presença da 

amostra. (T′gh).) (BISTAFA, 2011; ENGENHARIA ACÚSTICA/UFSM, 2015). 

“O tempo de reverberação (Tgh) é o tempo necessário para que o nível sonoro do 

recinto caia 60 dB” (BISTAFA, 2011). 

Segundo Bistafa (2011) o coeficiente de absorção sonora de Sabine da amostra é 

calculado por meio da Equação 05. 

 

α�<= = 0,161 k
l ` �

mno
− �

mpno
d,                                                                                 (05) 

 

Onde: 

V é o volume da câmara (m³); 

S é a área da amostra (m²) 

 

 

2.9.2.2.5 Tubo de Impedância 

 

 

O ensaio de absorção sonora em tubo de impedância pode ser realizado seguindo 

dois métodos. 

O primeiro método é regido pela norma ISO 10534-1:1998 (Determination of 

Sound Absorption Coefficient and Impedance in Impedance Tubes-Part 1: Method using 

standing wave ratio). Esse método utiliza um tubo de impedância que deve possuir um 

alto-falante através do qual passa uma sonda conectada a um microfone em um de seus 

extremos, e do outro é colocada a amostra a ser medida. Deste modo, movimenta-se a 

sonda ao longo do tubo de impedância medindo-se os valores absolutos dos máximos e 

mínimos de pressão. Assim pode-se obter o módulo do coeficiente de reflexão (a partir da 

razão de onda estacionária). Porém, para a realização deste ensaio demanda-se muito 

tempo, pois são necessárias várias medições para cada frequência (ENGENHARIA 

ACÚSTICA/UFSM, 2015). Seguiu  

O segundo método é regido pela norma ISO 10534-2:1998 (Determination of sound 

absorption coefficient and impedance in impedance tubes-Part 2: Transfer-function 

method), este método reduz muito o tempo do ensaio. Utilizam-se dois microfones e 

excitação com um ruído de banda larga. A partir da medição é possível calcular o 
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coeficiente de reflexão (complexo), a impedância de superfície (complexa) e o coeficiente 

de absorção (real) (ENGENHARIA ACÚSTICA/UFSM, 2015).  

 

 

2.10 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 

 

Segundo Campos e Conceição (2006) o fogo é de extrema necessidade para a 

sobrevivência humana, porém, quando foge ao controle do homem transforma-se num 

agente de grande poder destruidor: o incêndio. 

Deste modo, para compreendermos melhor sobre segurança contra incêndio antes 

se faz necessário entendermos os elementos fundamentais do fogo. 

O fogo é definido por Campos e Conceição (2006) como fenômeno físico-químico 

no qual existe uma reação de oxidação com emissão de luz e calor, onde é necessário 

coexistir quatro elementos para que o fenômeno “fogo” exista que são: 

i. Combustível – substância que serve de campo de propagação do fogo capaz 

de produzir calor por meio da reação química, capaz de queimar e alimentar à 

combustão; 

ii.  Comburente (oxigênio) – é a substância que possibilita vida às chamas, na 

qual se dá e intensifica a combustão; 

iii.  Agente ígneo (calor) – é uma forma de energia que se transfere de um 

sistema para outro em virtude de uma diferença de temperatura. É o elemento que 

inicia a combustão;  

iv. Reação em cadeia – é quando a queima se torna autossustentável, ou seja, o 

calor irradiado das chamas atinge o combustível e esse é decomposto em partículas 

menores, que se combinam com o oxigênio e queimam, irradiando outra vez calor 

para o combustível, formando portanto um ciclo.  

 

Segundo Campos e Conceição (2006, p. 28) o incêndio “... é o fogo que foge ao 

controle do homem, queimando tudo aquilo que a ele não é destinado queimar, sendo 

capaz de produzir danos ao patrimônio e à vida por ação das chamas, do calor e da 

fumaça”.  
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Para Claret (2000 apud SOUZA, 2007 p. 03) o incêndio acontece quando 

desenvolve a reação de combustão em cadeia (de forma descontrolada), ou seja, “a fonte de 

calor (ignição) provoca decomposição química do material combustível (pirólise) que 

libera gases combustíveis que reagem exotermicamente com o oxigênio (chamas). O calor 

liberado pela reação exotérmica inicial causa a pirólise dos demais materiais combustíveis, 

tornando-se uma reação em cadeia.”  

Segundo Souza (2007) um incêndio dentro de um ambiente fechado cria um 

ambiente propício a vários perigos à saúde e à vida dos seres humanos, pois a fumaça 

dificulta a visão, prejudicando a orientação, enquanto que os gases CO2, CO, HCN e a falta 

de oxigênio afetam a saúde e o comportamento. Já o calor excessivo provoca queimaduras 

e causa estresse térmico (doença que causa mudanças no metabolismo, dilatação e 

contração de vasos sanguíneos, aumento ou diminuição da pulsação cardíaca, suor 

provocado pela troca de calor entre o corpo e o meio ambiente). 

Segundo Souza (2007) antes de se adotar qualquer medida de segurança contra 

incêndio deve-se conhecer os níveis assumidos pelo risco associados aos incêndios.  

Mitidieri e Ioshimoto (1998) definem os níveis de riscos associados aos incêndios, 

que são: 

a) Risco de início de incêndio; 

b) Risco do crescimento do incêndio; 

c) Risco da propagação do incêndio; 

d) Risco à vida humana; 

e) Risco à propriedade 

 

Ainda segundo Mitidieri e Ioshimoto (1998 p. 04) “o nível de segurança contra 

incêndio obtido para um edifício está diretamente ligado ao controle das categorias de 

risco, tanto no processo produtivo dessa edificação como na sua utilização”. 

Souza (2007) afirma que a proteção contra incêndio é dividida em proteção ativa e 

passiva: 

i. Proteção ativa – Deve-se conhecer os meios de proteção a serem acionados 

em resposta a uma emergência, como os equipamentos destinados a detectar, 

combater ou minimizar os efeitos do incêndio e as suas consequências, por 

exemplo, os extintores de incêndio portáteis, os hidrantes, os chuveiros automáticos 

e os sistemas de exaustão mecânica de fumaça.  
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ii.  Proteção passiva - Compõe-se de medidas incorporadas à construção 

mantendo suas características, por exemplo, a adequação à resistência ao fogo da 

estrutura visando evitar o colapso estrutural da edificação num incêndio visando 

impedir ou dificultar a fácil propagação dos gases tóxicos e do calor que podem 

colocar em risco a vidas humanas.  

 

O Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico - CSCIP, art. 2º tem por objetivo: 

I - proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de incêndio; II - 

dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio; 

III - proporcionar meios de controle e extinção do incêndio. No art. 3º são adotadas as 

definições: XVIII - Medidas de Segurança contra Incêndio: é o conjunto de dispositivos ou 

sistemas a ser instalados nas edificações e áreas de risco, necessário para evitar o 

surgimento de um incêndio, limitar sua propagação, possibilitar sua extinção e ainda 

propiciar a proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio; XXXVII - Segurança 

contra Incêndio: é o conjunto de ações e recursos internos e externos à edificação e áreas 

de risco que permite controlar a situação de incêndio (CBMPR, 2012a). 

Souza (2007) ainda afirma que deve haver conhecimento por parte do projetista da 

edificação em relação ao comportamento dos materiais, pois, pode impedir a ocorrência do 

surgimento e propagação de incêndio, evitando situações de risco para as pessoas e o 

patrimônio. 

Campos e Conceição (2006) afirmam que o controle das características de reação 

ao fogo dos materiais de revestimento incorporados aos elementos construtivos está 

associado à limitação da propagação do incêndio. 

A NPT 10, controle de materiais de acabamento e revestimento, tem por objetivo 

(CBMPR, 2012b):  

“... estabelecer as condições a serem atendidas pelos materiais de 

acabamento e de revestimento empregados nas edificações, para 

que, na ocorrência de incêndio, restrinjam a propagação de fogo e o 

desenvolvimento de fumaça, atendendo ao previsto no Código de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico das edificações e áreas de 

risco do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.” 
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A NPT 10, controle de materiais de acabamento e revestimento, ainda utiliza a 

NBR 9442/1986 - materiais de construção – determinação do índice de propagação 

superficial de chama pelo método do painel radiante como método de ensaio de reação ao 

fogo para classificar os materiais (CBMPR, 2012b).  

A NBR 9442/1986 tem por objetivo: “esta norma prescreve o método para 

determinar o índice de propagação superficial de chama em materiais de construção.” Das 

definições: 

3.1 Índice de propagação de chama – Produto do fator de evolução do calor pelo 

fator de propagação de chama. 

3.2 Fator de evolução do calor – Relação entre a variação da temperatura no 

ensaio, devida à queima do material, e a razão de desenvolvimento do calor. 

3.3 Fator de propagação de chama – Velocidade com que a chama percorre a 

superfície do material nas condições de ensaio. 

3.4 Razão de desenvolvimento do calor – Constante de aparelhagem obtida 

através de calibração. 

 

 

2.10.1 Retardante de chama 

 

 

Os retardantes de chama são muito utilizados como medida de prevenção de 

incêndios com este intuito as indústrias os aplicam na composição de diversos materiais 

como: madeira, papéis, utensílios de cozinha e outros, com o objetivo de tornar os produtos 

mais resistentes ao fogo ou a altas temperaturas, onde sem o retardante de chama esses 

produtos queimariam com muita facilidade e rapidamente, causando danos tanto ao 

material quanto à saúde dos serem humanos (PAZIN et al., 2015). 

Os retardantes de chama podem atuar das seguintes maneiras, por princípios físicos 

onde realizam resfriamento, formação de camada protetora e por diluição, e por princípios 

químicos onde realizam a formação de radicais livres, remoção por decomposição do 

polímero ou proteção devido à carbonização (PESTANA et al, 2008; GALLO; AGNELLL, 

1998). 

Para Gallo e Agnelll (1998) existe várias maneira de tornar os polímeros mais 

resistentes ao fogo ou a altas temperaturas, que podem ser agrupadas em categorias, como: 
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i. Retardantes de chama reativos, os quimicamente modificados: consiste na 

introdução de Retardantes de Chama Reativos, diretamente nas 

macromoléculas, uma vez que a incorporação quimicamente os previne de 

serem eliminados, tornando sua ação mais consistente e duradoura; 

ii.  Retardantes de chama aditivos: consiste na incorporação física de 

determinadas substâncias, durante a etapa de processamento dos polímeros, 

porém não está ligada diretamente ao processo de manufatura dos 

polímeros; 

iii.  Aplicação de revestimentos antichama: encontram aplicação na produção de 

artigos tais como tintas, correias transportadoras, derivados de madeira e 

outros, porém tal técnica não apresenta a mesma eficiência das técnicas 

anteriores; e 

iv. Combinação de vários métodos. 

 

Segundo Pestana et al, 2008 existem mais de 175 substâncias químicas 

classificadas como retardantes de chama. Porém esta pesquisa abordou-se, apenas dois 

retardantes de chama que são o Hidróxido de Alumínio e o Silicato de Sódio. 

 

 

2.10.1.1 Hidróxido de alumínio 

 

 

O hidróxido de alumínio, popularmente conhecido como alumina tri-hidratada 

(ATH), é produzido por meio da dissolução e recristalização da gibbsita contida na 

bauxita. Por se tratar de um produto sintético, o hidróxido de alumínio apresenta elevada 

pureza, consistência química e granulométrica, isso quando comparados a outras matérias 

primas de origem natural (ALCOA, 2015) 

Quando um composto polimérico que contém o hidróxido de alumínio atinge a 

temperatura entre 230ºC à 350ºC, o hidróxido se decompõe endotermicamente como 

mostra a Equação 06 (GALLO; AGNELLL, 1998). 

 

2�q `�rd! + 280 cal/g                                      �q$�! + 3r$�,                             (06) 
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Durante a decomposição térmica, o hidróxido de alumínio absorve parte do calor de 

combustão resfriando a superfície do substrato, ocorrendo, portando a redução das taxas de 

aquecimento e pirólise. Além de atuar como camada protetora, isolante térmica, reduzindo 

ainda mais a troca de calor entre a zona de queima gasosa e a superfície do polímero. 

