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RESUMO 

 

 

Com o surgimento de novas tecnologias, tem crescido a necessidade de utilização de novos 

materiais, e com isso tem se intensificado pesquisas sobre a obtenção e utilização de materiais 

provenientes de fontes renováveis, seja para reduzir os custos de produção ou os impactos 

ambientais. Nesse contexto, verificou-se que a bainha da palha do coqueiro, pode ser 

aproveitada como matéria-prima para a produção de um eco-compósito que pode ser utilizado 

como isolante térmico e acústico. Depois de selecionadas as bainhas do coqueiro foram 

submetidas a tratamento com solução aquosa com 2 % de hidróxido de sódio (NaOH). Os 

compósitos em estudo foram produzidos com a bainha do coqueiro e látex natural, com 

percentuais de bainha do coqueiro nas proporções 15 %, 25 % e 35 % do volume total do 

composto. Foram analisadas propriedades físicas, térmicas e acústicas dos compósitos com 

intuito de obter dados sobre a viabilidade de uso como isolante termoacústico. Os compósitos 

CP15, CP25 e CP35 apresentaram condutividade térmicas de 0,188 W/m.K, 0,155 W/m.K e 

0,150 W/m.K, respectivamente. Podendo ser aplicados como isolantes térmicos em sistemas 

quentes de até 200 °C. O compósito CP35 mostrou-se mais eficiente quanto a isolação 

térmica e acústica, proporcionando reduções de ruídos de 20 %, 31 % e 34 % para as 

frequências de 1 kHz, 2 kHz e 4 kHz, respectivamente. As análises foram fundamentadas em 

normas ABNT, ASTM e UL. Pode-se concluir que os eco-compósitos produzidos com a 

bainha do coqueiro podem ser utilizados como isolantes térmicos e acústicos. Com isso, dá-se 

um fim mais nobre a este material, que na maioria das vezes é queimado ou descartado 

inadequadamente no meio ambiente. 

 

Palavras chaves: Látex; Bainha do Coqueiro; Eco-compósito; Isolante Térmico e Acústico. 
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ABSTRACT 

 

 

With the emergence of new technologies, has grown the need to use new materials, and this 

has intensified research on the collection and use of materials from renewable sources, is to 

reduce production costs and / or environmental impact. In this context, it was found that the 

sheath coconut straw, can be utilized as raw material for the production of a eco-composite 

that can be used as a thermal and acoustic insulator. After selected from the coconut sheaths 

were subjected to treatment with aqueous 2 % sodium hydroxide (NaOH). The composite 

study was produced with the sheath and coconut natural latex, with coconut sheath percentage 

in the proportions 15%, 25% and 35% of the total compound volume. Physical, thermal and 

acoustic properties of the composites were analyzed in order to obtain data on the use of 

viability as thermoacoustic insulation. The CP15 composites, CP25 and CP35 showed thermal 

conductivity 0.188 W/m.K, 0.155 W/m.K and 0.150 W/m.K, respectively. It can be applied as 

thermal insulation in hot systems to 200 ° C. The CP35 composite was more efficient as a 

thermal and acoustic insulation, providing 20% noise reduction, 31% and 34% for frequencies 

of 1 kHz, 2 kHz and 4 kHz, respectively. The analyzes were based on ABNT, ASTM, UL. 

Based on these results, it can be concluded that the eco-composite produced the hem of 

coconut can be used as thermal and acoustic insulation. Thus, it gives a more noble end to this 

material, which most often is burned or disposed of improperly in the environment. 

 

Key words: Latex; Coconut sheath; Eco-composite; Thermal Insulation and Acoustic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DA TESE 

 

Desde os primórdios da civilização, o homem vem buscando, de acordo com sua 

concepção, as melhores maneiras de se adaptar e usufruir o meio ambiente, retirando dele o 

que precisa para a sua sobrevivência e o modificando através de ações que objetivam o seu 

conforto, melhoria da sua qualidade de vida, e assim, garantir a perpetuação da espécie 

humana. Nessa busca por melhores condições de vida, o homem tem feito o uso de diversos 

materiais como pedra, barro, madeira, bronze, ferro.  

O primeiro material utilizado pelo homem foi a pedra, passando pela madeira, couro, 

fibras vegetais, cerâmica, vidro, metais, e mais recentemente, os polímeros. Na atual era da 

civilização, existe uma gama enorme de materiais utilizados para os mais diversos fins, sendo 

possível classificar este período de tempo como a Era dos Materiais. 

Neste contexto, percebe-se que os materiais estão intimamente relacionados com a 

emergente ascensão do homem, pois a história evolutiva da humanidade está diretamente 

ligada a sua capacidade de produzir e utilizar novos materiais. 

Atualmente com o surgimento de novas tecnologias, tem crescido a necessidade de 

utilização de novos materiais. Com isso, tem se intensificado pesquisas sobre a obtenção e 

utilização desses novos materiais. Além disso, o avanço na legislação ligado ao aspecto 

ambiental tem provocado mudanças nas indústrias, no sentido de desenvolver processos e 

produtos compatíveis com o meio ambiente (HOAREAU, 2005; GANDINI e BELGACEM, 

2002).  

Assim muitas pesquisas têm o foco voltado para a produção e utilização de materiais 

provenientes de fontes renováveis, seja para reduzir os custos de produção ou os impactos 

ambientais. 

Neste contexto, as fibras vegetais (fibras lignocelulósicas) tornam-se alternativas 

importantes para utilização como material de reforço de matrizes poliméricas. Em muitos 

casos, elas substituem com vantagens as tradicionais fibras sintéticas, o que pode representar 

uma considerável expansão de mercado para países agroindustriais, como o Brasil, por 

exemplo. 

De acordo com Lopes et al. (2006), nos últimos anos tem-se verificado um crescente 

aumento do descarte de rejeitos sólidos que, juntamente com os problemas advindos da 

exaustão de matérias-primas naturais, vêm impulsionando os estudos sobre o aproveitamento 
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destes resíduos na forma de novos materiais, com menor impacto ambiental. 

Com isso, verificou-se que o agronegócio, de coco verde e de coco seco, produzem 

grandes quantidades de resíduos sólidos, que na maioria das vezes são queimados ou 

descartados inadequadamente no meio ambiente. Desta forma, verificou-se que o 

aproveitamento desses resíduos, tem grande importância ecológica, pois possibilita a 

diminuição do passivo ambiental gerado pela destinação inadequada e proporciona a 

utilização desses materiais que poderiam causar danos à saúde da população e contaminar o 

solo, a água e o ar. 

Segundo Fontenele (2005), a quantidade de resíduos referentes à biomassa produzida 

ininterruptamente nos pomares de coco, resultantes da remoção de palhas, inflorescências, e 

restolhos, é estimada em aproximadamente 60 kg de biomassa/planta/ano disponíveis para 

serem utilizadas para compostagem orgânica.  

Considerando o plantio de 205 plantas/hectares e que, segundo a FAO (2014), no ano 

de 2012 a área cultivada no Brasil foi 257.742 hectares, pode-se afirmar que foram cultivadas 

52.837.110 plantas. 

Considerando-se um hectare de coqueiro com 205 plantas e área atualmente cultivada 

de 257.742 hectares, tem-se um volume de biomassa de 3.170.226 toneladas. De acordo com 

Fontenele (2005), a tonelada da biomassa apresenta preço em torno de R$ 120,00/ton). Dessa 

forma, se toda essa biomassa fosse utilizada poderia gerar um valor bruto de R$ 

380.427.120,00 somente para as áreas cultivadas com coqueiro no Brasil. 

Se dos 60 kg de biomassa/planta/ano, 1 kg for de uma bainha natural que constitui a 

bainha da palha do coqueiro (também chamada de bainha do coqueiro, pano do coqueiro ou 

manta do coqueiro), teremos mais de 52.837 toneladas de resíduos que podem ser 

aproveitados como matéria prima para a produção de um novo material compósito. 

A possibilidade de utilizar resíduos sólidos oriundos dos coqueirais (bainha do 

coqueiro), que até então eram queimados ou descartados inadequadamente em lixões, aterros 

sanitários, dentre outros locais, ocasionando deterioração da qualidade ambiental, foi o que 

motivou inicialmente esta pesquisa de doutorado. 

Visando contribuir com a política mundial de preservação ambiental, foi realizado um 

estudo com o intuito de desenvolver material compósito reforçado com bainha do coqueiro, 

resíduo abundante nos coqueirais de todo o país, caracterizado por ter baixo custo, pois sua 

destinação atual é a queima ou descarte na natureza. 

O aproveitamento dos resíduos do agronegócio de coco, além de contribuir para 

redução dos impactos ambientais causados pela destinação inadequada, também poderá gerar 
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renda e postos de trabalho. 

O desenvolvimento de um novo compósito utilizando resíduos oriundos dos coqueirais 

como matéria-prima de reforço, bem como a indicação de suas possíveis utilizações, repercute 

positivamente nos aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais, ao ensejar alternativa 

de reciclagem, agregação de valor e adequada destinação dos resíduos, mitigando riscos à 

saúde da população e ao meio ambiente. 

Dessa forma, há que destacar o caráter relevante da pesquisa, uma vez que o tema é 

pouco explorado, existindo assim várias lacunas a serem preenchidas, principalmente no 

âmbito do aproveitamento desses resíduos de forma sustentável. A motivação da presente 

pesquisa é aumentada pela possibilidade de utilização de resíduos de coqueirais para 

desenvolver um isolante térmico e acústico de caráter inovador, com eficiência na retenção de 

calor e retenção acústica e que leva em consideração a colaboração com a questão ambiental, 

pois trata-se de compósitos totalmente biodegradáveis. 

Para isto, foi utilizada a bainha do coqueiro como reforço do compósito, material 

abundante em todo país, e sem utilização definida, que tem como principais características: 

baixo custo, baixa massa específica, boa flexibilidade e biodegradabilidade. 

Como matriz utilizou-se o látex natural, material oriundo da Hevea Brasilliensis, cuja 

produção no Brasil é da ordem de 90.000 ton/ano, e que tem como principais características: 

baixa absorção de umidade, alta elasticidade e biodegradabilidade. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Produzir e caracterizar um compósito utilizando a bainha do coqueiro e látex para 

isolamento térmico e acústico. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Aproveitar e agregar valores a um material natural, que seria queimado ou descartado 

na natureza; 

- Desenvolver o processo de fabricação do compósito; 

- Determinar propriedades físicas dos compósitos com 15%, 25% e 35% de bainha do 
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coqueiro; 

- Avaliar os compósitos quanto a processos de degradação;  

- Avaliar comparativamente as propriedades dos compósitos com as de isolantes 

térmicos e acústicos convencionais disponíveis no mercado. 