Também age como diluidor na fase gasosa devido ao vapor d’água liberado, reduzindo a 

quantidade de oxigênio e inibindo a ignição (GALLO; AGNELL, 1998). 

 

 

2.10.1.1 Silicato de sódio 

 

 

O silicato de sódio é produzido pela fusão do carbonato de sódio e areia, em 

temperatura aproximada de 1400ºC. O silicato de sódio é um produto versátil, devido 

basicamente a modificação de suas propriedades e de sua forma física que pode ser líquido, 

pó ou granulado (SHREVE, 1980 apud MENDOZA, 2010). 

Para Diatom (2015) o silicato de sódio é conhecido, também como vidro líquido, é 

uma solução aquosa composta por SiO$ (dióxido de silício) e Na$O (óxido de sódio), 

podendo obter especificações variadas de silicatos de sódio, com características específicas 

para atender aos diversos segmentos de mercado. 

O silicato de sódio é um produto químico amplamente utilizado no mundo, com 

aplicações abrangentes dentro dos grupos de detergentes, adesivos e retardante de chama 

(DIATOM, 2015).   
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

A pesquisa foi realizada em parceria com o Laboratório de Química Aplicada da 

Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR campus de Campo Mourão. O período, para 

a produção das Placas de Aveia (PA), foi de Julho de 2013 até Março de 2015. 

Para a produção das PAs seguiu-se a metodologia utilizada por Santos Neto (2013) 

e Campos (2012). O processo de produção das PAs segue a seguinte ordem: 

1) Recebimento da fibra de aveia residual; 

2) Tratamento da fibra de aveia residual; 

a) Lavagem; 

b) Trituração e retirada do excesso de água; 

3) Adição de aditivos; 

4) Moldagem; 

5) Prensagem; e 

6) Secagem 

 

O processo de produção das PAs citado anteriormente seguindo a metodologia de 

Santos Neto (2013) e Campos (2012) será apresentado na seção 3.1 e subseções 3.1.1 até 

3.1.6.  

 

 

3.1 PROCESSO DE PRODUÇÃO DAS PLACAS DE AVEIA 

 

 

3.1.1 Recebimento e tratamento da fibra de aveia 

 

 

A Fibra de Aveia Residual (FAR), que é proveniente da agricultura, chega ao 

laboratório já pré triturada (Figura 15), e a partir do recebimento inicia-se a produção da 

placa de aveia (PA) 
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A FAR foi cedida pela Fazenda Sununu, localizada em Mamborê-PR, onde a 

mesma foi pré triturada em um Desintegrador e Picador de Forragem da marca Cremasco 

modelo DP-8S acionado por motor elétrico 10kwa. 

 

Figura 15: Fibra de aveia residual como é colhida [a] e fibra residual de aveia após a trituração [b] 

 
 

Após o recebimento da FAR, a mesma passa por tratamento. O tratamento da FAR 

se faz necessário para torná-la adequada ao processo. 

O tratamento das FAR foi realizado em um recipiente plástico com capacidade de 

60l. As FAR foram imersas em solução de hidróxido de sódio a 1%. A composição e 

proporção são apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Composição e proporção da solução de hidróxido de sódio e do Tratamento da Fibra de 
Aveia 

Nomenclatura Composição Proporção 

Solução (hidróxido de sódio) Água: soda cáustica 1:0,01 

Tratamento da Fibra de Aveia Fibra de Aveia: Solução 1:0,10 

 

Nesta fase a FAR permanece em imersão por um período de no mínimo 48 horas. 

Durante esse período a FAR permanece em repouso com agitação periódica, esse processo 

é chamado de maceração e tem a finalidade de tornar a fibra mais maleável (Figura 16). 

Após o período de 48 horas a FAR está pronta para passar para o processo de lavagem. 
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Figura 16: Fibra em tratamento 

 
 

 

3.1.2 Lavagem da fibra de aveia 

 

 

Após a Fibra de Aveia Residual (FAR) permanecer em imersão em solução de 

hidróxido de sódio por um período de 48 horas a mesma é retirada do recipiente com 

auxílio de uma peneira, para passar para o processo de lavagem. 

O processo de lavagem foi realizado em água corrente (água armazenada de chuva) 

com o intuito de retirar todo o resíduo da solução de hidróxido de sódio presente na Fibra 

de Aveia Tratada (FAT). Na Figura 17 apresenta-se a FAT em processo de Lavagem e na 

Figura 18 apresenta-se a FAT já lavada e pronta para passar para o processo o de 

trituração.  

 

Figura 17: Fibra de aveia tratada em processo de lavagem 
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Figura 18: Fibra de aveia lavada 

 
 

 

3.1.3 Trituração da fibra de aveia e retirada do excesso de água  

 

 

O processo de trituração foi realizado utilizando um liquidificador de uso 

doméstico da marca Walita modelo LiqFaz Filter LQ080. Esse processo consiste em tornar 

as Fibras de Aveia Tratada (FAT) mais aderentes ao processo. Deste modo, no momento 

que as Placas de Aveia (PA) são moldadas e após o processo de secagem as fibras se unem 

melhor e tornam as PA mais resistentes.  

Na Figura 19 apresenta-se a FAT sendo triturada em liquidificador com água. 

 

Figura 19:  Fibra em processo de trituração 
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Após a trituração a FAT deve passar por processo de retirada do excesso de água. 

Deste modo, a FAT foi depositada em um recipiente contendo um tecido (TNT de 

gramatura 45) e então o tecido foi torcido até o seu limite (Figura 20). 

 

Figura 20: Fibra de aveia com água sendo depositada em tecido (TNT) [a] e tecido com a fibra de 
aveia sendo torcida [b] 

 
 

Na Figura 21 apresenta-se a FAT após o processo de retirada do excesso de água, 

ou seja, em estado úmido. 

 

Figura 21: Fibra de aveia úmida 

  
 

Após o processo de retirada do excesso de água a FAT está pronta para passar para 

o processo de Adição de Aditivos. 
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3.1.4 Adição de aditivos 

 

 

Nesse processo é adicionada cola de amido de mandioca que é produzida no 

próprio laboratório, cuja composição é: água e amido de mandioca com proporção de 

1:0,05. A água e o amido são misturados e levados ao fogo até obter consistência. Então a 

cola é adicionada à Fibra de Aveia Tratada (FAT) e manualmente é feita a 

homogeneização da massa (Figura 22).  

 

Figura 22: Homogeneização da fibra de aveia com a cola 

  
 

Na Tabela 4 apresenta-se a composição da cola e da Placa de Aveia (PA). 

 

 
Tabela 4: Composição da placa de aveia  

Nomenclatura Composição Proporção 
Cola Água:Amido de Mandioca 1:0,05 

Placa de Aveia Fibra de Aveia:Cola 1:0,25 

 

Nessa etapa a massa da PA já está pronta, podendo, portanto seguir para as etapas 

de moldagem, prensagem e secagem. 
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3.1.5 Moldagem e prensagem 

 

 

Na etapa de moldagem, a massa homogeneizada é disposta em forma molde, 

composta por três partes: fundo, lateral e tampa (Figura 23). A forma molde é forrada com 

tecido (TNT de gramatura 45), evitando um possível desperdício de massa pelos furos que 

há na forma molde para sair o excesso de água no processo de prensagem. O tecido (TNT 

gramatura 45) Também auxilia na hora de desenformar a placa, por fim a forma molde é 

tampada e segue para etapa de prensagem. 

 

Figura 23: Massa homogeneizada sendo moldada no molde [a] e pronta para etapa de prensagem 
[b] 

 
 

Na etapa de prensagem o molde permanece na prensa por aproximadamente 30 

minutos (Figura 24). Essa etapa consiste em retirar o excesso de água e ar da massa e assim 

facilitar o processo de secagem e ao final tornar o produto mais resistente.  

 

Figura 24: Placa de aveia sendo prensada 
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Após o período de 30 minutos o molde é retirado da prensa manualmente e a Placa 

de Aveia (PA) é desenformada e segue para o processo de secagem. 

 

 

3.1.6 Secagem 

 

 

Após desenformar a Placa de Aveia (PA) (Figura 25), o processo de secagem 

consiste em coloca-lá em estufa (de esterilização e secagem – marca Odontobrás – 0ºC ~ 

280ºC) (Figura 26) com temperatura de 50ºC por um período de 48 horas. 

 

Figura 25: Placa de aveia desenformada 

 
 

Figura 26: Placa de aveia em processo de secagem 

  
 

Após a secagem a PA está pronta, no entanto, notou-se que a mesma apresentava 

deformações. 

Na Figura 27 apresenta-se uma única PA apoiando suas duas faces sobre uma mesa.  
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Figura 27: Placa de aveia pronta com imperfeições  

 
 

Após analisar a PA é possível afirmar que o processo de secagem necessita ser 

melhorado. 

 

 

3.2 ALTERAÇÃO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DAS PLACAS DE AVEIA 

 

 

Após produzir as Placas de Aveia seguindo as metodologias de Santos Neto (2013) 

e Campos (2012) notou-se que poderia haver alterações no processo produtivo. Deste 

modo, a nova ordem do processo produtivo das PA é: 

1) Recebimento da Fibra de aveia; 

2) Cozimento da Fibra de aveia; 

3) Lavagem; 

4) Trituração; 

5) Retirada do excesso de água; 

6) Adição de aditivos; 

7) Moldagem; e 

8) Secagem e desenforma; e  

9) Acabamento final. 

 

O novo processo da PA será descritos nas subseções “3.2.1” até “3.2.8”. 
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3.2.1 Recebimento da fibra residual de aveia  

 

 

O recebimento da Fibra Residual de Aveia segue o mesmo procedimento da 

subseção “3.1.1”. A única diferença é que foram recebidas para o novo processo dois tipos 

de fibra, que são: Fibra de Aveia Residual (colhida já seca) triturada; e Fibra de Aveia em 

Feno (seca (desidratada) após colheita) triturada, denominada aqui, de Fibra de Aveia 

Verde. As duas fibras são apresentas na Figura 28.  

 

Figura 28: Fibra de aveia seca [a] e fibra de aveia verde [b] 

 
 

Todas as etapas do novo processo da Placa de Aveia (PA) foram realizados com as 

duas fibras. No entanto a Fibra de Aveia Verde (FAV) apresentou maior resistência no 

processo de cozimento, ou seja, foi necessário maior tempo de cozimento para se obter a 

mesma qualidade da fibra seca, por esse motivo o Processo de Cozimento e demais 

processos serão apresentados somente com a FAV. 

Outro motivo que também influenciou na escolha por apresentar o processo 

produtivo da PA com a FAV. É que se fosse um processo produtivo industrial, a FAV pode 

ser armazenada, ou seja, podendo fazer estoque de matéria-prima para produção anual de 

PA. 
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3.2.2 Cozimento da fibra de aveia  

 

 

O processo de maceração foi alterado pelo de cozimento da fibra. O processo de 

cozimento consiste em colocar a Fibra de Aveia Verde (FAV) em uma panela de pressão 

(marca Rochedo de inox 18/10 - 6,0 litros - pressão de trabalho 86 KPa e imergi-la em 

solução de água com hidróxido de sódio a 1% (Figura 29). Na Tabela 5 apresenta-se a 

composição e proporção da solução e do tratamento da fibra. 

 

Figura 29: Fibra de aveia verde em solução [a] fibra em processo de cozimento [b] 

 
 

Tabela 5: Composição e proporção da solução e do tratamento da fibra de aveia verde 
Nomenclatura Composição Proporção 

Solução Água: Hidróxido de Sódio 1:0,01 
Tratamento da Fibra de Aveia Fibra de Aveia:Solução 1:10 

 

O tempo de cozimento total foi de 10 minutos, sendo que a partir do momento que 

começou abrir pressão contou-se 3 minutos e desligou o fogo. Forçou-se a liberação da 

pressão com água corrente e então abriu a panela. Com a FAV ainda quente passou-se para 

o processo de lavagem.  