Para a realização desse trabalho as bainhas do coqueiro foram extraídas, limpas, 

tratadas, selecionadas e em seguida misturadas ao látex para a obtenção do compósito 

desejado. Em seguida realizaram-se diversas análises no compósito para determinar suas 

propriedades físicas, bem como as propriedades térmicas e acústicas e compará-las com as de 

outros materiais disponíveis no mercado. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esta revisão bibliográfica apresenta temas relacionados ao ambiente no qual a 

pesquisa esta inserida. O tema inicial traz uma abordagem sobre os isolantes térmicos.  Nessa 

abordagem apresentam-se definições, tipos e principais propriedades dos isolantes térmicas. 

Acústica é o segundo tema abordado. Nessa abordagem são apresentados conceitos 

relacionados ao som, bem como a diferença entre absorção acústica e isolação acústica, além 

de tipos de isolação acústica. 

O terceiro tema trata dos compósitos. É apresentado um breve histórico sobre os 

compósitos, além de suas classificações, propriedades e processos de fabricação. 

O quarto tema trata dos polímeros. Aqui são apresentadas as características dos 

polímeros, matrizes poliméricas, características dos compósitos poliméricos e uma abordagem 

sobre o látex. 

O quinto tema abordado é sobre o coqueiro. Nesta abordagem apresenta-se seu cultivo 

no Brasil e no mundo, bem como a utilização dos resíduos gerados pelo agronegócio do coco. 

 

2.1. ISOLANTE TÉRMICO 

 

Pode-se definir como isolante térmico todo material ou estrutura que dificulta a 

dissipação de calor, estabelecendo uma barreira à passagem do calor entre dois meios. 

De acordo com Al-Homoud (2005), a capacidade do material em retardar o fluxo de 

calor entre dois meios é o principal parâmetro que o caracterizará como um material isolante 

térmico. Porém, para que o mesmo seja classificado como isolante, faz-se necessário um 

estudo mais detalhado de suas principais propriedades mecânicas e térmicas. 

Com ampla aplicação na engenharia, os isolantes térmicos são selecionados em função 

de aspectos que variam de econômicos até funcionais e inclusive de segurança. 

A isolação térmica de um sistema é basicamente composta por três elementos 

distintos: o isolante, a proteção mecânica e o sistema de fixação (CONTEC, 1996). 

 

2.1.1. Classificação dos Isolantes Térmicos 

 

Sabe-se que o mercado disponibiliza uma enorme quantidade de materiais 

classificados como isolantes térmicos. Cada isolante possui especificações que determinam 

sua aplicação, oferecendo ao usuário informações sobre sua massa específica, condutividade, 
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gradiente de temperatura, resistência à chama, dentre outras. 

Os isolantes térmicos podem ser classificados: 

* Quanto ao modo de produção: 

- Isolantes pré-fabricados (blocos, painéis, placas, bainhas, dentre outros); 

- Isolantes executados “in situ” (moldados, injetados, projetados, a granel). 

* Quanto à estrutura dos materiais: 

- Materiais granulares; 

- Materiais fibrosos; 

- Materiais compactos; 

- Materiais com estrutura mista; 

- Materiais de camadas múltiplas. 

* Quanto à origem da matéria prima: 

- Isolante de origem animal (lã de ovelha); 

- Isolantes de origem vegetal (fibra de coco, fibra de sisal); 

- Isolantes de origem mineral (lã de rocha, fibra de vidro, vermiculita); 

- Isolantes sintéticos (poliestireno expandido (isopor), poliestireno extrudado, 

espuma de poliuretano, espuma rígida a base de PVC, espuma elastomérica). 

A duração dos materiais utilizados para isolamento térmico de máquinas e aparelhos 

elétricos depende de vários fatores, tais como a temperatura, os esforços elétricos e 

mecânicos, as vibrações, a exposição a produtos químicos, umidade e a sujeira de qualquer 

espécie. 

Reconhece-se que os materiais isolantes poderão não suportar as temperaturas a eles 

atribuídas na classificação, se estas forem mantidas durante tempo ilimitado. Todavia se 

forem mantidas durante longos períodos de tempo com temperatura mais baixa, permitirão 

uma duração adequada do material. A Tabela 1 mostra a classificação de materiais isolantes 

térmicos quanto à máxima temperatura de trabalho com base na ABNT NBR 7034 (1981). 

 

Tabela 1 - Classificação dos isolantes em relação à sua estabilidade térmica 

Classe Temperatura máxima admissível em serviço 

Y (O) 90 °C (algodão, seda e papel sem impregnação) 

A 105 °C (algodão, seda e papel impregnados) 

E 120 °C (alguns vernizes, esmaltes e fibras) 

B 130 °C (mica, asbesto com aglutinante, EPR) 

F 155 ° C (mica, fibra de vidro com aglutinante) 

H 180 ° C (elastômeros de silicone, resina de silicone) 

C > 180 °C (porcelana, vidro, quartzo, cerâmicas) 

                                   Fonte: ABNT NBR 7034, 1981. 
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De acordo com Neira e Marinho (2005), as fibras naturais vegetais estão sendo 

amplamente empregado em sistemas de isolamento térmico por apresentar uma estrutura 

interna com inúmeros espaços vazios, o que reduz sua condutividade térmica.  

Diversos materiais também podem ser empregados como isolantes térmicos na forma 

in natura, e sem a necessidade de tratamento, já que muitos desses materiais apresentam uma 

baixa condutividade térmica, como é o caso das fibras que podem ser classificadas como 

fibras de semente (algodão), de folhas (sisal, curauá), as de caule (juta, linho), de fruto (coco) 

e as fibras de raiz (zacatão) (BORGES, 2009). 

O poliestireno expandido (EPS) é o isolante térmico sintético mais utilizado comercial 

mente. Também conhecido como isopor, o EPS é empregado tanto em sistemas de 

refrigeração como em sistemas trocadores de calor, isolando parte dos componentes 

(BORGES, 2009).  

A maior parte do consumo do EPS vem sendo amplamente empregado como agregado 

ao concreto, a lajes e a outros sistemas construtivos vinculados ao setor de construção civil, 

com a intenção de melhorar o desempenho térmico das estruturas, isolando pisos, tetos e 

paredes (BORGES, 2009). 

 

2.1.2. Propriedades dos Isolantes Térmicos 

 

Muitos parâmetros devem ser considerados para se obter um bom isolante térmico> 

Esses materiais devem apresentar as seguintes características: durabilidade; resistência à 

compressão; baixa absorção de vapor de água; resistência à combustão; baixa condutividade 

térmica; baixa massa específica; baixa difusividade térmica; alto calor específico; baixo 

coeficiente de expansão térmica; estabilidades química e física; resistência ao ambiente de 

utilização; facilidade de aplicação; resistência ao ataque de roedores, insetos e fungos; 

ausência de odor e baixo custo (TORREIRA, 1980). 

No entanto, obter um material com todas as características descritas acima seria 

praticamente impossível, recomenda-se a procurar por um material que apresente o maior 

número de qualidades dentre as citadas anteriormente. 

No que se refere a materiais utilizados em ambientes térmicos, algumas propriedades 

são imprescindíveis, tais como: condutividade térmica, resistividade térmica, difusividade 

térmica, calor específico, capacidade térmica e resistência à chama (inflamabilidade). Essas 

propriedades são observadas quando calor é adicionado ou removido do material, e se tornam 

importantes em qualquer projeto que precise funcionar em ambiente térmico. 
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2.1.3. Condutividade Térmica 

 

Dentre as propriedades térmicas de um material isolante, a condutividade térmica é 

considerada a mais importante e pode ser definida como a capacidade dos materiais ou 

elementos de permitir o fluxo de calor. 

De acordo com Santos (2005), a determinação experimental da condutividade térmica 

apresenta algumas dificuldades, e requer alta precisão na determinação dos fatores necessários 

para o seu cálculo.  

Baixos valores de condutividade térmica são exigidos quando se pretende minimizar 

as perdas de calor. Dados confiáveis de condutividade térmica são essenciais na seleção de 

um material, para que o mesmo possa ter o melhor desempenho possível em uma dada 

aplicação (SANTOS, 2005). 

A maior parte dos materiais isolantes é de natureza porosa, consistindo de 

combinações de matéria sólida e pequenos vazios. Nestes vazios ficam confinados gases de 

baixa condutividade térmica induzindo um menor valor na condutividade térmica do isolante 

(KREITH, 2008). 

A temperatura, a massa específica e a umidade podem influenciar no desempenho de 

materiais isolantes térmicos. De acordo com Al-Homoud (2005), materiais de isolamento 

sujeitos a altas temperaturas têm maior condutividade térmica e, quanto maior o teor de 

umidade do material, maior será sua condutividade térmica. Para cada tipo de isolante, existe 

um valor mínimo de condutividade para uma massa específica particular, a partir da qual a 

condutividade varia se a massa específica for aumentada ou diminuída (KREITH, 2008). 

A condutividade térmica é uma propriedade específica do material para caracterizá-lo 

quanto ao transporte de calor constante. Cada material possui um coeficiente de condutividade 

que depende da sua estrutura molecular (massa específica) e das temperaturas de 

funcionamento.  

Segundo Incropera e Dewitt (2008), a condutividade pode ser calculada usando-se a 

Equação 1. 

dx

dT
AkqK ..

                                                           (1)
 

Em que: 

qk - Fluxo de calor (W); 

k - Condutividade térmica (W/m.K); 

A - Área da seção transversal, normal à direção do fluxo de calor (m
2
); 
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dT/dx - Gradiente de temperatura na seção (K/m). 

 

A condutividade térmica varia com a massa específica do material, com o teor de 

umidade e com a temperatura. De acordo com Incropera e Dewitt (2008), a condutividade 

também pode ser expressa pela Equação 2. 

 

 ..cpk 
                                                              

(2) 

Em que: 

α - Difusividade térmica (m
2
/s); 

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

ρ - Massa específica (kg/m
3
). 

 

A condutividade térmica (k), também denominada condutibilidade térmica, expressa a 

quantidade de calor que atravessa uma superfície de área unitária na unidade de tempo, para 

uma diferença unitária de temperatura entre essa superfície e outra situada a uma distância 

unitária, cuja unidade é dada em W/m.K. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o 

calor sempre flui na direção de menor temperatura. 

Materiais com baixos valores de condutividade térmica caracterizam-se como sendo 

isolantes térmicos, exceção feita aos isolantes refletivos, como o alumínio polido, por 

exemplo, que tem alta condutividade térmica, mas que também pode ser enquadrado na 

categoria de isolante térmico, principalmente quando utilizado horizontalmente embaixo de 

telhados ou quando aplicado sob a forma geométrica tipo sanfona. 

 

2.1.4. Resistividade Térmica 

 

A resistividade térmica (Rt), juntamente com a condutividade térmica, constituem-se 

nas propriedades mais importante de um isolante térmico. A resistividade é a propriedade que 

mede a dificuldade da condução de calor através dos materiais, a qual é medida em m
2
.K/W. 

A resistividade térmica pode ser determinada pelo quociente entre a espessura do material e a 

sua condutividade térmica, conforme Equação 3 (INCROPERA e DEWITT, 2008). 

 

k

E
Rt 

                                                                 (3) 
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Em que: 

Rt - Resistividade térmica (m
2
.K/W); 

E - Espessura do material (m). 

 

Quanto menor for a condutibilidade térmica e maior a espessura do material, mais 

eficiente será o isolamento térmico. 

Para materiais diversos, de mesma espessura, a quantidade de calor retido será 

diretamente proporcional à resistividade térmica oferecida pelo material utilizado. Bons 

isolantes possuem altos valores de resistividade térmica. 

 

2.1.5. Calor Específico 

 

O calor específico pode ser definido como a quantidade de calor necessário para variar 

em um grau a temperatura de uma unidade de volume de uma determinada substância nas 

condições normais de temperatura e pressão. 

De acordo com Santos (2005), o calor específico pode ser definido como a quantidade 

de calor que um grama de uma substância recebe ou cede para que sua temperatura  se altere 

de 1 ºC, é uma propriedade da substância e não do corpo como um todo.  

Quando se trata de uma amostra pequena, o calor específico pode ser medido com 

relativa facilidade. Entretanto, para certos tipos de materiais, onde deve ser medido o calor 

específico do corpo como um todo, incluindo as diversas fases, e que não seja mais possível à 

preparação de uma amostra pequena, a medida dessa propriedade torna-se bastante 

problemática. 

De acordo com Van Wylen, Sonntag e Borgnakke (1997), calor específico de uma 

substância pode ser definido em termos da transferência de calor e expresso pela Equação 4, 

ou definido em termos da energia interna do sistema, expresso pela Equação 5. 

 

pThcp )/(                                                            (4) 

Em que: 

h - Entalpia específica (J/Kg); 

T - Temperatura (K). 

vTucv )/(                                                            (5) 
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Em que: 

cv - Calor específico à volume constante (J/m
3
.K); 

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

T - Temperatura (K); 

v - Volume (m
3
). 

 

As Equações 4 e 5, expressam a quantidade de calor necessário para fazer variar a 

temperatura de 1 kg de determinada substância em 1 K. 

O calor específico (c) de uma substância também pode ser determinado pelo quociente 

entre a sua capacidade térmica e uma unidade de massa da referida substância (Equação 6). A 

unidade no SI é o joule por quilograma e por kelvin, símbolo J/(kg.K), sendo também comum 

o uso de caloria por grama e grau célsius (cal/g.ºC). 

 

m

C
c                     

                                               (6)
 

Em que: 

c - Calor específico (J/kg.K); 

C - Capacidade térmica (J/K); 

m - Massa da substância (kg). 

 

2.1.6. Capacidade Térmica 

 

A Capacidade térmica (C) ou capacidade calorífica é uma grandeza física que 

determina a variação térmica de um corpo ao receber determinada quantidade de calor. O 

valor da capacidade térmica é correspondente à quantidade de calor necessária para elevar a 

temperatura do corpo em uma unidade de variação de temperatura e é expresso pela Equação 

7 (INCROPERA e DEWITT, 2008). 

 

  dT

dQ
C 

                                                                 
(7) 

Em que: 

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

dT - Variação de temperatura (K). 
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Em processos de aquecimento transiente, a capacidade térmica do material condutor 

determina a quantidade de calor absorvido, enquanto a condutividade térmica define a razão 

desta adição de calor. 

 

2.1.7. Difusividade Térmica 

 

A difusividade térmica é uma propriedade específica do material, utilizada para 

caracterizá-lo quanto à condução instável de calor. O valor da difusividade descreve quão 

rapidamente o calor se difunde através um material. A fim de prever os processos de 

resfriamento ou para simular os campos de temperatura, a difusividade térmica do material 

deve ser conhecida. 

A difusividade térmica depende, por um lado, da condutividade térmica no interior do 

material e, por outro lado, do calor específico volumétrico. 

Os bons isolantes térmicos devem apresentar baixos valores de difusividade térmica. 

De acordo com Incropera e Dewitt (2008), a difusividade térmica (α) é expressa pela 

Equação 8. 

c

k

.
 

                                                                 (8)

 

 

É através da difusividade térmica que se caracteriza a resposta ao aquecimento de um 

material em um dado intervalo de tempo. 

Um material com grande difusividade responde rapidamente às mudanças nas 

condições térmicas a ele impostas, enquanto que, um material com pequena difusividade 

responde mais lentamente, levando mais tempo para atingir uma nova condição de equilíbrio 

(INCROPERA e DEWITT, 2008). 

 

2.1.8. Inflamabilidade 

 

A resistência à chama, também denominada de inflamabilidade, é uma propriedade 

térmica muito importante quando se trata de isolante térmico, tendo em vista que os isolantes 

térmicos podem se empregados em ambientes muito quentes ou em contato com substâncias a 

altas temperaturas, ou ainda, por acidente, entrar em contato com materiais incandescentes. 

Sendo assim, a análise sobre o comportamento de materiais empregados sob tais 

condições é de fundamental importância para a segurança contra incêndios. Isso tem 



13 

 

 

incentivado o desenvolvimento de formulações capazes de retardar a combustão, diminuir a 

velocidade de propagação da chama e reduzir a emissão de fumaça. 

Segundo Rabello (2000), devido as crescentes exigências das normas de segurança, 

em algumas aplicações, a inflamabilidade constitui-se em uma das barreiras para utilização de 

polímeros. 

Segundo Kiliaris e Papaspyrides (2010), como a maioria dos produtos orgânicos, os 

polímeros são inflamáveis e durante o aquecimento há a liberação de pequenas moléculas que 

atuam como combustíveis em presença do fogo. 

A resistência à chama de um isolante depende, fundamentalmente, da sua composição 

e da presença, em maior ou menor dosagem, de um tipo de aditivo denominado de “agente 

antichama”. Os agentes antichama são substâncias que, em caso de combustão, libertam 

substâncias (por exemplo, halogênios ou vapor de água), as quais tendem a “abafar” a 

combustão. Algumas composições de borracha são, por si, antichama. É o caso das borrachas 

à base de policloropreno, clorobutil, bromobutil, polietileno clorosulfonado, que possuem 

halogênio (cloro ou bromo) no elastômero base. 

Nas borrachas que não possuem uma resistência antichama intrínseca, geralmente 

incorporam-se aditivos antichama, tais como alumina hidratada ou óxido de antimônio e um 

portador de halogênio (como por exemplo, uma parafina clorada). 

A literatura tem citado com bastante frequência o emprego de hidróxido de alumínio, 

que atua como retardante de chama e supressor de fumaça, em matrizes poliméricas, em 

virtude do seu baixo custo e baixa toxidade (CANAUD, VISCONTE e NUNES, 2001). 

De acordo com Siqueira, Visconte e Nunes (2001) os retardantes de chama quando 

utilizados em grandes quantidades também tem atuação como cargas, geralmente 

prejudicando o comportamento mecânico do compósito. 

 

2.2. ACÚSTICA 

 

A acústica é o ramo da física que estuda o som. Em geral, a acústica pode ser definida 

como o estudo da produção (fontes sonoras), propagação e fenômenos relacionados às ondas 

mecânicas sonoras, audíveis ou não. 

 

2.2.1. Som, Ultrassom, Infrassom e Ruído 

 

O som é um fenômeno ondulatório, causado pela vibração do ar que se encontra 
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próximo a corpos vibrantes, onde a superfície vibrante move-se, arrastando consigo uma 

camada de ar, provocando sucessivos movimentos de compressão e descompressão destas 

camadas de ar. 

De acordo com a NBR 12179 (1992), “som é toda e qualquer vibração ou onda 

mecânica que se propaga através de um meio elástico produzindo no homem a sensação de 

ouvir”. 

Entretanto, para que tais vibrações sejam percebidas pelo ouvido humano, se faz 

necessário que encontrem dentro de uma faixa de frequência que varia de 20 a 20.000 Hz. 

Além disso, é necessário que haja também certa variação de pressão para ocorrer à percepção 

do som (20 µPa  a 20 Pa). 

Dessa forma, percebe-se o som quando as variações de pressão e a frequência de 

propagação estiverem dentro dos limites compatíveis com a fisiologia do ouvido. 

Dá-se o nome de ultrassons às ondas sonoras longitudinais, ou seja, que vibram na 

mesma direção de propagação, cujas frequências são superiores a 20 kHz e que se 

caracterizam por sons inaudíveis. As ondas sonoras cujas frequências são inferiores a 20 Hz, 

também inaudíveis, são chamadas de infrassons. 

O ruído pode ser definido como qualquer som indesejável, desagradável ou 

perturbador. Pode ser definido também como um som desorganizado, constituído por um 

conjunto de vibrações de frequências diversas, não harmônicas e irregulares. 

 

2.2.2. Frequência Sonora, Oitava e Banda de Oitava 

 

A frequência sonora é definida como número de ciclos por segundo, ou seja, a taxa de 

repetição das vibrações sonoras. A frequência é medida em Hertz (Hz) que equivale a um 

ciclo por segundo. Oitava é o intervalo de frequência onde a frequência maior é o dobro da 

frequência menor. 

Banda de Oitava - A gama de frequência auditiva geralmente se divide em bandas de 

oitava por conveniência, onde cada banda específica é representada por sua frequência: 63 Hz, 

125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, e 16 kHz, que cobre a maioria da gama 

das frequências audíveis. 

 

2.2.3. Amplitude, Altura, Intensidade e Timbre 

 

Amplitude de uma onda é a medida da magnitude da máxima perturbação do meio 
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durante um ciclo da onda. O aumento da amplitude da onda sonora aumenta o volume. 

Quanto à altura o som, pode ser classificado como som grave ou agudo de acordo com 

a frequência com que o mesmo se propaga. Baixas frequências permitem que se escutem sons 

graves (sons baixos), enquanto altas frequências produzem sons agudos (sons altos). 