 

 

3.2.3 Lavagem  

 

 

A Fibra de Aveia Verde (FAV) ainda quente foi colocada em uma peneira e lavada 

em água corrente (água armazenada da chuva) para retirar a solução de hidróxido de sódio 

presente na fibra. 
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A FAV então sai da panela do mesmo tamanho e espessura com a qual entrou 

(Figura 30), no entanto, mais flexível. 

 

Figura 30: Fibra de aveia verde cozinha  

 
 

Durante o processo de lavagem (Figura 31) a FAV vai se quebrando, porém nem 

todas as fibras ficam do tamanho desejado para a moldagem das placas. Assim, há duas 

situações: 1º cozinhar por mais tempo a fibra e eliminar o processo de trituração; ou 2º 

manter o tempo de cozimento e continuar com o processo de trituração. Deste modo, 

decidiu-se pela segunda opção, pois o processo de trituração permite que as fibras fiquem o 

mais uniforme possível. 

 

Figura 31: Fibra de aveia verde em processo de lavagem 

 
 

Após o processo de lavagem a FAV segue para o processo de trituração e retirada 

do excesso de água. 
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3.2.4 Trituração e retirada do excesso de água  

 

 

O processo de trituração seguiu o mesmo procedimento da subseção “3.1.3”. Já o 

processo de retirada do excesso de água consiste em, após o processo de trituração, a fibra 

é depositada em um recipiente forrado com tecido (TNT de gramatura 45) e então o tecido 

juntamente com a fibra é levado manualmente para uma pressa. A fibra de verde cozida é 

prensada retirando o máximo de água possível (Figura 32). 

 

Figura 32: Fibra de aveia verde cozida sendo prensada  

 
 

Após a prensagem para retirar o excesso de água o tecido com fibra foi retirado da 

prensa manualmente. A Figura 33 mostra a FAV após prensagem, ainda úmida.  

 

Figura 33: Fibra de aveia úmida  
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A retirada do excesso de água por meio do processo de prensagem permitiu 

trabalhar com uma quantidade 3x maior de fibra do que pelo processo manual. Além disso, 

deixa a fibra com uma umidade menor, o que influencia positivamente no processo de 

secagem sem atrapalhar o processo de homogeneização da massa, ou seja, uma umidade 

ideal. 

 

 

3.2.5 Adição de aditivos 

 

 

O processo de adição de aditivos segue os mesmos passos citados na subseção 

“3.1.4”. A diferença foi o objetivo de tornar a Placa de Aveia (PA) resistente ao fogo, 

produziu-se três tipos de placa: Placa de Aveia Natural; Placa de Aveia com Hidróxido de 

Alumínio e Placa de Aveia com Silicato de Sódio. 

O Retardante de chama e supressor de fumaça Hidróxido de Alumínio foi fornecido 

pela Empresa Alcoa. Já o retardante de chama Silicato de Sódio foi fornecido pela 

Empresa N. Assad Filho – ME.  

A quantidade de retardante de chamas (hidróxido de alumínio e silicato de sódio) se 

deu após realizar ensaio piloto de flamabilidade no próprio Laboratório de Química 

Aplicada da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR campus de Campo Mourão, 

que consistiu em: 

i. Produziu-se amostras de placas de aveia com 5%, 10%, 15% e 20% tanto de 

hidróxido de alumínio quanto de silicato de sódio e uma amostra de placa de 

aveia natural, totalizando 9 amostras; 

ii.  Todas as amostras foram colocadas sobre a chama direta do fogo e chapa 

quente, como mostra a Figura 34, por 5 minutos; 

iii.  Os resultados observados foram: 

a. Placa de aveia natural: em poucos minutos a placa já proliferava 

chama e apresentava muita fumaça e cheiro muito forte de 

queimado. 

b. Placa de aveia com hidróxido de alumínio: a amostra com 5% não 

proliferava chama e apresentava pouca fumaça e pouco cheiro de 
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queimado. A partir de 10% a placa não proliferava chama, a fumaça 

e cheiro de queimado diminuíram até não apresentarem mais. 

c. Placa de aveia com silicato de sódio: a amostra com 5% pegou 

fogo e apresentou fumaça, porém foi apresentando evolução com o 

aumento da porcentagem e com 20% já não proliferava chama, 

apresentando pouca fumaça e pouco cheiro de queimado. 

iv. Com base nos resultados optou-se pela porcentagem de 5% de hidróxido de 

alumínio e 20% de silicato de sódio para a produção das Placas de Aveia. 

 

Figura 34: Ensaio piloto de flamabilidade 

 
 

Na Tabela 6 apresenta-se a composição da cola e das Placas de Aveia. 

 

Tabela 6: Composição da cola e da massa da placa de aveia 
Nomenclatura Composição Proporção 

Cola Água:Amido de mandioca 1:0,05 
Placa de Aveia Natural Fibra de Aveia:Cola 1:0,25 

Placa de Aveia com Hidróxido de Alumínio Fibra de Aveia: Cola: HA* 1: 0,25: 0,05 
Placa de Aveia com Silicato de Sódio Fibra de Aveia: Cola: SS** 1: 0,25: 0,20 

* Hidróxido de Alumínio; ** Silicato de Sódio 
 

Na Tabela 7 apresenta-se a listagem dos ingredientes, de cada Placa de Aveia, e 

suas respectivas quantidades em porcentagem (%). 
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Tabela 7: Listagem dos ingredientes das placas de aveia 
PLACA DE AVEIA NATURAL 

Matéria-prima Quantidade (g) Quantidade (%) 
Fibra de Aveia 2000 80 

Cola de Amido de Mandioca 500 20 

Total 2500 100 

PLACA DE AVEIA COM HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 

Matéria-prima Quantidade (g) Quantidade (%) 

Fibra de Aveia 2000 76,92 

Cola de Amido de Mandioca 500 19,23 

Hidróxido de Alumínio 100 3,85 

Total 2600 100 

PLACA DE AVEIA COM SILICATO DE SÓDIO 

Matéria-prima Quantidade (g) Quantidade (%) 

Fibra de Aveia 2000 68,97 

Cola de Amido de Mandioca 500 17,24 

Silicato de Sódio 400 13,79 

Total 2900 100 

 

 

Após a homogeneização as PA seguiram para o processo de moldagem e secagem. 

 

 

3.2.6 Moldagem  

 

 

O processo de moldagem teve que ser alterado, por dois motivos: 1º para tentar 

corrigir o problema de imperfeições que as placas, após a secagem, apresentavam. Assim o 

recomendado seria usar uma prensa automatizada com controle de pressão e de 

temperatura; e 2º para atender as especificações (de tamanho das amostras) da NBR 

9442:1986 e assim ser possível que as placas realizem o ensaio de flamabilidade.  

Deste modo, o processo de moldagem seguiu o seguinte procedimento: após a 

massa da Placa de Aveia ser homogeneizada, a massa é disposta em uma forma prensa de 

madeira composta por uma base, tampa e parafusos para regular o espaço dentro da forma. 

A forma prensa é forrada com tecido (TNT de gramatura 45), evitando um possível 

desperdício de massa pelos espaços que existe tanto na base quanto na tampa para 

evaporação da água durante o processo de secagem. O tecido (TNT de gramatura 45) 
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também auxília na hora de desenformar a placa, por fim a forma prensa é tampada e segue 

para o processo de secagem. 

Na Figura 35 apresenta-se a forma prensa com o tecido TNT, a massa 

homogeneizada sendo moldada e a placa de aveia moldada no interior da forma prensa já 

parafusada pronta para seguir para o processo de secagem. 

 

Figura 35: Forma prensa com tecido [a], massa homogeneizada sendo moldada [b] e placa de 
aveia moldada no interior da forma prensa pronta para seguir para o processo de secagem [c] 

 
 

 

3.2.7 Secagem 

 

 

Antes de seguir para a secagem é necessário colocar na parte de baixo da forma 

estacas (Figura 36) tampando os espaços que existem para que a massa ainda úmida não 

forme ondulações na placa. 

 

Figura 36: Estacas sendo colocada na forma prensa [a], fundo da forma totalmente fechada [b] 

 
 

Após a forma estar com o fundo totalmente fechado então segue para a secagem em 

estufa (de esterilização e secagem – marca Odontobrás – 0ºC ~ 280ºC) à 100ºC (Figura 37) 

e permanece por 72 horas. 
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Após 12 horas na estufa as estacas são retiradas da forma e o fundo fica com os 

espaços para a saída do vapor.  

Os parafusos também após as 12 horas novamente são apertados o mesmo nº de 

voltas para todos os parafusos, isto é para tentar manter a padronização nas placas. Esse 

procedimento foi repetido de 12 em 12 horas até a retirada das placas da estufa. 

 

Figura 37: Placas de aveia em processo de secagem  

 
 

Após a secagem as placas são desenformadas e passam por processo de 

resfriamento (Figura 38) e então seguem para acabamento final. 

 

Figura 38: Placas de aveia em processo de resfriamento 
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3.2.8 Acabamento final 

 

 

O acabamento final das Placas de Aveia (PA) foi realizado em parceria com o 

laboratório de Engenharia Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná campus de 

Campo Mourão 

Onde primeiro as placas passaram em uma Desempenadeira marca Baldan, modelo 

DPC-4 1800m x 320m (Figura 39) deixando a superfície mais lisa. Em seguida passou-se 

pela Desengrossadeira marca Baldan, modelo DGR-4 400mm (Figura 40) que afinou a 

placa na espessura desejada. Por fim passou-se as placas por uma Serra Esquadrejadeira da 

marca Makita, modelo DxT Ø 305mm (Figura 41) onde cortou as laterais no tamanho 

desejado. 

 

Figura 39: Desempenadeira 

 
 

Figura 40: Desengrossadeira 
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Figura 41: Serra esquadrejadeira  

 
 

Na Figura 42 apresenta-se a PA antes do acabamento final e após o acabamento 

final. 

 

Figura 42: Placa de aveia sem acabamento [a] e placa de aveia com acabamento [b] 

 
 

Na Tabela 8 apresenta-se as especificações das PA sem acabamento e com 

acabamento. 

 

Tabela 8: Especificações das placas de aveia sem acabamento e com acabamento 
Placa de Aveia Medidas (mm) 

(comprimento x largura x espessura) 
Sem acabamento 500 x 200 x 30 
Com Acabamento 460 x 190 x 10 

 

Outro processo que poderia ter sido realizado para o acabamento final das PA é o 

processo de polimento que consiste em passar uma lixadeira nas placas para equilibrar a 



80 

 

espessura nos diversos pontos da placa. Esse processo não foi realizado por questões 

estruturais, mas em algumas amostras foi testado com lixadeira manual e verificou sua 

viabilidade.  

Então, após o acabamento final as PA estão prontas e seguem para os ensaios de 

caracterização.  

 

 

3.3 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS DE AVEIA  

 

 

3.3.1 Ensaio de umidade da fibra de aveia 

 

 

Para realizar o ensaio de umidade das fibras de aveia, utilizou-se o método descrito 

por Klock et al. (2005) para avaliar a umidade de madeira ou compósito natural. 

O material (fibra de aveia) foi selecionado e colocado em estufa (de esterilização e 

secagem – marca Odontobrás – 0ºC ~ 280ºC), onde a amostra foi submetida a uma 

temperatura de 103 ± 2ºC, até o peso constante ser atingido. 

Para determinar a umidade foi calculada a porcentagem absolutamente seca 

(%A.S.) (Equação 07).  

 

%A. S = ~H>? >HK?
~H>? úGBC? ∗ 100,                                                                                      (07) 

 

O teor de água presente é a diferença para 100 e equivale ao teor de umidade 

calculado em relação à massa úmida da amostra (Equação 08). 

 

U = 100 − � ~H>? >HK?
~H>? úGBC? ∗ 100�,                                                                             (08) 

 

Onde: 

“U” é a umidade em porcentagem (%). 
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3.3.2 Ensaio de comprimento e espessura da fibra de aveia 

 

 

A metodologia utilizada foi a mesma de Santos Neto (2013), onde: 

i. Selecionou 2000 g de fibra de aveia tratada; 

ii.  Da amostra de 2000 g de fibra de aveia tratada selecionou aleatoriamente 2 

mg para realizar o ensaio. 

iii.  Para realizar o ensaio foi necessário fazer as medições de comprimento e 

espessura de todas as fibras selecionadas (amostra aleatória de 2 mg) com 

auxílio de paquímetro da marca Digimess e de graduação 0,05 mm; e 

iv. Análise dos dados.  