A intensidade sonora esta relacionada com a energia da onda, ou seja, sua potência. 

Quanto maior a amplitude da onda, maior a sua intensidade. 

O timbre se refere à forma da onda, a maneira de vibrar da fonte sonora. É o timbre 

que possibilita a distinção de sons de mesma altura e intensidade emitidos por fontes 

diferentes (BISTAFA, 2006). A Figura 1 mostras alturas, intensidades e timbres de sons. 

 

Figura 1 - Alturas, intensidades e timbres de sons 

 
   Fonte: Adaptado de TEORIA DA MÚSICA, 2015.   

 

2.2.4. Nível de Pressão Sonora 

 

A pressão sonora é definida como o valor quadrático médio da pressão exercida em 

um determinado ponto por intervalo de tempo, causada por uma onda sonora. A unidade SI de 

pressão sonora é o Pascal (Pa). 

A faixa de audibilidade na qual o ouvido humano percebe os sons, varia de 20 µPa  a 

20 Pa. A pressão mínima é denominada de “limiar da audição” e a pressão máxima de “limiar 

da dor”. 

O nível de pressão sonora caracteriza o som percebido pelo ouvido humano e é 

expresso em dB, podendo ser determinado pela Equação 9. 

 

0

log.20
P

P
NPS                                                             (9) 
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Em que: 

NPS - Nível de Pressão Sonora (dB); 

P - Pressão sonora do local de avaliado (Pa); 

Po - Pressão sonora de referência igual a 2.10
-5

 Pa ou 20 µPa, correspondente ao limiar da 

audibilidade em 1 kHz. 

 

2.2.5. Decibel 

 

O Bel é uma grandeza utilizada para medir a razão entre uma intensidade de energia 

(I) e uma referencia (Io). O decibel (dB) é apenas uma escala do Bel, utilizado para medir 

potência (W) e amplitude (I ou V) ou qualquer medição relacionada com intensidade de 

energia. Geralmente o decibel é utilizado para medir intensidade de energia sonora, 

normalmente os níveis variam de 0 a 120 dB. 

Decibel com Ajuste A (dBA) - Um dígito da medida sonora expresso em decibéis que 

se ajusta para aproximar a capacidade humana de escutar um som. 

Quando é feito contas com decibéis, a duplicação de um ruído resulta num aumento do 

nível sonoro de 3 dB. Para se aumentar o nível sonoro em 10 dB, é necessário aumentar 10 

vezes a potência da fonte sonora. O ouvido humano também não reage linearmente ao nível 

sonoro. 

Segundo Gerges (2000), um valor de divisão adequado a esta escala é log10, também 

chamado Bel. No entanto, usa-se o decibel (dB) que é um décimo do Bel, tendo em vista que 

o Bel é um valor de divisão de escala muito grande (1 Bel = 10 decibéis). Assim 10 log10
14

 = 

140 decibéis. Logo, uma mudança de 3 dB corresponde a 10
0,3

 = 2, ou seja, dobrando-se a 

intensidade sonora resulta em um acréscimo de 3 dB. 

 

2.2.6. Velocidade de Propagação do Som 

 

As ondas sonoras se propagam no ar e em outros meios materiais, mas não se propaga 

no vácuo. Quando a propagação sonora ocorre no ar, as ondas são apenas do tipo longitudinal, 

indicando que as vibrações das partículas ocorrem na mesma direção da propagação da onda. 

Segundo Lisot (2008), em pequenas amplitudes, devido à massa específica do ar, o 

som é bem audível, diferente das altas amplitudes. Com tal afirmação, pode-se concluir que a 

velocidade de propagação do som depende das características do meio de propagação, tais 

como temperatura e umidade relativa. 
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De maneira geral a velocidade de propagação do som em um meio material pode ser 

determinada através da Equação 10. 

t

d
Vsom                                                                   (10) 

Em que: 

Vsom - Velocidade de propagação (m/s); 

d - Distância a que o som se propagou (m); 

t - Tempo que demorou a propagar-se (s). 

 

No ar, onde as ondas são apenas longitudinais, a velocidade de propagação do som 

pode ser calculada em função da temperatura ambiente, utilizando a Equação 11. 

 

TaV ars .6,0331/                                                         (11) 

Em que: 

Vs/ar - velocidade de propagação do som no ar (m/s); 

Ta - temperatura ambiente (ºC) 

 

A velocidade do som determina o espaço percorrido por ele em determinado tempo. 

Independe da frequência e da amplitude da onda, mas depende das características do meio em 

que se propaga: pressão, umidade, temperatura e do próprio meio (materiais diferentes), com 

mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Velocidade do som em diferentes materiais 

Material Velocidade do Som (m/s) 

Aço 6000 

Água 1460 

Alumínio 5100 

Ar (10 ºC) 331 

Ar (20 ºC) 343 

Ar (30 ºC) 349 

Borracha 30-70 

Cortiça 500 

Madeira pesada 4670 

Tijolo 3650 

Latão 3500 

                                   Fonte: Adaptado de GEOCITIES, 2015. 
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2.3. ISOLAMENTO ACÚSTICO 

 

O isolamento acústico refere-se à capacidade que certos materiais possuem de 

dificultar ou impedir que ondas sonoras (ou ruído) passem de um recinto para outro. 

Geralmente são utilizados materiais densos (pesados) como o concreto, o vidro, o chumbo, 

dentre outros. 

A NBR 12179 (1992) estabelece o isolamento acústico como o processo pelo qual se 

procura evitar a entrada ou saída de ruídos ou sons em um determinado recinto. 

Quando se planeja o isolamento acústico de um ambiente, deve ser considerado, além 

do espectro do ruído, as características físicas dos materiais a serem empregados, com relação 

a rigidez, massa específica, espessura. Deve-se lembrar de que materiais muito porosos 

transmitem muito mais do que um material maciço de mesmo peso. 

Também deve ser considerada a significativa importância de evitar-se vazamentos e 

fendas nos obstáculos separatórios, buscando torná-los completamente impermeáveis ao ar. 

Quando a onda sonora atinge uma parede, a energia é meramente transferida de um 

lado da divisão para o outro por movimento direto do obstáculo. Quanto mais pesado for este 

último, menos som passará através dele. 

Segundo Bistafa (2006), o som incidente em uma superfície, divide-se em três partes, 

sendo que parte é refletida no mesmo ambiente, enquanto as outras duas partes se dividem em 

energia sonora transmitida e energia sonora absorvida. 

Uma parte das ondas sonoras incidente no obstáculo volta para o ambiente de origem, 

outra parte é absorvida pelo obstáculo e será dissipada na forma de calor, decorrente dos 

atritos que as moléculas enfrentam no seu movimento ondulatório; outra parte é transmitida 

através da vibração do próprio obstáculo (parede), produzindo vibrações no seu lado oposto, 

porém em um nível mais baixo que o nível do som incidente. 

Segundo Silva (2005), devido à energia das ondas sonoras, os materiais rígidos 

utilizados como divisórias ou mesmo paredes, vibram parcialmente ou como um todo. Esses 

obstáculos compostos de materiais rígidos vibram e se comportam como diafragmas e acabam 

refletindo a energia sonora neles incidida. Desta forma, quanto maior a rigidez dos materiais 

isolantes e quanto maior sua massa, melhor seu isolamento e, quanto mais leve e flexível 

forem estes materiais, menos favorável será o seu isolamento. 

A Figura 2 apresenta um esquema do comportamento da onda sonora incidente sobre 

um obstáculo. 
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Figura 2 - Comportamento do som 

 
                                               Fonte: O autor, 2015. 

 

2.3.1. Tipos de Isolamento Acústico 

 

Segundo Méndes et. al (1994), a maioria das fontes sonoras nas habitações produz 

concomitantemente ruídos aéreos e/ou ruídos transmitidos por vibrações nos sólidos. Assim, 

de acordo com a forma com que as ondas sonoras são geradas e propagadas, consideram-se 

dois tipos de isolamento acústico: 

− Isolamento acústico a ruídos aéreos: nesse caso a fonte geradora do 

ruído emite um movimento vibratório de compressões e rarefações nas 

moléculas do ar, pondo em vibração as partições e/ou elementos 

construtivos. 

− Isolamento acústico a ruídos de impacto: quando a fonte geradora de 

ruído é uma vibração, contínua ou percussiva, a qual é gerada 

diretamente sobre a estrutura, transmitindo-se por via sólida (tal como 

acontece nos pilares, vigas, lajes, paredes e outros elementos 

construtivos da habitação). 

 

2.3.2. Isolamento de Ruídos Aéreos 

 

O isolamento a ruído aéreo é função do coeficiente de transmissão (τ) dos elementos 

construtivos que delimitam um ambiente. Em outras palavras, o coeficiente de transmissão de 

um elemento é a relação entre a energia sonora transmitida Et e a energia sonora incidente Ei, 

conforme Equação 12. 
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Ei

Et


                                                                  
(12) 

 

Para se obter o isolamento acústico entre recintos ou a diferença de nível (D), mede-se 

o nível da intensidade sonora no recinto de emissão (NIS1) e no recinto de recepção (NIS2), 

utilizando a Equação 13. 

 

 21 NISNISD 
                                                         

(13) 

 

2.3.3. Isolamento Acústico em Fechamentos Simples 

 

Paixão (2002), em ensaios realizados em laboratório com uma parede de alvenaria de 

tijolo maciço, inicialmente com isolamento perimetral de borracha (conexão elástica) e 

posteriormente com argamassa (conexão rígida), constatou que a principal diferença de 

resultados é a caracterização de um “patamar” no caso das conexões rígidas entre 160 Hz e 

630 Hz, devido à transferência da energia sonora para as paredes da câmara. 

Santos Neto (2006), em seus estudos experimentais para avaliar a desempenho de 

isolamento sonoro de paredes de alvenaria estrutural de blocos cerâmicos, comprovou a 

importância do revestimento de reboco das paredes no desempenho do isolamento acústico 

das mesmas, obtendo resultados de até 42 dB, para paredes com reboco em ambas as faces, 

confirmando, também, a validade da lei da massa e a influência das conexões rígidas na 

transmissão do som por flancos, principalmente nas baixas frequências. 

Méndez et. al (1994), salientam que paredes com grande porosidade podem apresentar 

baixo isolamento acústico, mesmo tendo bom desempenho quanto à rigidez e à massa. Os 

autores destacam também que os fenômenos de ressonância ocorrem em frequências que 

dependem das dimensões da parede. Outros fatores são abordados e avaliados para cada 

situação particular, pois podem influenciar no som que é percebido em um ambiente, ao ser 

gerado em local vizinho. São eles: nível sonoro no local de emissão, distribuição espectral de 

ruído, Índice de Redução Sonora (R) da parede divisória, área da parede divisória, absorção 

total do local receptor, natureza das paredes adjacentes (transmissão por flancos). 

Duarte (2005) salientou a redução, ao longo do tempo, da capacidade de isolamento 

acústico em paredes nas edificações, ocasionada pela substituição gradativa dos materiais 

mais espessos e com maior massa específica, tais como a pedra, taipa de pilão, o tijolo maciço 

e as paredes de adobe, por materiais cada vez mais finos e leves, como o tijolo cerâmico 
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furado, painéis finos de concreto, madeira, dentre outros. 

Para avaliação do desempenho acústico de dispositivos de fechamentos, como 

divisórias, paredes, janelas e fachadas, examina-se o valor chamado perda de transmissão 

(PT) ou índice de redução sonora (R), definido pela Equação 14, onde Ap é a área da 

superfície da parede (m
2
) e Aabs é a área de absorção equivalente do local receptor (m

2
). 

 

abs

p

A

A
DR log10

                                                       
(14) 

 

O valor de perda de transmissão em fechamentos homogêneos depende, 

principalmente, da massa superficial e da frequência incidente sobre ele. 

Esta prática, ocasionada pela necessidade de redução de custos e até de novos 

conceitos arquitetônicos estéticos de maior “leveza” das edificações, contribuiu muito para a 

redução na qualidade acústica no interior das mesmas. 

 

2.3.4. Isolamento Acústico em Fechamentos Leves e Duplos 

 

Atualmente, o significativo aumento das emissões sonoras da vida moderna, tais como 

o tráfego urbano, equipamentos de som cada vez mais potentes, etc., aliados à baixa qualidade 

do isolamento sonoro das edificações, tem exigido dos pesquisadores e profissionais da área 

de acústica, um esforço cada vez maior, na solução ou minimização do problema, sem a 

necessidade de abrir mão da leveza exigida pela arquitetura moderna, rapidez e praticidade de 

execução, e sem grande acréscimo no custo final da edificação. 

Silva (2000), em seu estudo de isolação sonora em paredes e divisórias de diversas 

naturezas, comprovou um bom desempenho de paredes divisórias duplas de materiais leves, 

cujo desempenho é superior a de paredes simples, de mesma massa, como mostra a Tabela 3. 

Tal resultado se deve, basicamente pela característica do material leve utilizado, e a camada 

de ar criada entre ambos. 

Silva (2000) evidenciou também, em seu estudo, a necessidade de se ter cuidado com 

os detalhes construtivos, no que diz respeito à perfeita vedação em portas e janelas, e 

estanqueidade de seus elementos em relação a existência de frestas. 
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Tabela 3 - Isolamento acústico de paredes diversas 

Materiais 

Índice 

de 

isolação 

(dB) 

Alvenaria de bloco cerâmico c/ reboco nos dois lados -18 cm 43 

Alvenaria de bloco cerâmico sem junta vertical, c/reboco em 1 lado - 16,5 cm 41 

Alvenaria de bloco cerâmico sem junta vertical, c/reboco em 2 lados - 17,5 cm 44 

Alvenaria tijolo maciço com reboco 1 lado - 13 cm 47 

Alvenaria tijolo maciço com reboco 2 lados - 15,5 cm 50 

Alvenaria com blocos de concreto sem reboco - 16 cm 39 

Alvenaria com blocos de concreto/reboco de gesso nos dois lados - 16 cm 42 

Alvenaria com blocos de concreto vazado sem reboco - 14 cm 43 

Alvenaria com blocos de concreto vazado c/ reboco 1 lado - 16,5 cm 49 

Alvenaria com blocos de concreto vazado c/ reboco 2 lados - 17,5 cm 51 

Divisória modular de PVC-massa específica. 2,66 Kg/m
2
 21 

Parede de gesso 9,0 mm (espaço de ar recheado com lã de vidro) 47 

Parede de gesso acartonado c/ painel em 1 face - massa específica 12,5 Kg/m
2
 27 

Parede de gesso acartonado c/ painel em 2 faces - massa específica 25,0 Kg/m
2
 35 

Parede dry-wall, 2 painéis de 12,5 mm - massa específica 26,0 Kg/m
2
 42 

Parede dry-wall, 2 painéis de 12,5 mm - c/lã de vidro massa específica 26,0 Kg/m
2
 49 

      Fonte: SILVA, 2000. 

 

2.3.5. Isolamento Acústico com Elementos Duplos ou Mistos 

 

De acordo com Gerges (200), a Lei da Massa (diz que quanto maior for a massa da 

barreira acústica maior será o impedimento para o som) não pode servir como solução de 

todos os problemas de acústica nos ambientes, pois seria necessário aumentarmos 

consideravelmente o peso dos fechamentos, o que, muitas vezes, é inviável, por razões 

funcionais, de espaço e econômicas. “Uma solução para sistemas em que se requer uma alta 

perda de transmissão, sem o emprego de grandes massas, é o uso de paredes duplas ou 

triplas”.  

A combinação de fechamentos paralelos, afastados entre si, formando espaço 

preenchido pelo ar ou por algum material absorvente acústico, garante um isolamento maior 

que o efeito produzido pela Lei da Massa, para uma mesma espessura, é o chamado “efeito 

sanduíche” (SILVA, 1997). 

Os componentes individuais podem ser constituídos pelo mesmo material ou por 

materiais diferentes, de espessuras iguais ou assimétricas. O isolamento acústico 

proporcionado por uma parede dupla é diferente da soma dos componentes que compõem a 

parede. 

Portanto, a utilização do recurso da camada de ar entre os componentes de um sistema 
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de isolamento acústico tem se tornado uma técnica bastante eficiente em vários projetos de 

isolamento. Mesmo que seja apenas a separação simples entre dois elementos distintos, sem 

que haja a necessidade de aprisionar a camada de ar, como no caso das janelas e painéis de 

vidro duplo, os resultados são bastante satisfatórios. 

Pisani (2008), em seu estudo de isolamento de fachadas com cortinas tipo Black-out, 

constatou também a necessidade de se estudarem materiais alternativos, com custo menos 

elevados, para resolver problemas de acústica em fachadas de prédios pouco isolantes. Para 

tanto avaliou em laboratório, o acréscimo no índice de isolamento sonoro a ruídos externos, 

gerado pela colocação de cortinas de vinil e de poliéster sobrepostas a elementos de fachadas. 

A partir dos resultados dos ensaios obtidos, ele verificou o desempenho de várias 

composições de cortinas, obtendo um aumento de 2 a 5 dB no índice de isolamento sonoro, 

sendo que a duplicação das cortinas, possibilitou, ainda, um aumento em torno de 1 dB em 

relação as cortinas simples. 

Na série “A” de ensaios foi utilizada uma parede de alvenaria com reboco em ambos 

os nas dimensões de 1,20 m x 1,30 m. Sobreposta a esta fachada foi colocada uma cortina de 

vinil, com massa específica superficial de (0,5 kg/m
2
) e espessura de 1,5 mm. O desempenho 

da amostra de referência foi de Rw = 28 dB. 

Na série “B” de ensaios foi utilizada uma parede de placas pré-moldadas de raspas de 

pneus com sua face interna revestida com lambri com uma janela central de correr de madeira 

com vidro simples de 3 mm e venezianas. Totalizando uma parede de 8 cm de espessura. 

Sobreposta a esta parede, foi colocada uma cortina de poliéster com massa específica (0,426 

Kg/m
2
) e espessura de 1 mm. O desempenho da amostra de referência foi de Rw = 26 dB. 

O estudo de Pisani (2008) reforça a importância da camada de ar entre os componentes 

para o isolamento acústico do conjunto, ao mesmo tempo em que comprova a influência das 

frestas para a perda do isolamento, uma vez que, mesmo aumentado o afastamento e o 

transpasse entre os elementos, não houve acréscimo de ganhos no isolamento nestes casos, 

fato constatado pela linearidade nos resultados de desempenho obtidos entre os vários ensaios. 

Vários tipos e materiais de isolamento sobre janelas têm sido testados com resultados 

satisfatórios. Santos (1998) ensaiou em laboratório, o desempenho de cortina isolante, de 

chapas de alumínio, emborrachados leves e PVC. Estes materiais foram ensaiados como 

painéis simples e duplos do mesmo material, intercalados com uma camada de ar de 2 em 2 

cm, até uma distância de 30 cm, tendo havido um aumento gradativo de isolamento até este 

limite, a partir da qual, os painéis passaram a comportar-se como elementos independentes, 

perdendo sua eficiência. Segundo o autor, ficou comprovado que, quanto maior a massa 
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específica dos materiais, maior é o afastamento necessário para que estes funcionem como 

dois painéis independentes. 

Oliveira (2007), em seus estudo sobre isolamento de janelas, ensaiou a duplicação de 

duas janelas com baixa estanqueidade ao ar, atingindo um Rw = 26 dB, com bons resultados, 

principalmente nas médias e altas frequências, resultando em um acréscimo de isolamento de 

8 dB em relação a uma janela única com as mesmas características, isto confirma a influência 

positiva da simples camada de ar entre dois elementos. Já, com relação a janelas com boa 

estanqueidade, atingiu um Rw final de 37 dB, tendo um ganho de 4 a 8 dB, sobretudo nas 

baixas e médias frequências. 

Belderrain (1998) reforça que, para se obter melhores resultados na utilização de 

paredes duplas, os painéis devem estar o mais isolados possíveis do ponta de vista físico e 

mecânico, eliminando-se, sempre que possível, as “pontes sonoras”, ou seja, elementos de 

ligação entre os dois componentes. 

Todos os estudos aqui citados serviram de parâmetro para o presente trabalho, visto 

tratar-se de um sistema misto, composto de painéis de concreto com resíduos de borracha, 

colunas de concreto armado e lambris de madeira, com a utilização tanto de elementos com 

massa específica média e alta, no caso os painéis e pilares, como a inserção de revestimento 

de madeira, com baixa massa específica, pelo lado interno, e a consequente criação de camada 

de ar entre os elementos. 

 

2.3.6. Isolamento Acústico Segundo a Norma ISO-140 

 

A ISO-140 (1995) (Acoustic - Measurement of sound insulation in buildings and of 

buildings elements) é um conjunto de doze normas técnicas sobre isolamento acústico das 

edificações e seus componentes, que estabelece todas as condições e diretrizes para medições 

de ruídos aéreos e de impacto, tanto em laboratório, como em campo. 