 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS PLACAS DE AVEIA 

 

 

3.4.1 Ensaio de densidade aparente 

 

 

A densidade da Placa de Aveia (PA) foi medida com o objetivo de obter as 

especificações do produto. Utilizou paquímetro (marca Digimess e graduação 0,05mm) e 

balança digital (marca SF – 400 e precisão 1g até 10000g) para realizar a medição dos 

painéis e seguiu-se a metodologia descrita por Vieira (2008), onde: 

i. Com o objetivo de obter o Volume (V) de cada amostra, mediu os corpos de 

prova (altura x comprimento x espessura) com o paquímetro; 

ii.  Pesou as amostras na balança digital, a fim de se obter a Massa (M); 

iii.  Finalmente conhecendo-se o volume e a massa das amostras determinou a 

densidade utilizando a Equação 09. 
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� = G
A ,                                                                                                                (09) 

 

onde: 

“µ” é densidade 

“m” é massa 

“v” é volume 

 

 

3.4.2 Ensaio de gramatura 

 

 

Com objetivo de se obter mais especificações do produto fabricado realizou 

também ensaio de gramatura dos painéis. Para realização deste ensaio utilizou-se 

paquímetro (marca Digimess e graduação 0,05mm) e balança digital (marca SF – 400 de 

precisão 1g até 10000g) e seguiu-se a metodologia descrita por Vieira (2008), onde: 

i. Mediu os corpos de prova (altura x comprimento) com o paquímetro com o 

objetivo de se obter a área (A) da placa;  

ii.  Com o auxilio da balança digital pesou os corpos de prova, para se obter a 

massa (m) da placa; 

iii.  Após obter os valores da área e da massa, então determina-se a gramatura de 

cada corpo de prova por meio da Equação 10. 

 

� = G
� ,           (10) 

 

Onde: 

“G” é a gramatura (g/m²); 

“m” é a massa (g); 

“A” é a área (m²). 
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3.5 CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DAS PLACAS DE AVEIA 

 

 

3.5.1 Ensaio de envelhecimento 

 

 

Com o objetivo de avaliar a capacidade de deterioração do material em 

determinadas condições ambientais, seguiu a metodologia descrita por Vieira (2008): 

i. Primeiramente, os corpos de prova foram condicionados por 72 horas em 

estufa (de esterilização e secagem – marca Odontobrás – 0ºC ~ 280ºC), à 

temperatura de 23 ± 2ºC e à umidade relativa de 50 ± 5%; 

ii.  Em seguida, foram colocados em uma estufa com ar circulante (marca 

Cinlab – 0ºC ~300ºC) com temperatura de 100ºC, por um período de 72 

horas; 

iii.  Finalmente, é avaliado, visualmente, se houve alteração na cor e na estrutura 

das fibras superficiais das placas. 

 

 

3.5.2 Ensaio olfativo 

 

 

Com o objetivo de avaliar o comportamento olfativo das Placas de Aveia (PA) sob 

influência de temperatura e de clima, seguiu-se a Norma DIN 50011:1960 – “Testing of 

Materials, Structural Components and Equipament, Hot Cabinets, Directions for the 

Storage of Speciments” descrita por Vieira (2008), onde foi utilizada estufa com ar 

circulante (marca Cinlab – 0ºC ~300ºC) e um recipiente de vidro de 600 ml com vedações 

e tampa olfativamente neutra. 

i. Os corpos de prova foram retirados da região central da PA com 50 ± 5 cm³ 

(Figura 43); 

ii.  Em seguida os corpos de prova foram condicionados por 24 horas em estufa 

(de esterilização e secagem – marca Odontobrás – 0ºC ~ 280ºC) a 

temperatura de 23 ± 2ºC mantidos sob esta condição até o momento do 

ensaio; 
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iii.  Os corpos de prova são então armazenados em recipientes de 600 ml para 

execução do ensaio, de forma que os mesmos permaneçam em posição 

obliqua, a meia altura dos recipientes, fixados pela tensão própria; 

iv. 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; 

v. Em seguida, os corpos de prova são colocados na estufa de circulação de ar 

(marca Cinlab – 0ºC ~300ºC) com temperatura de 70ºC (Figura 44) em 

estado seco, por um período de 24 horas; 

vi. Por fim, foi feita análise sensorial com 8 pessoas, em que utilizou-se dois 

métodos: 

a. Teste de ordenação (Figura 45) em que cada julgador avaliou o odor dos 

três tipos de Placas de Aveia (natural, com hidróxido de alumínio e com 

silicato de sódio). Os julgadores foram orientados a sentir o odor das 

amostras (dentro do vidro, ou seja, próximo ao nariz), da esquerda para a 

direita, ordenando-as de modo crescente de odor agradável e registrando na 

ficha de avaliação. No intervalo de todas as amostras deveriam sentir o odor 

do próprio pulso para que pudessem limpar o olfato. As somas das 

avaliações foram analisadas estatisticamente pelo teste de Friedman, 

utilizando os dados da Tabela de Newell & Mac Fairlane com nível de 

significância de 5%. Onde se duas amostras diferirem por um número maior 

ou igual ao número da tabela, pode-se afirmar que existe diferença 

significativa entre as amostras; e 

b. Teste de aceitabilidade (Figura 46) em que cada julgador avaliou o odor de 

duas amostras de cada tipo das Placas de Aveia (natural, com hidróxido de 

alumínio e com silicato de sódio) e classificou registrando na ficha de 

avaliação entre agradável, neutro (não é desagradável e não é agradável) e 

desagradável. O objetivo deste teste é analisar a aceitabilidade das Placas de 

Aveia. 
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Figura 43: Corpos de prova preparados para o ensaio olfativo 

 
 

Figura 44: Corpos de prova no momento do ensaio olfativo 

 
 

Figura 45: Corpos de prova preparados para o teste de ordenação 
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Figura 46: Corpos de prova preparados para o teste de aceitabilidade 

 
 

 

3.5.3 Ensaio de ataque de fungos 

 

 

O teste de fungos seguiu a metodologia descrita por Vieira (2008), que consistiu em 

climatizar amostras das PA a 23 ± 2ºC e 50 ± 5% de umidade relativa do ar durante 48 

horas (Figura 47) e em seguida, analisou-as visualmente. Deste modo, foi utilizado estufa 

(de esterilização e secagem da marca Odontobrás – 0ºC ~ 280ºC) e medidor de temperatura 

e umidade (marca CEM DT - 321, temp.: -20ºC ~60ºC, umidade: 0% ~100% RH). 

 

Figura 47: Corpos de prova durante o ensaio de fungos 
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3.6 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DAS PLACAS DE AVEIA: ENSAIO DE 

RESISTÊNCIA A FLEXÃO E DE ELASTICIDADE 

 

 

Este ensaio foi realizado seguindo as especificações na NBR 14810-2:2013 com 

adaptações. Os materiais e equipamentos utilizados foram: 

i. Máquina universal de ensaios com controle de velocidade Emic DL 30000; 

ii.  Composto de arranjo de ensaio para flexão 3 pontos; 

iii.  Cela de carga 5 Kgf, cutelo e apoio; 

iv. Relógio comparador digital (marca Mitutoyo, modelo ID’ C112XB) 

v. Paquímetro de graduação 0,05mm; 

 

A norma especifica que devem ser ensaiados 10 corpos de prova com dimensões de 

20 x espessura  
� 5 mm de comprimento e 50 mm de largura. As Placas de Aveia (PA) 

com acabamento possuem dimensões de 190 mm x 460 mm, portanto, foi retirado um 

corpo de prova por placa. Os mesmos foram retirados do centro da placa, excluindo as 

extremidades. Na Figura 48 apresentam-se os corpos de prova prontos para a realização do 

ensaio. 

 

Figura 48: Corpos de prova (placa de aveia natural [a], placa de aveia com hidróxido de alumínio 
[b] e placa de aveia com silicato de sódio) preparados para o ensaio de resistência à flexão  

 
 

No momento do ensaio, foram colocados os extremos dos corpos de prova sobre os 

dois apoios da máquina universal de ensaios de acordo com a Figura 49.  
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Figura 49: Forma de colocação do corpo de prova sobre os apoios da máquina universal de ensaios 

 
 

A Figura 50 apresenta-se o corpo de prova no momento do ensaio, sendo a 

distância entre os apoios do aparelho de 20 vezes a espessura do corpo de prova expressa 

em milímetros, com comprimento mínimo de 100 mm, de modo que o dispositivo para 

aplicar a carga coincida com o centro dos corpos de prova.  

 

Figura 50: Corpo de prova posicionado na máquina universal de ensaio 

 
 

Após colocar o corpo de prova nos apoios o indicador de carga, da máquina 

universal de ensaios, foi zerado. A máquina então foi acionada com velocidade constante. 

Na Figura 51 apresenta-se o momento que o corpo de prova foi rompido. 
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Figura 51: Momento do rompimento do corpo de prova 

 
 

Previamente foram anotadas as dimensões de cada corpo de prova, a carga no limite 

proporcional registrada no indicador de cargas da máquina universal de ensaios (em 

Newtons). Também foi anotado o valor da força de ruptura lido no indicador de cargas da 

máquina universal de ensaios e o valor da deflexão lida no relógio comparador expresso 

em milímetros. 

Para expressar os resultados, foi calculado o módulo de resistência à flexão (MOR) 

Equação 11 e o módulo de elasticidade (MOE) Equação 12 das placas de aveia. 

 

�� = �,�∗~∗�
�∗`�d� ,                                                                                                      (11) 

 

Onde: 

MOR é o módulo de resistência à flexão estática expresso em (N/mm²); 

P é a carga de ruptura lida no indicador de cargas, expressa em Newtons (N); 

D é a distância entre apoios do aparelho, expressa em milímetros (mm); 

B é a largura do corpo de prova, expressa em milímetros (mm); 

E é a espessura do corpo de prova, expressa em milímetros (mm). 
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��� = ~� � ��

C�]�����,                                                                                                   (12) 

 

Onde: 

MOE é o módulo de elasticidade, expresso em (N/mm²); 

P é a carga no limite proporcional lida no indicador de cargas, expresso em 

newtons (N);  

D é a distância entre os apoios do aparelho, expressa em milímetros (mm); 

D é a deflexão, correspondente à carga P1, expressa em milímetro (mm); 

B é a largura do corpo de prova, expressa em milímetro (mm);  

E é a espessura do corpo de prova, expressa em milímetro (mm). 

 

 

3.7 CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA DAS PLACAS DE AVEIA: ENSAIO EM TUBO 

DE IMPEDÂNCIA 

 

 

Este ensaio foi realizado em parceria com o Laboratório de Acústica da 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. O período de realização do ensaio foi de 28 

e 29 de Maio de 2015.  

Para a realização deste ensaio utilizou o método da função de transferência com 

dois microfones descrito pela norma ISO 10534-2:1998 (Determination of sound 

absorption coefficient and impedance in impedance tubes - Part 2: Transfer-function 

method) e pela norma ASTM-E1050:2006 (Standard Test Method for Impedance and 

Absorption of Acoustical Materials Using a Tube, Two Microphones and a Digital 

Frequency Analysis System). Os equipamentos utilizados foram:  

i. Analisador de sinais B&K Pulse-A-042, 4 canais e 2 geradores; 

ii.  Notebook Compaq com Software Pulse LabShop 15; 

iii.  Amplificador de Potência B&K 2732; 

iv. Microfones de campo difuso, de 1/2", modelo B&K 4942-A-021; 

v. Calibrador de microfones B&K 4231, 94 dB-1 kHz; 

vi. Dois tubos de impedância, de alta e baixa frequência; 

vii.  Paquímetro digital Starfer, 0-150mm; e 

viii.  Termo-higrômetro digital Acepil.  
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O microfone de campo difuso número 1 (SN 2679229), utilizado nesta medição, 

apresenta sensibilidade nominal de 45,4 mv. Pa
�, e o ganho obtido após a calibração foi 

de 1,009. Já o microfone número 2 (SN 2670230) apresenta sensibilidade nominal de 50,1 

mv. Pa
�, e o ganho obtido após a calibração foi de 1,000. 