A seguir, citam-se os itens da parte 3 da ISO 140 (Part 3: Laboratory measurements 

airborne sound insulation of buildings elements), que estabelece como devem ser realizadas as 

medições de isolação a ruído aéreo de elementos de edificações, que é o caso do presente tese. 

A norma ISO 140-3 (parte 3 da ISO 140) é constituída de nove itens e sete anexos, 

sendo que as principais recomendações estabelecidas em cada item são: 

Item 1 - Descritivo da norma, seus objetivos e utilização. 

Item 2 - Cita outras normas usadas como referência. 

Item 3 - Estabelece definições. 
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O Índice de Redução Sonora (R), empregado no presente tese, é definido como: dez 

vezes o logaritmo da razão entre a potência sonora incidente na partição do teste (W1), pela 

potência sonora transmitida através dessa partição (W2) e expresso em decibéis, representada 

pela Equação 15. 

2

1log.10
W

W
R 

                                                           (15) 

 

Item 4 - Fala sobre os equipamentos de medição. 

Item 5 - Trata das condições requeridas nas salas e da instalação da partição ou dos 

elementos a serem testados. 

Item 6 - Determina os procedimentos de teste e avaliação, geração do campo sonoro, 

medição do nível de pressão sonora média, faixas de frequência de medição, tempo de 

reverberação e ruído de fundo. 

Item 7 - Determina os níveis de precisão das medições. 

Item 8 - Informa como devem ser expressos os resultados. 

Item 9 - Cita como deve ser a apresentação dos dados. 

 

2.3.7. Transmissão Sonora 

 

A transmissão da energia sonora entre dois ambientes pode ocorrer através do ar que 

passa pelas aberturas de portas, janelas, fretas. Ela também pode surgir através da estrutura 

que separa os dois ambientes, por meio de vibrações nessa estrutura. Além disso, também 

pode ocorrer transmissão pelos flancos ou transmissão marginal, através das superfícies 

limítrofes da estrutura. 

A transmissão de sons aéreos através de uma parede não porosa como o vidro, por 

exemplo, depende essencialmente, da sua massa e de sua rigidez, ou seja, de sua espessura, e 

da sua forma de fixação rígida ou flexível. Dessa forma, quanto mais espessa e pesada for a 

parede, e quanto mais separada estiver uma da outra, menos entrará em vibração e mais 

isolante será. 

 

2.3.8. Índice de Transmissão Sonora em Paredes Simples 

 

Costa (2003) destaca que no fenômeno de transmissão do som, em paredes simples, 

para aplicações práticas simplificadas, pode ser considerada apenas a parcela da irradiação por 
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vibração da parede, porque ela é muito superior a outras formas de transmissão. 

Sendo assim, considerando onda plana longitudinal, propagando-se unidirecionamente 

com incidência normal a uma parede de massa m, sem vibração, admitindo a não dissipação 

de energia no ar que circunda a parede e nem na própria parede, conforme Equação 16. 
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                                          (16) 

Em que:  

Vs/ar - Velocidade de propagação do som no ar (m/s); 

mp - Massa da parede (kg/m
2
); 

f - Frequência da onda incidente (Hz); 

π - Constante = 3,1415. 

 

Em condições normais, para o ar, pode-se fazer  ρ1.c1 = 412,8, chegando-se a chamada 

Lei da Massa, representada pela Equação 17. 

 

4,42).log(.20  fmR p

                                                  (17)
 

Costa (2003) explica que, como a incidência da onda sonora ocorre em todos os 

ângulos possíveis, conclui-se através da prática, que o valor da equação anterior fica reduzido 

em aproximadamente 5 dB. Dessa forma a Equação 17 assume um valor mais aproximado da 

realidade, demonstrada pela Equação 18, que identifica a Lei da Massa no Campo. 

 

4,47).log(.20  fmR p

                                                  (18)
 

O valor considerado em medições laboratoriais ou mesmo em situações reais é 

chamado de Perda de Transmissão de Campo, que considera somente os ângulos com 

incidência de 0º a 78º (GERGES, 2000). 

 

2.3.9. Índice de Redução Sonora - R 

 

Este índice é medido em laboratório, segundo a norma ISO 140 (1995) e representa as 

características de um dado elemento (janela, divisória, etc.) para cada faixa de 1/3 de oitava 

numa gama de frequências entre 100 e 3150 Hz (16 valores). Outras medições podem ser 
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feitas a título facultativo para frequências de 50 a 100 Hz e de 3150 a 8000 Hz. 

Costa (2003) enfatiza que o isolamento propiciado pela estrutura separadora de dois 

ambientes pode ser caracterizado pela chamada atenuação do ruído, ou Índice de Redução 

Sonora, dado em dB, que é a redução da sensação auditiva de um lado para o outro do 

obstáculo. Este índice pode ser definido, como a relação logarítmica entre as energias 

incidente e transmitida, conforme mostrado na Equação 19. 

 



1
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Em que: 

R - Índice de Redução Sonora (dB); 

Ei - Energia sonora incidente (dB); 

Et - Energia sonora transmitida (dB); 

τ - coeficiente de transmissão. 

Conforme Paixão (2002), o Índice de Redução Sonora (R) é considerado um dos 

principais parâmetros na caracterização acústica de uma parede, também conhecido como 

Perda de Transmissão (PT) ou Transmission Loss (TL). 

  Denomina-se “Coeficiente de Absorção Sonora” (a) a fração da energia sonora que 

incide sobre determinado material e é absorvida por ele. 

O coeficiente de absorção é expresso por um número entre 0 e 1. Zero (0) significa 

ausência de absorção (toda a energia incidente é refletida) e o valor um (1) significa absorção 

total da energia. A absorção sonora de diferentes materiais varia largamente com a frequência 

do som incidente e com o ângulo de incidência (BRUEL e KJAER, 2015). 

O coeficiente de absorção sonora (a) que é a relação entre a energia absorvida (Ea) e a 

energia incidente (Ei), definida pela Equação 20. 

 

Ei

Ea
a 

                                                                  (20) 

 

Na presente tese é utilizada a denominação Índice de Redução Sonora, uma vez que, 

esse termo é adotado pela norma ISO 140-3 (1995), que serve como referência aos 

laboratórios brasileiros que realizam ensaios de isolação sonora de materiais e elementos da 

construção civil. 
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2.3.10. Índice de Redução Sonora Ponderado - Rw 

 

O desempenho acústico de um elemento divisório (parede, painel, etc.) é medido 

através de um índice de redução sonora chamado Rw, expresso em dB, e medido em 

laboratório com um ruído "rosa" (que reproduz os ruídos interiores: voz, televisão, sistemas 

de alta fidelidade, dentre outros) (SANTOS NETO, 2006). 

Segundo Santos Neto (2006), o índice de redução ponderado Rw é calculado com base 

na comparação entre os valores R medidos (16 valores para 16 intervalos de 1/3 oitava, de 

100 Hz a 3150 Hz) e uma curva de referência. Para facilitar a avaliação desses índices de 

isolação e suas comparações, desenvolveram-se procedimentos normalizados, demonstrados 

na norma ISO 717 (2013) (Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building 

elements - Part 1: Airborne sound insulation). 

A ISO 717 (2013) leva a obtenção de um número único, denominado INDEX, que 

expressa, de maneira simplificada, o resultado obtido em bandas de frequências. Esse número 

é determinado através da comparação da curva do espectro de frequências do material 

avaliado com uma curva padrão. 

A comparação é efetuada plotando-se a curva de referência obtida, através da medição 

de 1 em 1 dB, até que a soma dos desvios desfavoráveis seja a maior possível, mas não 

ultrapasse 32 dB, para medições em bandas de 1/3 de oitava, e 10 dB, para medições em 

bandas de oitava. O valor do número único, INDEX, é o valor da curva de referência na 

frequência de 500 Hz, após a realização dos procedimentos acima descritos. 

 

2.3.11. Absorção Acústica 

 

A absorção acústica refere-se a capacidade que alguns materiais possuem em 

minimizar a reflexão das ondas sonoras num mesmo ambiente. Esses materiais são 

denominados de materiais absorvedores acústicos, e são utilizados com a finalidade de 

diminuir ou eliminar o nível de reverberação (que é uma variação do eco) num mesmo 

ambiente, possibilitando a redução dos níveis de pressão sonora do recinto e melhorando o 

nível de inteligibilidade. 

A reverberação pode ser definida como sendo a persistência de um som refletido em 

um ambiente mesmo depois que a fonte cessa a emissão sonora. O tempo necessário para que 

o som reverberante dissipe 60 decibéis é denominado de Tempo de Reverberação. 

Contrariamente aos materiais de isolamento, os absorvedores acústicos são materiais 
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leves (baixa massa específica), fibrosos ou de poros abertos, como as espumas poliéster de 

células abertas, fibras cerâmicas, vidro ou rocha, tecidos, carpetes dentre outros. 

Bistafa (2006) afirmou que a absorção sonora se dá de acordo com o tipo de material a 

empregado, sendo que os materiais mais utilizados se dividem em dois grupos: os materiais 

fibrosos e os materiais porosos. Dentre os materiais fibrosos, está a lã de rocha e lã de vidro; e 

no grupo dos materiais porosos, encontram-se as espumas de poliuretano, ou seja, espumas 

utilizadas em colchões ou em esponjas de limpezas domésticas. O referido autor classificou os 

materiais porosos e os fibrosos como bons absorvedores sonoros, por permitir a penetração 

das moléculas de ar em seu interior, bem como, a sua movimentação. 

De acordo com Bistafa (2006), nos materiais absorvedores acústicos, sejam porosos ou 

fibrosos, o coeficiente de absorção sonora varia com a frequência do som incidente e depende 

das características físicas e construtiva do material utilizado. Desta forma, os materiais com 

alto coeficiente de absorção sonora têm como característica principal a resistência ao fluxo de 

ar. A Figura 3 apresenta a estrutura de materiais poroso e fibrosos. 

 

Figura 3 - Estrutura de materiais porosos e fibrosos 

 
                                             Fonte: BISTAFA, 2006. 

 

Segundo Costa (2003), em materiais com alta rigidez, como os materiais à base de 

fibras de madeira aglomerada, o aumento da espessura não tem significância comparado com 

outros materiais absorventes como o feltro. Com relação ao feltro, Costa (2003) afirma que 

para baixas frequências, percebe-se que o coeficiente de absorção cresce com a espessura. 

Para uma espessura de 10 mm, o coeficiente de absorção é proporcional, considerando-se uma 

onda com frequência de 500 Hz. As espessuras aumentam entre 30 e 50 mm para frequências 

superiores.  

Guedes (2007) confeccionou uma minicâmara para caracterização de materiais 

absorventes acústicos. A minicâmara consistiu numa caixa feita de compensados de madeira, 
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com um alto-falante fixado no seu interior da mesma. O ensaio realizado por Guedes se deu 

através do acoplamento do corpo-de-prova analisado, em uma abertura feita numa das faces 

da câmara. Após o acoplamento do corpo-de-prova, realizava-se a medida da intensidade 

sonora emitida pelo alto-falante, em dB, através de um decibelímetro, e registrando-as nas 

frequências de 125 a 8000 Hz em bandas de oitava. 

Geralmente os materiais que possuem grande capacidade de absorção sonora quase 

não tem poder de isolamento acústico, e vice-versa. Mas também pode se encontrar materiais 

que possuam baixa capacidade de isolamento acústico e também baixa capacidade de 

absorção acústica, como por exemplo, os plásticos leves e impermeáveis, que apresentam 

baixa massa específica e não tem poros abertos. 
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2.4. COMPÓSITOS 

 

De acordo a norma ASTM D 3878 (1995), compósitos são substâncias constituídas 

por dois ou mais tipos de materiais, insolúveis entre si, cuja combinação dá origem a um novo 

material com propriedades que não se encontram nos materiais constituintes separadamente. 

Os materiais compósitos podem ser produzidos através da mistura de materiais 

distintos, dos quais um apresenta uma fase dispersa (partículas, fibras ou bainhas) 

denominada de reforço, com outro que apresente uma fase contínua (metal, cerâmica ou 

polímero), denominada de matriz. 

A matriz tem como função manter a orientação das fibras e protegê-las do ambiente 

externo, além de transmitir as forças de cisalhamento entre as camadas das fibras, 

possibilitando que o compósito resista às dobras e às torções. 

O reforço tem função estrutural, devendo apresentar boa resistência, rigidez e 

maleabilidade suficiente para suportar as cargas máximas exigidas e impedir que as 

deformações ultrapassem os limites aceitáveis. 

A finalidade das formulações dos materiais compósitos consiste em agregar 

características específicas de cada um dos materiais utilizados para a obtenção de um material 

resultante. As caraterísticas dos compósitos dependerão dos materiais utilizados em suas 

formulações, bem como da aplicação desejada. 

Os materiais compósitos podem ser projetados de forma a obter excelentes 

combinações de resistência, tenacidade, massa específica, dureza, condução, resistência à 

altas temperaturas. 

 

2.4.1. Breve Histórico Sobre Compósitos 

 

Os primeiros materiais compósitos produzidos pelo homem surgiram após a 

humanidade ter abandonado as cavernas, quando surgiu a necessidade de se construírem 

moradias. Inicialmente, esta necessidade foi suprida pela enorme quantidade de madeira e 

pedras disponíveis. No entanto, a escassez destes materiais em algumas regiões fez com que o 

homem passasse a utilizar barro para a produção de tijolos secos ao sol. Estes tijolos eram 

muito quebradiços o que foi consideravelmente melhorado pela introdução de palhas de arroz 

ou de milho (materiais de reforço) ao barro (matriz), deixando-os mais resistentes e duráveis 

(GIACOMINI, 2003). 
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2.4.2. Classificação dos Materiais Compósitos 

 

Tendo em vista a existência de diversos tipos de matrizes e uma grande variedade de 

materiais de reforço que podem ser utilizado como reforço na preparação de compósitos, faz-

se necessário estabelecer sistemas que possibilite a classificação para estes materiais 

compósitos. 

Os materiais compósitos são comumente classificados em dois níveis distintos: 

- O primeiro nível de classificação geralmente é feito em relação ao componente de 

matriz. Quanto ao tipo de matriz os compósitos podem ser classificados em: Compósitos de 

Matriz Orgânica (CMO), Compósitos de Matriz Metálica (CMM) e Compósitos de Matriz 

Cerâmica (CMC). 

Os compósitos de matriz orgânica geralmente incluem duas classes de compostos, 

nomeadamente Compósitos de Matriz Polimérica (CMP) e Compósitos de Matriz de Carbono 

comumente referido como Compósito Carbono-Carbono (CCC). 

As matrizes poliméricas, por sua vez, podem ser classificadas em termoplásticas, 

termorrigidas e elastoméricas. 

A Figura 4 mostra um esquema de classificação para os materiais compósitos quanto 

ao tipo de matriz utilizada. 

 

Figura 4 - Classificação dos compósitos quanto ao tipo de matriz 

 
                              Fonte: O autor, 2015. 

 

- O segundo nível de classificação refere-se à forma geométrica do reforço utilizado. 

Nessa classificação incluem-se o compósito reforçado com fibra (Compósito Fibroso), o 

compósito reforçado com partículas (Compósito Particulado) e o compósito reforçado com 

lâminas (Compósito Laminado). 

As fibras utilizadas nos compósitos fibrosos podem ser divididas em fibras contínuas e 



33 

 

 

fibras descontínuas. 

Os compósitos laminados são formados por camadas de materiais realizadas em 

conjunto com matrizes apresentam estruturas do tipo sandwich. 

A Figura 5 mostra um esquema de classificação para os materiais compósitos quanto 

ao tipo de ao reforço utilizado. 

 

Figura 5 - Classificação dos compósitos quanto ao reforço utilizado 

 
                       Fonte: O autor, 2015. 

                      

Os compósitos preparados na presente tese foram classificados como fibrosos 

(reforçados por fibras de coqueiro) de matriz polimérica do tipo elastômero. 

 

2.4.3. Propriedades dos Compósitos 

 

As propriedades dos compósitos dependem fundamentalmente da forma como os 

materiais utilizados (matriz e reforço) interagem entre si. Estas interações dependem 

basicamente dos seguintes fatores: propriedades individuais dos componentes, porosidade, 

orientação e disposição do reforço, grau de adesão entre matriz e reforço e o grau de 

homogeneidade e dispersão da mistura. 

A aderência interfacial (matriz/reforço), uma das principais responsáveis pelas 

propriedades dos compósitos e pode ser explicada por cinco mecanismos de adesão, os quais 

podem ocorrer isoladamente ou combinado, são eles: 

a) Adesão por adsorção ou molhabilidade - quando a superfície sólida é inteiramente 

coberta ou molhada por um líquido; 

b) Adesão por difusão - quando a união entre dois polímeros ocorre por difusão nos 

retículos macromoleculares; 
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c) Adesão por atração eletrostática - quando forças de atração eletrostática ocorrem 

entre duas superfícies, sendo uma portadora de cargas positivas e a outra de cargas negativas. 

Isto promove uma atração eletrostática entre os componentes do compósito que dependerá da 

diferença de carga das duas superfícies, apesar de não contribuir fortemente com a interação 

final entre fibra/matriz. 

d) Adesão por ligação química - esta adesão se dá em função da compatibilidade entre 

a ligação química da matriz com a ligação química do reforço. 

e) Adesão mecânica - obtida pelo simples contato superficial. Consiste numa adesão 

de intertravamento ou chaveamento mecânico das duas superfícies. Este tipo de adesão é o 

tipo mais eficaz, quando a força é aplicada paralelamente a interface, aumentando 

consideravelmente a força de cisalhamento. 

 

2.4.4. Processos de Fabricação 

 

A escolha do processo de fabricação de materiais compósitos está fortemente ligada às 

características da matriz, principalmente no que se refere à temperatura de trabalho. Além das 

características dos materiais utilizados na formulação do compósito, o processo de fabricação 

deve levar em consideração fatores como: o formato, as dimensões e escala de produção do 

produto desejado. 

De maneira geral, os processos de fabricação são classificados em molde aberto e 

molde fechado. No processo que utiliza molde aberto têm-se os métodos de contato manual, 

projeção à pistola, centrifugação e enrolamento. Já no processo que faz uso de molde fechado, 

tem-se os métodos de injeção, pultrusão e moldagem por compressão. 

 

2.4.5. Eco-compósito 

  

O eco-compósito surge quando os materiais componentes de um compósito (fibras e 

matriz) respeitam as metas ambientais, sendo tanto de origem vegetal, derivados de fontes 

renováveis, devendo ser atóxicos e abundantes e podendo ser ou não biodegradáveis como 

pode ser também originário do aproveitamento de resíduos agroindustriais, florestais ou ainda 

de outros tipos de resíduos, tais como escória mineral e plásticos reciclados, aumentando 

ainda mais a sua eco-eficiência (TEIXEIRA, 2005).  

O termo eco-compósito é utilizado para descrever os materiais compósitos com 

vantagens ambientais e ecológicas sobre o material compósito normal. Um eco-compósito 
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pode conter fibras naturais, ou ser constituídos de uma matriz derivada de um polímero 

natural. Pode ser produzido a partir de combinações de resíduos reciclados (ECO-

COMPOSITE, 2015). Através da aplicação desses novos compósitos é possível se obter 

características sinérgicas pela combinação de diferentes materiais constituintes, conferindo 

propriedades para aplicações diversificadas. 

Nos trabalhos acadêmicos sobre compósitos com fibras naturais, os pesquisados 

referem-se principalmente ao uso de vegetais fibrosos, cujas fibras são processadas 

industrialmente para o fim de reforço. A origem destas fibras pode ser tanto insumos virgens, 

plantadas para este fim específico, como podem ser resíduos agroindustriais, os quais seriam 

reciclados e aproveitados. A Tabela 4 relaciona alguns resíduos e fibras vegetais mais usadas 

na formulação de eco-compósitos. 

 

Tabela 4 - Algumas fibras e resíduos vegetais usados em eco-compósitos 

Origem Fibras 

Insumos virgens 

Algodão 

Bambu, 

Bananeira 

Cânhamo 

Bucha vegetal 

Curauá 

Juta 

Linho 

Madeira 

Malva 

Piaçava 

Sisal 

Rami 

Resíduos 

Bagaço de cana 

Casca do coco nucífera 

Casca e palha de cereais 

(arroz, trigo, amendoim). 

Coroa do abacaxi 

Serragem e pó de madeira 

Papel, papelão 

                            Fonte: O autor, 2015. 