Na Figura 52 apresenta-se um esboço da instrumentação utilizada para a medição 

do coeficiente de absorção. 

 

Figura 52: Esboço esquemático da instrumentação utilizada para a medição do coeficiente de 
absorção 

 
Fonte: Mareze (2015) 

 

Segundo Mareze (2015) as amostras foram condicionadas, conforme a ASTM-

E1050 (2006) diretamente sobre a parede rígida do porta-amostra, que deve apresentar uma 

parede rígida de no mínimo 20 mm de espessura. Na Figura 53 apresenta-se os corpos de 

prova no porta-amostra. 

 

Figura 53: Corpo de prova no porta-amostra diretamente na parede rígida para tubo de baixa[a] e 
alta [b] frequência 
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O tubo de baixa frequência tem diâmetro de 103 mm com espaçamento entre 

microfones de 0,08 m, e a frequência de análise medida foi de até 2000 Hz. Já o tubo de 

alta frequência tem diâmetro de 28,6mm com espaçamento entre microfones de 0,023 m, e 

a frequência de análise medida foi de até 6400 Hz.  

Na Figura 54 apresenta-se a montagem completa do tudo de impedância de baixa e 

de alta frequência. 

 

Figura 54: Tubo de impedância de baixa [a] e alta [b] frequência 

 
 

Após a montagem dos tubos de impedância os corpos de prova foram posicionados 

em seu interior em uma das extremidades, de forma que uma de suas faces ficasse em 

contato com a terminação rígida do porta-amostra. Em seguida, gerou-se um ruído branco 

(de característica randômica) na faixa de frequências entre 1 Hz à 10 kHz, podendo-se 

medir a pressão acústica nas duas posições previamente estabelecidas,  para as faixas de 

frequência previamente calculadas (MAREZE, 2015). 

Segundo Mareze (2015 p. 04) “para o procedimento de cálculo das impedâncias, 

primeiramente obtém-se a função de resposta em frequência entre a pressão no microfone 

2, mais próximo da amostra, e no microfone 1, dada pela Equação 13:” 

 

r�$`�d =  ~�25�
~�25�

,                                                                                                     (13) 

 

Para Mareze (2015) este procedimento deve ser realizado para os tubos de 

impedância de baixa e alta frequência, de acordo com a respectiva faixa de frequência de 
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trabalho. O coeficiente de reflexão é, então, dado pela (Norma ISO 10534-2:1998; Norma 

ASTM-1050:2006) Equação 14: 

 

 =  ���∗ 
H���̃.2
H���̃.2
 �∗��

 �$��̃�2,                                                                                         (14) 

 

“onde �� é a distância entre a superfície da amostra e o microfone mais distante. O 

termo com asterisco (r�$
∗ ) refere-se à correção de amplitude e fase da função de resposta 

em frequência, o qual será comentado à seguir” (MAREZE, 2015 p. 05).  

Ainda segundo Mareze (2015) “as perdas visco térmicas nas paredes do tubo 

podem ser consideradas no número de onda complexo, dado pela (ISO 10534-2:1998) 

Equação 15:” 

 

�� =  �? − h,h��]√I
K/C �,                                                                                               (15) 

 

Onde: 

�? =  /¡?  é o número de onda em propagação livre (m
�d; 

d é o diâmetro do tubo (m); 

¡? é a velocidade do som (m/s); 

f é a freqüência (Hz). 

 

A impedância normal à superfície é, então, calculada pela Equação 16 (Allard e 

Atalla, 2009 apud MAREZE, 2015 p. 05): 

 

Z£ ¤ =  ρhch`1 + d/`1 − d,                                                                                       (16) 

 

e o coeficiente de absorção por incidência normal (Equação 17): 

 

∝F= 1 − ||$ ,                                                                                                       (17) 

 

É possível que durante a medição ocorra uma mínima diferença de amplitude e de 

fase entre os microfones. Deste modo se faz necessário realizar uma correção conforme 

descrito na Norma ISO 10534-2:1998. Primeiramente, mede-se a configuração I (padrão) 
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de acordo com a Figura 55, obtendo assim a função de transferência, de acordo com a 

Equação 13. Posteriormente, os microfones são invertidos, calculando-se a nova função de 

transferência de r�$
§§ , na mesma direção de canais (Equação 18) (MAREZE, 2015).  

 

r�$
§§ = ~�25�

~�25�
,                                                                                                           (18) 

 

Na Figura 55 apresenta-se a troca de posição dos microfones.  

 

Figura 55: Intercâmbio de microfones para correção de erros de amplitude e fase 

Fonte: Mareze (2015) 
 

“A nova função de transferência com as fases corrigidas r�$
∗  é dada pela Equação 

19” (MAREZE, 2015 p.06): 

 

r�$
∗ = `r�$

§ /r�$
§§ d�/$,                                                                                             (19) 

 

“Considerando materiais localmente reativos (cuja direção de propagação no 

interior do material tende a ser normal a superfície), a norma ISO 10534-2:1998 prevê a 

estimativa do coeficiente de absorção para incidência de campo difuso, de acordo com a 

Equação 20” (MAREZE, 2015 p. 06): 

 

∝CBI= 8 ¨p

¨p��¨pp� ©1 − ¨p

¨p��¨pp�ª ln¬1 + 2® + ®$ + ®®$¯ + ⋯  

… + �
¨®®

¨®�
¨®®�

¨®��¨®®� arctan ` ¨pp

��¨pd,                                                       (20) 

 

“Na qual ® = �[̃>/L?¡?] é a parte real da impedância de superfície por 

incidência normal, normalizada por L?¡? e  ®® = �#[̃>/L?¡?] a parte imaginária, do 

mesmo termo” (MAREZE, 2015 p. 06). 
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Com a medição das Placas de Aveia (Natural, com Hidróxido de Alumínio e com 

Silicato de Sódio) em tubo de impedância também foi possível calcular o Coeficiente de 

Absorção Sonora Ponderado (∝Xd e classificar as placas de acordo com a ISO 11654:1997, 

Absorção Sonora Média – SAA (Sound Absorption Average) de acordo com a norma 

ASTM 423 e o Coeficiente de Redução Sonora - NRC (Noise Reduction Coefficient) de 

acordo com a Equação 04. 

 

 

3.8 CARACTERIZAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DAS PLACAS DE AVEIA: 

ENSAIO DE FLAMABILIDADE 

 

 

O ensaio de flamabilidade foi realizado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

(IPT) no Laboratório de Segurança ao Fogo e a Explosões (CETAC) seguiu-se o método 

descrito pela norma NBR 9442:1986 - “Materiais de Construção – Determinação do Índice 

de Propagação Superficial de Chama pelo Método do Painel Radiante” e Procedimento de 

Ensaio CETAC-LSFEx-PE – “Determinação do índice de propagação superficial de chama 

para materiais de construção”. A aparelhagem utilizada foi: 

i. Equipamento de ensaio de propagação superficial de chama marca FTT 

(identificado: EQ-033); 

ii.  Paquímetro Digimess (identificação: PQ-006, última calibração: 

02.08.2013; certificado calibração nº125917-101, órgão calibrador: 

CME/LMM, próxima calibração: 08.2015); 

iii.  Balança HF-6000G (identificação: BL-005, última calibração: 16.04.2014, 

certificado de calibração nº 137300-101, órgão calibrador: IPT/CME/LMM, 

próxima calibração: 04.2016); 

iv. Régua Hope (identificação: RG-008; última calibração: 21.11.2014, 

certificado calibração nº141670-101, órgão calibrador: CME/LMM, 

próxima calibração: 11.2016). 

 

Na Figura 56 apresenta-se o esquema geral da aparelhagem retirada da NBR NBR 

9442:1986 para realização do ensaio. 
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Figura 56: Esquema geral da aparelhagem para realização do ensaio de flamabilidade pelo método 
do painel radiante 

 
Fonte: NBR 14810-2:2013 

 

A norma ainda especifica que devem ser preparados pelo menos quatro corpos de 

prova idênticos, nas dimensões de 150 mm por 460 mm. Os corpos de prova devem ser 

mantidos em estufa com ventilação forçada a (60 ± 3)ºC por 24h e a seguir condicionados 

até o equilíbrio em câmara climatizada em temperatura de (23 ± 3)ºC e umidade relativa de 

(50 ± 5)%. 

Para iniciar o procedimento o corpo de prova é colocado no suporte em frente ao 

painel radiante. Então inicia-se a contagem do tempo, o ensaio encerra-se em 15 minutos. 

Durante o ensaio qualquer fenômeno deve ser anotado (relâmpago, fusão, gotejamento, 

falência, desprendimento do material, retração, fumaça, etc.). 

Para calcular o índice de propagação de chama do corpo de prova. Utilizou-se a 

Equação 21: 
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�´ = �¡ . µ,                                                                                                         (21) 

 

Onde: 

Ip é o índice de propagação superficial de chama; 

Pc é o fator de propagação da chama; 

Q é o fator de evolução do calor. 

 

Na Figura 57 apresenta-se o equipamento utilizado para a realização do ensaio. 

 

Figura 57: Equipamento utilizado para a realização do ensaio 

 
Fonte: IPT/CETAC (2015a) 

 

Após a realização do calculo os materiais de acabamento interno de edificações 

devem ser agrupados de acordo com o índice de propagação superficial de chama nas 

seguintes classes (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Classes de acordo com índice de propagação de chama 
Classe Índice de Propagação de Chamas 

A 0 – 25 
B 26 – 75 
C 76 – 150 
D 151 – 400 
E Acima de 400 

Fonte: NBR 9442:1986  
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4 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo será apresentado a Análise do Processo Produtivo das Placas de 

Aveia, por meio de análise comparativa entre o processo que seguiu a metodologia de 

Santos Neto (2013) e Campos (2012) e o novo processo com alterações. Também serão 

apresentados os resultados dos ensaios de caracterização das fibras de aveia (umidade, 

comprimento e espessura) e dos ensaios de caracterização das placas de aveia (densidade, 

gramatura, envelhecimento, olfativo, ataque de fungos, resistência à flexão e a elasticidade, 

absorção acústica em tubo de impedância e de resistência ao fogo). 

 

 

4.1 ANÁLISE DO PROCESSO PRODUTIVO DAS PLACAS DE AVEIA  

 

 

Nessa seção será realizada a análise comparativa dos processos produtivos das 

placas de aveia (Quadro 5). 

Analisando o Quadro 5 é possível afirmar que o tempo de processamento das 

Placas de Aveia (PA) foi minimizado, reduziu o tempo de 48 horas para 10 minutos no 

tratamento da Fibra de Aveia. Melhorou o processo de retirada de água conseguindo 

trabalhar com uma quantidade maior e umidade menor de fibra de aveia. A substituição da 

forma molde por uma forma prensa também apresentou um grande avanço no processo, 

pois, realizando a secagem na forma prensa conseguiu eliminar as deformações das PA. O 

processo de acabamento final conseguiu deixar as PA mais uniformes e padronizadas. 
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Quadro 5: Análise do processo produtivo das placas de aveia  

Processo Produtivo das Placas de Aveia 

Seguindo a metodologia utilizada por Santos Neto 
(2013) e Campos (2012) 

Novo processo produtivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recebimento da Fibra Residual de 

Aveia 
 

 
Recebimento de Fibra Residual de 

Aveia 

 
Tratamento da fibra (maceração com 
hidróxido de sódio 1% por 48 horas) 

 

Cozimento da Fibra com solução de 
hidróxido de sódio 1% por 10 min. 

sendo destes somente 3 min. de pressão 

 
Lavagem em água corrente 

 
 

 
Lavagem em água corrente  

 
 

 
Trituração em liquidificador 

 

 
Trituração em liquidificador 

 

Retirada do excesso de água com 
auxílio do TNT por processo manual 

(umidade da fibra de 89,5%) 

Retirada do excesso de água por 
processo de prensagem (quantidade de 
fibra 3x maior. Umidade de 74,66%) 

 
Adição de aditivos 

 
 

 
Adição de Aditivos 

 
 

 
Moldagem em forma molde 

 
 

 
Moldagem em forma molde/prensa 

 
 

 
Prensagem e desenformar a placa com 

auxilio do TNT 
 

Secagem na forma prensa em estufa, 
desenformar a placa com o auxílio do 

TNT e resfriamento  

 
Secagem em estufa 

 
 

 
Acabamento final  

 
 

 

 

4.2 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS DE AVEIA  

 

 

4.2.1 Ensaio de umidade da fibra de aveia  

 

 

Utilizando o método de Klock et al. (2005) Equação 08, obteve-se o resultado do 

teor de umidade da fibra de aveia. 
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A fibra de aveia após o cozimento, a lavagem e retirada do excesso de água (pronta 

para a etapa de homogeneização) apresentou um teor de umidade de 74,66%. 

Tentou-se trabalhar com umidades inferiores a 50%, no entanto a umidade se faz 

importante para o processo de homogeneização, pois quando se retira muita água da fibra 

no momento da homogeneização com aditivos o processo não se realiza em sua totalidade 

causando fissuras na placa durante o processo de secagem, ou seja, o teor ótimo para 

moldar as placas é de 74% de umidade. 

 

 

4.2.2 Ensaio de comprimento e Espessura da Fibra de Aveia 

 

 

O ensaio foi realizado seguindo a metodologia de Santos Neto (2013) descritos na 

subseção “3.3.2”, onde foi selecionado aleatoriamente 2 mg de fibra de aveia tratada 

equivalente a 100 unidades. Na Tabela 10 apresenta-se o resultado do ensaio. 

 

Tabela 10: Comprimento e espessura da fibra de aveia tratada 
Comprimento Espessura 

Medidas (mm) Nº de vezes  Medidas (mm) Nº de vezes 
0,50 20 0,10 20 
0,70 12 0,20 20 
0,85 10 0,30 24 
1,00 15 0,50 7 
5,00 24 1,00 11 
11,00 11 1,50 8 
13,00 5 2,00 10 
18,25 2   
20,10 1   
Total 100  100 

 

Os resultados apresentados na Tabela 10 também foram tratados e analisados por 

meio de histogramas apresentados nos Gráficos 1 e 2.  
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Gráfico 1: Comprimento da Fibra de Aveia 

 
 

Observando a Tabela 10 e analisando o Gráfico 1 é possível afirmar que em relação 

ao comprimento da fibra de aveia ocorreu uma variação significativa, sendo os maiores 

comprimentos encontrados de 18,25 mm e 20,10 mm, no entanto com frequência baixa 

representando apenas 3% do total. Também é possível afirma que 81% das fibras 

enquadram-se entre 0,50 mm e 5,00 mm. 

Na pesquisa de Santos Neto (2013) o comprimento encontrado da fibra da cana-de-

açúcar foi entre 12 mm e 27 mm representando 65% do total da amostra. Deste modo, a 

fibra de aveia apresenta comprimento menor quando comparada aos resultados 

apresentados por Santos Neto (2013).  

 

Gráfico 2: Espessura da fibra de aveia 

 
 

Já em relação à espessura analisando o Gráfico 2 pode-se afirma que teve pouca 

variação e que 64% das fibras enquadram-se entre 0,10 mm a 0,30 mm.  
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Na pesquisa de Santos Neto (2013) as espessuras encontradas das fibras de cana-de-

açúcar enquadram-se entre 0,10 mm e 0,25 mm representando 72% do total da amostra. 

Deste modo, a fibra de aveia apresenta espessura semelhante quando comparada aos 

resultados apresentados por Santos Neto (2013).  

 

 

4.3 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS PLACAS DE AVEIA 

 

 

4.3.1 Ensaio de densidade aparente 

 

 

O ensaio de densidade foi realizado em triplicata com cada tipo das placas de aveia, 

utilizou-se a Equação 09 obedecendo a metodologia de Vieira (2008). Os resultados estão 

descritos na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Densidade das placas de aveia 
PLACA DE AVEIA NATURAL 

Corpos de prova MASSA (kg) VOLUME (m³)  DENSIDADE (¶·. ¸
¹) 
CP1 0,176 (0,461m x 0,150m x 0,012m) = 0,0008298 212,10 

CP2 0,180 (0,460m x 0,150m x 0,012m) = 0,0008280 217,39 

CP2 0,190 (0,461m x 0,149m x 0,011m) = 0,0007556 251,46 

Média 0,182 0,0008045 226,98 

PLACA DE AVEIA COM HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 

Corpos de prova MASSA (kg) VOLUME (m³) DENSIDADE (¶·. ¸
¹) 

CP1 0,217 (0,460m x 0,149m x 0,0105m) = 0,0007197 301,53 

CP2 0,211 (0,460m x 0,151m x 0,011m) = 0,0007641 276,16 

CP2 0,234 (0,460m x 0,150m x 0,011) = 0,0007590 308,30 

Média 0,221 0,0007476 295,33 

PLACA DE AVEIA COM SILICATO DE SÓDIO 

Corpos de prova MASSA (kg) VOLUME (m³) DENSIDADE (¶·. ¸
¹) 

CP1 0,354 (0,460m x 0,150m x 0,012m) = 0,0008280 427,53 

CP2 0,352 (0,461m x 0,150m x 0,012m) = 0,0008298 424,20 

CP2 0,331 (0,463m x 0,150m x 0,012m) = 0,0008334 397,17 

Média 0,346 0,0008304 416,30 
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Observando a Tabela 11 verifica-se que as Placas de Aveia (natural, com hidróxido 

de alumínio e silicato de sódio) apresentaram densidade média de 226,98 kg. m
!, 

295,33kg. m
! e 416,30 kg. m
! respectivamente. 

Na literatura são encontrados matérias, que realizam absorção sonora, com 

diferentes densidades. Assim, segundo Cox; D’Antonio (2009) a lã de ovelha, vem sendo 

sugerida como substituta da lã mineral, apresenta densidade de 10 a 100 kg. m
!. Já 

Honorato (2013) em sua pesquisa utiliza lã de rocha, lã de vidro e melamina com 

densidades de 64 kg. m
!, 40 kg. m
! e 9,2 kg. m
! respectivamente. Deste modo, os 

valores obtidos com as Placas de Aveia são superiores, quando comparados a esses 

materiais, podendo ser considerada de alta densidade.  

 

 

4.3.2 Ensaio de gramatura  

 

 

O ensaio de gramatura foi realizado em triplicata com cada tipo de Placa de: Aveia, 

utilizando a Equação 10 obedecendo a metodologia de Vieira (2008), obteve-se os 

resultados que estão descritos na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Gramatura das placas de aveia 
PLACA DE AVEIA NATURAL 

Corpos de prova MASSA (g) ÁREA (m²)  GRAMATURA ( ·. ¸
ºd 
CP1 176 (0,461m x 0,150m) = 0,06915 2545,19 

CP2 180 (0,460m x 0,150m) = 0,06900 2608,70 

CP2 190 (0,461m x 0,149m) = 0,06869 2766,09 

Média 182 0,06895 2639,99 

PLACA DE AVEIA COM HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 

Corpos de prova MASSA (g) ÁREA (m²) GRAMATURA ( ·. ¸
º) 

CP1 217 (0,460m x 0,149m) = 0,06854 3166,03 

CP2 211 (0,460m x 0,151m) = 0,06946 3037,72 

CP2 234 (0,460m x 0,150m) = 0,06900 3391,30 

Média 220,67 0,06900 3198,35 

PLACA DE AVEIA COM SILICATO DE SÓDIO 

Corpos de prova MASSA (g) ÁREA (m²) GRAMATURA ( ·. ¸
º) 

CP1 354 (0,460m x 0,150m) = 0,06900 5130,43 

CP2 352 (0,461m x 0,150m) = 0,06915 5090,38 

CP2 331 (0,463m x 0,150m) = 0,06945 4766,02 

Média 345,67 0,06920 4995,61 
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Observando a Tabela 12 é possível afirma que as placas que apresentaram 

gramatura média com maior valor foram às Placas de Aveia de Silicato de Sódio, isso 

porque apresentam maior quantidade de massa por placa. 

No entanto, na pesquisa de Vieira (2008) é apresentando Painéis de Fibra de Coco 

de densidade de 130 kg. m
! com gramatura média de 7416, 91 g. m
$. Já Demarchi 

(2010) em sua pesquisa apresenta Placas de Fibra de Bananeira pesando 326g com 

gramatura média de 3622,22 g. m
$.  

Deste modo, as Placas de aveia apresentam gramatura inferior à apresentada por 

Vieira (2008) e gramatura aproximada à apresentada por Demarchi (2010). 

 

 

4.4 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DAS PLACAS DE AVEIA 

 

 

4.4.1 Ensaio de envelhecimento  

 

 

O ensaio de Envelhecimento foi realizado em triplicata com os três tipos de Placa 

de: Aveia (natural, com hidróxido de alumínio e com silicato de sódio), seguindo a 

metodologia de Vieira (2008) conforme descrito na descrito na subseção “3.5.1”. Após o 

ensaio constatou que as placas não apresentavam alterações e permaneceram com a mesma 

estrutura e mesma cor. Assim, o resultado obtido é considerado satisfatório. Porém, sugere 

para futuras pesquisas realizar ensaio de resistência à flexão nas placas de aveia após o 

ensaio de envelhecimento para verificar se há alteração na resistência mecânica. 

Na Figura 58 apresentam-se as Placas de Aveia após serem expostas a condições 

ambientais adversas.  
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Figura 58: Placas de aveia (natural [a], com hidróxido de alumínio [b] e com silicato de sódio [c]) 
após o ensaio de envelhecimento 

 
 

 

4.4.2 Ensaio olfativo 

 

 

O ensaio olfativo foi realizado em triplicata com os três tipos de Placa de Aveia 

(natural, com hidróxido de alumínio e com silicato de sódio), seguindo a Norma DIN 

50011:1960 e conforme o procedimento descrito na subseção “3.5.2”. Os resultados 

obtidos com o teste de ordenação são apresentados nas Tabela 13. 

 

Tabela 13: Resultado do teste de ordenação das placas de aveia (natural, com hidróxido de 
alumínio e com silicato de sódio) 

Placa de Aveia Σ das notas para o odor 
Natural 18 a 

Hidróxido de Alumínio 18 a 
Silicato de Sódio 12 a 

Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Friedman (5%). 

 

A diferença crítica entre os totais de ordenação em nível de 5% é 10. Assim todas 

as amostras que diferirem entre si por um valor maior ou igual a 10 são significativamente 

diferentes. Deste modo, observando a Tabela 13 constatou-se que as Placas de Aveia não 

apresentam diferenças significativas. No entanto, a Placa de Aveia com Silicato de Sódio 

apresentou odor mais desagradável do que as demais.  
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Já com o teste de aceitabilidade os julgadores concluíram que tanto as Placas de 

Aveia Natural quanto as Placas de Aveia com Hidróxido de Alumínio apresentam um odor 

de neutro à agradável enquanto que as Placas de Aveia com Silicato de Sódio foram 

consideradas com odor desagradável, o que comprova o que o teste de ordenação 

apresentou.  

Um dos julgadores afirmou que as Placas de Aveia apresentam odor adocicado, 

odor este característico da própria aveia.  

 

 

4.4.3 Ensaio de ataque de fungos 

 

 

O ensaio de ataque de fungos foi realizado em triplicata com os três tipos de Placa 

de Aveia (natural, com hidróxido de alumínio e com silicato de sódio), segue-se a 

metodologia de Vieira (2008) descrito na subseção “3.5.3”. Após o período de 48h 

simulando condições normais, realizou-se a avaliação visual nos corpos de prova e 

constatou que não houve aparecimento de colônias de fungos. Sendo assim, o resultado foi 

satisfatório. 

Na Figura 59 apresentam-se os corpos de prova após o ensaio.  

 

Figura 59: Placas de aveia (natural [a], com hidróxido de alumínio [b] e com silicato de sódio [c]) 
após o ensaio de fungos 
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4.5 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DAS PLACAS DE AVEIA: 
ENSAIO DE RESISTÊNCIA À FLEXÃO E DE ELASTICIDADE 

 

 

O ensaio de resistência à flexão foi realizado com 10 corpos de prova de cada tipo 

de Placa de Aveia (natural, com hidróxido de alumínio e com silicato de sódio), totalizando 

30 corpos de prova, seguindo a NBR 14810-2:2013, descrito na subseção “3.6”.  

No Gráfico 3 apresenta-se a força máxima expresso em Newtons, aplicada sobre os 

corpos de prova da Placa de Aveia Natural. 

 

Gráfico 3: Força máxima (N) aplicada sobre os corpos de prova da placa de aveia natural 

 
Fonte: UTFPR – Campo Mourão (2015a) 

 

No Gráfico 4 apresenta-se a força máxima expressa em Newtons, aplicada sobre os 

corpos de prova da Placa de Aveia com Hidróxido de Alumínio. 
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Gráfico 4: Força máxima (N) aplicada sobre os corpos de prova da placa de aveia com hidróxido 
de alumínio 

 
Fonte: UTFPR – Campo Mourão (2015b) 

 

No Gráfico 5 apresenta-se a força máxima expressa em newtons, aplicada sobre os 

corpos de prova da Placa de Aveia com Silicato de Sódio. 

 

Gráfico 5: Força máxima (N) aplicada sobre os corpos de prova da placa de aveia com silicato de 
sódio 

 
Fonte: UTFPR – Campo Mourão (2015c) 

 

Na Tabela 14 apresentam-se as dimensões dos corpos de prova e os resultados de 

Módulo de Resistência à Flexão (MOR) utilizando a Equação 11 e Módulo de Elasticidade 

(MOE) utilizando a Equação 12. 
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Tabela 14: Resistência à flexão das placas de aveia 
 Placa de Aveia Natural 

Amostra 
Espessura 

(mm) 
Comprimento 

(mm) 
Largura 

(mm) 
Força de 

ruptura (N) 
MOR 

(». ¸¸
º) 
MOE 

(». ¸¸
º) 
1 13,3 330 50 27,19 1,31 106,37 
2 12,0 315 50 11,01 0,61 51,94 
3 11,0 281 50 17,53 1,03 80,05 
4 10,5 281 50 12,15 0,71 58,67 
5 10,0 250 50 13,81 0,85 36,47 
6 11,0 270 50 5,18 0,29 18,27 
7 11,5 281 50 16,99 0,91 55,99 
8 11,0 270 50 12,14 0,68 34,88 
9 10,0 250 50 8,97 0,55 24,34 
10 10,5 260 50 7,39 0,43 18,80 

Média 11,08 278,8 50 13,24 0,74 48,58 
 Placa de Aveia com Hidróxido de Alumínio 

Amostra Espessura Comprimento Largura 
Força de 

ruptura (N) 
MOR 

(». ¸¸
º) 
MOE 

(». ¸¸
º) 
1 10,4 262 50 17,19 1,04 58,76 
2 11,0 271 50 16,07 0,90 61,78 
3 11,0 273 50 29,85 1,69 48,38 
4 10,5 261 50 13,83 0,81 72,98 
5 10,5 261 50 8,85 0,52 38,13 
6 10,0 260 50 12,38 0,79 31,26 
7 10,5 251 50 5,48 0,31 14,85 
8 11,0 252 50 9,6 0,50 21,83 
9 10,0 250 50 9,17 0,57 35,67 
10 10,0 251 50 8,29 0,51 18,20 

Média 10,49 259,2 50 13,07 0,77 40,18 
 Placa de Aveia com Silicato de Sódio 

Amostra Espessura Comprimento Largura 
Força de 

ruptura (N) 
MOR 

(». ¸¸
º) 
MOE 

(». ¸¸
º) 
1 13,5 320 50 16,76 0,76 24,29 
2 13,5 320 50 9,24 0,42 42,57 
3 11,0 270 50 17,53 0,99 89,19 
4 10,5 270 50 10,44 0,64 76,90 
5 11,5 270 50 23,48 1,20 125,17 
6 10,0 270 50 12,82 0,87 58,51 
7 10,0 261 50 6,69 0,43 75,55 
8 10,0 261 50 19,06 1,24 85,37 
9 10,0 261 50 12,01 0,78 89,59 
10 10,0 250 50 29,77 1,84 94,38 

Média 11,0 275,3 50 15,78 0,92 76,15 
 

Observando os valores de MOR e MOE de cada corpo de prova apresentado na 

Tabela 14 é possível verificar que existe uma diferença significativa entre as amostras do 

mesmo tipo de placa. Pode-se justificar essa diferença devido ao processo de 

homogeneização da massa que é feito manualmente, ou seja, por esse motivo as placas não 

tiveram a mesma padronização em relação à quantidade de cola e outros aditivos em toda 

sua estrutura.   

No entanto os valores finais de MOR foram de 0,74 N. mm
$, 0,77 N. mm
$ e 0,92 

N. mm
$ para as Placa de Aveia Natural, Placa de Aveia com Hidróxido de Alumínio e 
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Placa de Aveia com Silicato de Sódio, respectivamente. Deste modo, é possível afirmar 

que as placas com retarde de chamas tiveram maior resistência à flexão do que a Placa de 

Aveia Natural e que a Placa de Aveia com Silicato de Sódio foi a que apresentou melhor 

desempenho.  

Já em relação ao MOE houve variação significativa entre os três tipos de placas, 

porém a que teve melhor resultado foi a Placa de Aveia com Silicato de Sódio com 76,15 

N. mm
$, ou seja, tensão máxima que o material suporta sem sofrer deformação. 

Para o material estudado nesta pesquisa ainda não existe um norma específica para 

a realização deste ensaio. Assim, a norma utilizada foi NBR 14810-2:2013 que é para um 

tipo de material que mais se aproxima do material estudado, que são os painéis estruturais 

e não estruturais. No entanto, esses painéis devem atender aos requisitos que a norma 

apresenta, ou seja, esses tipos de painéis devem atender resistências superiores que o 

material estudado. 

Deste modo, o material estudado não tem por objetivo atender altos níveis de MOR 

e MOE, mas sim níveis que satisfaçam às condições de armazenamento, transportem em 

embalagem e aplicação do material em edificações. Durante o desenvolvimento da 

pesquisa as placas tiveram que ser armazenadas e transportadas em embalagens para outras 

cidades para realização de ensaio. Portando as placas de aveia atendem aos quesitos de 

armazenamento e transporte em embalagem e sugere para futuras pesquisas avaliar a 

resistência da aplicação das placas de aveia em edificações.  

 

 

4.6 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA DAS PLACAS DE AVEIA: 

ENSAIO EM TUBO DE IMPEDÂNCIA  

 

 

O ensaio em tubo de impedância foi realizado em triplicata com os três tipos de 

Placa de Aveia (natural, com hidróxido de alumínio e com silicato de sódio), para baixa 

(diâmetro de 103mm) e alta (diâmetro de 28,6mm) frequência totalizando 18 corpos de 

prova, seguindo a ISO 10534-2:1998 e norma ASTM-E1050:2006. Na Figura 60 

apresentam-se os corpos de prova prontos para realizar a medição em tubo de impedância. 
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Figura 60: Corpos de prova preparados para o ensaio de tubo de impedância 

 
 

Na Tabela 15 apresenta-se as dimensões dos corpos de prova. 

 

Tabela 15: Espessura “L”dos corpos de prova, em função do diâmetro “∅” 
Placa de Aveia Natural Diâmetro ∅ = 28,60mm Diâmetro ∅ = 103,00mm 

CP1 L=10,96mm L=11,61mm 
CP2 L=10,92mm L=11,93mm 
CP3 L=11,08mm L=11,06mm 

Placa de Aveia com 
Hidróxido de Alumínio Diâmetro ∅ = 28,60mm Diâmetro ∅ = 103,00mm 

CP1 L=10,54mm L=11,88mm 
CP2 L=11,08mm L=10,71mm 
CP3 L=11,13mm L=11,60mm 

Placa de Aveia com 
Silicato de Sódio Diâmetro ∅ = 28,60mm Diâmetro ∅ = 103,00mm 

CP1 L=10,94mm L=11,91mm 
CP2 L=10,30mm L=11,55mm 
CP3 L=10,82mm L=11,90mm 

 

Após realizar os cálculos que dependem das funções de transferência são 

apresentados os resultados nas Figura 61 à Figura 66. 
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Figura 61: Coeficiente de absorção para corpos de prova da placa de aveia natural, medidos no 
tubo de alta frequência 

 
Fonte: Mareze (2015) 

 

Figura 62: Coeficiente de absorção para corpos de prova da placa de aveia com hidróxido de 
alumínio, medidos no tubo de alta frequência 

 
Fonte: Mareze (2015) 
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Figura 63: Coeficiente de absorção para corpos de prova da placa de aveia com silicato de sódio, 
medidos no tubo de alta frequência 

 
Fonte: Mareze (2015) 

 

Figura 64: Coeficiente de absorção para corpos de prova da placa de aveia natural, medidos em 
tubo de baixa frequência 

 
Fonte: Mareze (2015) 
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Figura 65: Coeficiente de absorção para corpos de prova da placa de aveia com hidróxido de 
alumínio, medidos em tubo de baixa frequência 

 
Fonte: Mareze (2015) 

 

Figura 66: Coeficiente de absorção para corpos de prova da placa de aveia com silicato de sódio, 
medidos no tubo de baixa frequência  

 
Fonte: Mareze (2015) 
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Observando as Figura 61 à Figura 66 é possível afirmar que os corpos de prova das 

Placas de Aveia (natural, com hidróxido de alumínio e com silicato de sódio) apresentam 

coeficiente de absorção com elevação a partir da faixa de frequência de 200 Hz e picos nas 

faixas entre 1300 Hz e 3500 Hz. Também é possível notar que existe variação de absorção 

sonora entre amostras do mesmo tipo de placa, isso ocorre, porque em uma mesma placa a 

estrutura não é totalmente homogênea. 

Com a medição das Placas de Aveia (natural, com hidróxido de alumínio e com 

silicato de sódio) em tubo de impedância também foi possível calcular o Coeficiente de 

Redução Sonora - NRC (Noise Reduction Coefficient) utilizando a Equação 04, Absorção 

Sonora Médio – SAA (Sound Absorption Average) de acordo com a norma ASTM 423 e 

Coeficiente de Absorção Sonora Ponderado (∝Xd de acordo com a ISO 11654:1997 - 

Acoustics – Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption, conforme 

descritos na subseção “2.9.2.2”.  

Na Tabela 16 apresenta-se os resultados do NRC e SAA e na Tabela 17 apresenta-

se o Coeficiente de Absorção Sonora Ponderado (∝Xd e a classificação das Placas de 

Aveia de acordo com a ISO 11654:1997, conforme é apresentado na Tabela 2. Todos os 

cálculos foram realizados com base nos resultados obtidos no ensaio do tubo de 

impedância de alta freqüência. 

 

Tabela 16: Resultados do Noise Reduction Coefficient – NRC e Sound Absorption Average - SAA 

Placa de Aveia  
NRC SAA 

Incidência Difusa Incidência Difusa 
Natural 0,36 0,35 

Hidróxido de Alumínio 0,38 0,37 
Silicato de Sódio 0,36 0,35 

 

Tabela 17: Coeficiente de Absorção Sonora Ponderado ∝X  e a classificação das Placas de Aveia 

Placa de Aveia  
∝� ISO 11654:1997 Classificação ISO 11654:1997 
Incidência Difusa Incidência Difusa 

Natural 0,20 (H) E 
Hidróxido de Alumínio 0,25 (H) E 

Silicato de Sódio 0,20 (H) E 

 

Observando a Tabela 17 verifica-se que as Placas de Aveia (natural, com hidróxido 

de alumínio e com silicato de sódio) foram classificadas em E, outro ponto que deve ser 

levado em consideração é a espessura (<12mm) dos corpos de prova. 
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Na Figura 67 apresenta-se como forma de comparação, os coeficientes de absorção 

das amostras da fibra de aveia com hidróxido de alumínio e da lã de rocha (material que já 

é comercializado), com densidade de 96 kg. m
!e de espessura semelhante. 

 

Figura 67: Coeficientes de absorção por incidência normal para amostras de placa de aveia com 
hidróxido de alumínio, e lã de rocha comercial 

 
Fonte: Mareze (2015) 

 

Observando a Figura 67 é possível afirmar que a lã de rocha apresenta níveis 

menores de absorção quando comparado as amostras da placa de aveia com hidróxido de 

alumínio. 

Todos os fatores apresentados mostram o potencial acústico do material e abre 

perspectivas para novas pesquisas, como por exemplo, materiais com espessura maior, para 

verificar o desempenho acústico em função da espessura.  
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4.7 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO RESISTÊNCIA AO FOGO DAS PLACAS DE 

AVEIA: ENSAIO DE FLAMABILIDADE  

 

 

O ensaio de flamabilidade foi realizado com 6 corpos de prova de cada tipo de 

Placa de Aveia (natural, com hidróxido de alumínio e com silicato de sódio), com 

dimensões de 150mm x 460mm x 11,1 mm (largura x comprimento x espessura). Seguindo 

o método descrito pela norma NBR 9442:1986, conforme subsessão “3.8”. 

Na Figura 68 apresenta-se o resultado do ensaio das Placas de Aveia Natural e na 

Figura 69 apresenta-se o corpo de prova antes e após o ensaio. 

 

Figura 68: Resultado do ensaio de flamabilidade das placas de aveia natural 

 
Fonte: IPT; CETAC (2015a) 

 

Figura 69: Corpo de prova antes do ensaio [a] e após o ensaio [b] das placas de aveia natural 

 
Fonte: IPT; CETAC (2015a) 

 

Observando a Figura 68 é possível afirmar que a Placa de Aveia Natural alcançou 

Índice de Propagação de Chama (Ip) 196, ficando Classificada em “D”. 

Segundo o IPT; CETAC (2015a): “A propagação de chama e a carbonização 

superficial avançaram por toda à superfície dos corpos de prova. Não ocorreu gotejamento 

de material em chama. Desenvolvimento de fumaça de coloração cinza”. 
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Na Figura 70 apresenta-se o resultado do ensaio das Placas de Aveia com 

Hidróxido de Alumínio e na Figura 71 apresenta-se o corpo de prova antes e após o ensaio. 

 

Figura 70: Resultado do ensaio de flamabilidade das placas de aveia com hidróxido de alumínio 

 
Fonte: IPT; CETAC (2015b) 

 

Figura 71: Corpo de prova antes do ensaio [a] e após o ensaio [b] das placas de aveia com 
hidróxido de alumínio 

 
Fonte: IPT; CETAC (2015b) 

 

Observando a Figura 70 é possível afirmar que a Placa de Aveia com Hidróxido de 

Alumínio alcançou Índice de Propagação de Chama (Ip) 37, ficando Classificada em “B”. 

Segundo o IPT; CETAC (2015b): 

Ocorreu variação nos resultados de ensaio. Esses foram repetidos e 

a variação continuou, indicando uma não homogeneidade do 

material. A propagação de chama avançou, em média, 220 mm 

(48% da superfície dos corpos de prova). A carbonização 

superficial avançou por toda à superfície dos corpos de prova. Não 

ocorreu gotejamento de material em chama. Desenvolvimento de 

fumaça de coloração cinza. 

 

A não homogeneidade da Placa de Aveia com Hidróxido de Alumínio deve-se ao 

processo de homogeneização da massa, ou seja, por esse motivo as placas não tiveram a 
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mesma padronização em relação à quantidade de Hidróxido de Alumínio em toda sua 

estrutura, o que pode ter influenciado na sua classificação “B”.  

No entanto esse resultado é positivo, mas abre perspectiva para novas pesquisas, 

como por exemplo, melhorar o processo de homogeneização, mudando-o de processo 

manual para processo mecanizado e assim, repetir a porcentagem de 5% de Hidróxido de 

Alumínio para verificar se a classificação permanecerá em “B” ou se passará para “A”, ou 

se ainda assim a classificação permanecer em “B” a sugestão é que aumente 

gradativamente a porcentagem de 1% a 1% de Hidróxido de Alumínio até atingir a 

classificação “A”. 

Na Figura 72 apresenta-se o resultado do ensaio das Placas de Aveia com Silicato 

de Sódio e na Figura 73 apresenta-se o corpo de prova antes e após o ensaio. 

 

Figura 72: Resultado do ensaio de flamabilidade das placas de aveia com silicato de sódio 

 
Fonte: IPT; CETAC (2015c) 

 

Figura 73: Corpo de prova antes do ensaio [a] e após o ensaio [b] das placas de aveia com silicato 
de sódio 

 
Fonte: IPT; CETAC (2015c) 

 

Observando a Figura 72 é possível afirmar que a Placa de Aveia com Silicato de 

Sódio alcançou Índice de Propagação de Chama (Ip) 4, ficando Classificada em “A”. 

Segundo o IPT; CETAC (2015c): “- A propagação de chama avançou, em média, 

60 mm (13% da superfície dos corpos de prova). – A carbonização superficial avançou por 
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toda à superfície dos corpos de prova. – Não ocorreu gotejamento de material em chama. – 

Desenvolvimento de fumaça de coloração cinza”.  

Analisando os resultados obtidos é possível afirmar que as Placas de Aveia com 

Hidróxido de Alumínio e com Silicato de Sódio tiveram bom desempenho em relação à 

resistência ao fogo. Os três tipos de Placa de Aveia não apresentaram gotejamento, porém 

apresentaram fumaça de coloração cinza o que abre perspectivas para novas pesquisas para 

avaliar a densidade óptica da fumaça e sua toxidade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Ao final do desenvolvimento desta pesquisa atingiu-se o objetivo proposto, que era 

analisar o processo de produção de placas elaboradas com fibras naturais para utilização na 

construção civil.  

Onde por meio da produção de placas de aveia melhorou-se o processo produtivo, 

minimizou-se o tempo do processo do tratamento da fibra que antes levava 48 horas para 

10 minutos. Otimizou-se o processo de retirada de água da fibra conseguindo-se trabalhar 

com uma quantidade de fibra maior e umidade da fibra menor. Com a substituição da 

forma molde por uma forma prensa diminui-se a deformação das placas durante o processo 

de secagem. Por fim, com o processo de acabamento final consegue-se produzir as placas 

de aveia com padrão uniforme. 

Além disso, a pesquisa também apresentou uma observação pertinente em relação à 

produção das placas que foi a utilização do tecido TNT para realizar a moldagem do painel 

evitando o desperdício de fibra e ajudando a desenformar a placa.  

Também foram analisadas as características da fibra de aveia e as características 

físicas, biológicas, mecânicas, de absorção acústica e de resistência ao fogo das placas de 

aveia.  

A partir do ensaio de caracterização da fibra de aveia avaliou-se que a umidade 

ótima para moldar as placas é de 74%. Já em relação ao comprimento e espessura das 

fibras observou que em relação ao comprimento da fibra de aveia ocorreu variação 

significativa entre as amostras, porém 81% da amostra enquadram-se entre 0,50 mm e 5,00 

mm. Já a espessura teve pouca variação sendo que 64% das amostras enquadraram-se na 

faixa de 0,1 mm a 0,3 mm. 

Os resultados de caracterização das placas de aveia apontaram que, quando 

comparadas a outros materiais utilizados para absorção sonora, são classificadas como de 

alta densidade.  

Os ensaios biológicos como o ensaio de envelhecimento apontou que as placas não 

apresentaram alterações na estrutura nem na cor, o que foi considerado satisfatório. O 

ensaio olfativo apontou que as placas de aveia apresentam odor adocicado característico da 

própria aveia e que a placa de aveia com silicato de sódio apresenta odor desagradável. Já 
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o ensaio de ataque de fungos foi satisfatório, pois as placas de aveia permaneceram 

inalteradas sem apresentar colônias de fungos. 

Com o ensaio de caracterização mecânica obteve-se os níveis do módulo de 

resistência à flexão (MOR) e módulo de elasticidade (MOE) das placas de aveia. 

Verificou-se que os valores obtidos apresentaram diferença significativa entre as amostras 

do mesmo tipo de placa. No entanto, os valores de MOR médio apontam que as placas de 

aveia com retardantes de chama tiveram maior resistência a flexão. Também observou-se 

durante o desenvolvimento da pesquisa que as placas de aveia atendem aos quesitos de 

resistência ao armazenamento e ao transporte.  

Com relação à absorção sonora as placas de aveia apresentaram picos de absorção 

sonora nas faixas entre 1300 Hz e 3500 Hz. Por meio do Coeficiente de Redução Sonora 

(NRC), Absorção Sonora Médio (SAA) e Coeficiente de Absorção Sonora Ponderado 

(∝Xd classificou-se as placas de aveia (natural, com hidróxido de alumínio e com silicato 

de sódio) segundo a ISO 11654:1997 em: “Classe E”. Este resultado pode ser melhorado, 

pois o potencial acústico das placas pode ser elevado aumentando a espessura das placas. 

Em relação à caracterização a resistência ao fogo das placas de aveia, foi realizado 

o ensaio de flamabilidade conforme a norma NBR 9442:1986 – Determinação do Índice de 

Propagação Superficial de Chama pelo Método do Painel Radiante. Com esse ensaio, 

segundo a norma, as placas foram classificas em: Classe D (placa de aveia natural), Classe 

B (placa de aveia com 5% de hidróxido de alumínio) e Classe A (placa de aveia com 20% 

de silicato de sódio). Portanto, com esses resultados é possível afirmar que a adição dos 

retardantes de chama nas placas de aveia apresentou bom desempenho.  

Finalmente analisando os resultados e observações desta pesquisa, conclui-se que 

os objetivos foram atingidos, porém há fatores a serem melhorados. Assim inclui-se nesta 

pesquisa mais uma sessão, a “sessão 6”, que trata de sugestões para aperfeiçoamento desta 

pesquisa, ou seja, com sugestões para futuras pesquisas.  
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6 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

 

 

Baseado nas observações e conclusão, essa pesquisa pode ser aperfeiçoada de modo 

que segue algumas sugestões para futuras pesquisas como: 

i. O processo produtivo que foi melhorado nesta pesquisa pode ser adaptado 

para um processo automatizado e assim obter processos padronizados e 

consequentemente produtos padronizados; 

ii.  O processo automatizado também deve permitir uma produção das placas 

em grande escala;  

iii.  O processo que foi melhorado também pode ser adaptado (seguindo o 

mesmo princípio de tratamento das fibras) para produzir outros produtos 

como, por exemplo, papel e vasos para flor; 

iv. A realização de ensaio de resistência à flexão nas placas após o ensaio de 

envelhecimento para verificar se a resistência mecânica da placa é 

comprometida;  

v. Como a placa de aveia com silicato de sódio foi considerada de odor 

desagradável, sugere-se que seja realizada outras pesquisas para melhorar o 

odor das placas;   

vi. A avaliação da resistência a aplicação do material em condições reais; 

vii.  Para melhorar a característica de absorção acústica sugere-se que sejam 

produzidas placas com espessuras maiores que 12 mm;  

viii.  A produção das placas de aveia com 5% de hidróxido de alumínio, em 

processo automatizado para que haja padronização das placas, e a repetição 

do ensaio de flamabilidade para verificar sua classificação. Se ainda assim a 

classificação permanecer em B, então sugere-se que aumente 

gradativamente a porcentagem de hidróxido de alumínio de 1% a 1% 

repetindo o ensaio de flamabilidade para verificar qual a porcentagem de 

retardante deve ser utilizado para a classificação da placa passe para A; 

ix. A avaliação da densidade óptica da fumaça e sua toxidade; e 

x. Análise de viabilidade econômica para a produção dessas placas. 
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