 

A crescente preocupação com a preservação do meio ambiente, seja por força da 

legislação ou pela conscientização da população, faz com que surjam novas técnicas que 

incentivam as empresas a participarem mais ativamente na busca de um modelo de produção 

mais sustentável e economicamente mais viável. 
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De acordo com Carvalho (2015), o uso de compósitos a base de biopolímeros e fibras 

vegetais, em substituição a materiais tradicionais, têm aumentado significativamente por se 

mostrar uma alternativa viável em vários segmentos industriais. Os motivos para este 

crescimento envolvem tanto o uso racional de recursos naturais, como a produção e utilização 

de materiais menos agressivos ao meio-ambiente, além da reciclagem de materiais. Quanto a 

razões econômicas, têm-se as sanções oriundas das novas normas e leis ambientais que se 

tornaram cada vez mais restritas. 

Além dos motivos supracitados, a utilização de produtos construídos com eco-

compósitos, abre a possibilidade de criação de postos de trabalho e geração de renda em 

comunidades ou regiões mais pobres. 

Como as fibras vegetais possuem, comparativamente, boas propriedades mecânicas 

específicas (resistência/peso, módulo elástico/peso), isso faz delas um componente viável para 

a aplicação em compósitos. A madeira é um exemplo natural de eco-compósito, onde a 

celulose atua como reforço e a lignina como matriz.  

Algumas vantagens e desvantagens da utilização de fibras vegetais em relação às 

sintéticas são mostradas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Vantagens e desvantagens do uso de fibras naturais em compósitos 

Modo Descrição 

Vantagens 

• Grande abundância e disponibilidade.  

• Baixo custo.  

• Não é prejudicial à saúde.  

• Possibilidade de incremento na economia agrícola.  

• Prevenção de erosão.  

• Baixa massa específica.  

• Produzem resíduos de baixa toxicidade na incineração. 

• Não-Abrasivas aos equipamentos de processo. 

• Boas propriedades mecânicas: Peso X Resistência 

• Baixo consumo de energia. 

• Produtos biodegradáveis. 

• Atendem às pressões ambientais para o uso de recursos naturais 

e renováveis. 

Desvantagens 

• Baixa durabilidade quando usada como reforço em matriz 

cimentícia.  

• Fraca adesão em seu estado natural a inúmeras matrizes.  

• Produção depende do clima 

• Grande variação nas propriedades 

• Produção sazonal (coleta, armazenamento) 

• Higroscópicas - absorvem umidade 

• Degradação da lignina em aproximadamente 200 °C 
 Fonte: O autor, 2015. 
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Além da poluição ambiental através da emissão de CO2, a queima de biomassa (prática 

comum no interior do Brasil), provoca problemas respiratórios na população exposta aos 

gases produzidos pela combustão desses materiais. 

De acordo com Marques et al (2009), a queima de 10,41 toneladas de biomassa 

provoca uma emissão de 4,8 toneladas de CO2 na atmosfera. Isso significa que a queima de 1 

tonelada de biomassa pode emitir aproximadamente 461 kg de CO2 na atmosfera. 

De acordo com Natureza (2015), as emissões globais de gases poluentes foram de 32,3 

bilhões de toneladas em 2014. Ainda de acordo com Natureza (2015), as emissões globais de 

dióxido de carbono (CO2) do setor de energia pararam de subir em 2014, ao mesmo tempo em 

que a economia do planeta cresceu 3 %.  

 

2.5. POLÍMEROS 

 

A palavra polímero tem origem grega, e significa “muitas partes” (poli: muitas, mero: 

partes). Esta denominação foi dada às grandes moléculas formadas por unidades químicas 

simples repetitivas. 

Portanto pode-se definir polímeros como compostos químicos obtidos a partir de 

ligações de unidades elementares ou manômetros, os quais se repetem sucessivamente. 

Os monômeros são moléculas de baixa massa molecular os quais, a partir das reações 

de polimerização, vêm a gerar na macromolécula polimérica. O número de unidades 

estruturais repetidas numa macromolécula é chamado grau de polimerização. 

A polimerização é uma reação em que as moléculas menores (monômeros) se 

combinam quimicamente para formar moléculas longas, mais ou menos ramificadas com a 

mesma composição centesimal. Estes podem formar-se por reação em cadeia ou por meio de 

reações de poliadição ou policondensação. A polimerização pode ser reversível ou não e pode 

ser espontânea ou provocada por calor ou por reagentes. 

 

2.5.1. Características dos Polímeros 

 

As principais e mais importantes características dos polímeros são as mecânicas, 

dentre as quais pode-se citar: 

• Baixa massa específica - Os polímeros são geralmente menos densos que os metais e 

as cerâmicas. O Poliuretano expandido é três vezes mais leve (menos denso) que o alumínio e 

oito vezes mais leve que o aço. Sua leveza favorece sua utilização na indústria de transportes, 
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embalagens, equipamentos de esporte, dentre outros. 

• Baixa condutividade térmica - Os polímeros possuem uma condutividade térmica 

cerca de mil vezes menor que a dos metais. Por esse motivo, são altamente recomendados em 

aplicações que requeiram isolamento térmico, principalmente polímeros na forma de 

espumas. 

• Baixa condutividade elétrica - Os polímeros são altamente indicados para aplicações 

onde se requeira isolamento elétrico, pois não contém elétrons livres, responsáveis pela 

condução de eletricidade nos metais. 

• Baixas temperaturas de processamento - A conformação de peças requer 

aquecimento entre a temperatura ambiente e 250 ºC. Alguns plásticos especiais requerem até 

400ºC, decorrendo baixo consumo de energia para conformação. 

• Maior resistência à corrosão - As ligações químicas presentes nos polímeros 

(covalentes/Van der Waals) lhes conferem maior resistência à corrosão por oxigênio ou 

produtos químicos do que no caso dos metais (ligação metálica). De maneira geral, os 

polímeros são atacados por solventes orgânicos que apresentam estrutura similar a eles. 

• Porosidade - O espaço entre as macromoléculas do polímero é relativamente grande. 

Isso lhe confere baixa massa específica, o que é uma vantagem em certos aspectos. Esse 

grande espaçamento entre moléculas faz com que a difusão de gases através do polímero seja 

alta. 

• Reciclabilidade - A reciclagem de polímeros termoplásticos, apesar de tecnicamente 

possível, muitas vezes não é economicamente viável devido ao seu baixo preço e baixa massa 

específica. Além disso, polímeros termoplásticos reciclados são encarados como materiais de 

segunda classe, ao contrário do que ocorre com aço ou mesmo com o alumínio. Somente 

polímeros termoplásticos consumidos em massa (PE, PET) apresentam bom potencial 

econômico para reciclagem. 

Além das propriedades já mencionadas, pode-se afirmar que os polímeros apresentam 

alta flexibilidade, a qual pode variar ao longo de uma faixa bastante ampla, conforme o tipo 

de polímero e os aditivos usados na sua formulação. 

Em muitos casos os polímeros apresentam também alta resistência ao impacto. Essa 

propriedade, associada à transparência, permite substituição do vidro em várias aplicações, 

como em lentes de óculos (em acrílico ou policarbonato), faróis de automóveis 

(policarbonato), janelas de trens de subúrbio (policarbonato). 

Alguns polímeros, como termorrígidos e borrachas, não podem ser reciclados de 

forma direta: não há como refundi-los ou despolimerizá-los. 
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Nos casos em que a reciclagem do polímero não for possível, outra opção é queimá-lo, 

transformando-o em energia, em incineradores ou altos-fornos. 

 

2.5.2. Matriz Polimérica 

 

As resinas poliméricas que são usadas como matrizes em compósitos reforçados com 

fibras podem ser classificadas em três grupos principais: 

• Termoplásticos - Podem ser fundidos repetidamente e conformados mecanicamente 

desde que reaquecidos. Portanto, não só a conformação a quente de componentes é possível, 

mas também a reutilização de restos de produção, que podem ser reintroduzidos no processo 

de fabricação (reciclagem). 

O comportamento desse tipo de polímero viabiliza a produção de artefatos em larga 

escala, através de processos de fabricação como a extrusão e a moldagem por injeção. 

Muitos termoplásticos são parcialmente cristalinos e alguns são totalmente amorfos. 

Exemplos de termoplásticos são: Polietileno (PE), Policloreto de Vinila (PVC), Polietileno 

Tereftalato (PET), Poliuretano (PU), Policarbonato (PC), Polipropileno (PP) e Poliestireno 

(PS). 

• Termorrígidos - São polímeros conformáveis plasticamente apenas em uma vez, 

durante o seu processo de fabricação. O produto final é duro e não amolece mais com o 

aumento da temperatura, ou seja, uma vez prontos, não mais se fundem. Desta forma, uma 

conformação plástica posterior não será possível. O aquecimento de um polímero 

termorrígido acabado promove decomposição do material antes de sua fusão. Sendo assim, 

tais materiais são de difícil reciclagem e após terem adquirido sua forma final, apenas etapas 

de processamento via usinagem são possíveis, tornando sua reciclagem complicada. 

Os termorrígidos são completamente amorfos, isto é, não apresentam estrutura 

cristalina. Exemplos de termorrígidos: Baquelite, Resinas epoxídicas, Poliésteres e 

Poliuretanos. 

Para esse tipo de polímero, uma elevação contínua da temperatura leva à degradação 

do material (queima), antes do que qualquer alteração mais dramática nas propriedades 

mecânicas ocorra. Sendo assim, tais materiais são de difícil reciclagem e após terem adquirido 

sua forma final, apenas etapas de processamento via usinagem são possíveis. 

• Elastômeros (borrachas) - São polímeros conformáveis plasticamente, e que se 

alongam elasticamente de maneira acentuada até a temperatura de decomposição e mantem 

estas características á baixas temperaturas. 
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Constitui-se numa classe intermediária entre os termoplásticos e os termorrígidos, isto 

é, não são fusíveis como os termoplásticos e não rígidos como os termofixos, mas apresentam 

alta elasticidade. A reciclagem dos elastômeros é complicada pela incapacidade de fusão. 

Os elastômeros possuem estruturas similares aos termoplásticos, isto é, eles são 

parcialmente cristalinos. Exemplos de elastômeros são: Borracha natural, Neopreno, Borracha 

de estireno, Borracha de butila e Borracha de nitrila. 

O consumo de polímeros em um país industrializado, como a Inglaterra, é 

predominantemente de termoplásticos (55 %), depois vem as borrachas (27 %) e em seguida 

os termorrígidos (10 %) e outros produtos poliméricos (8 %) (MANO, PACHECO e 

BONELLI, 2005). 

Os maiores produtores mundiais de polímeros são: Estados Unidos (29 %), Japão (12 

%), Alemanha (10 %), Rússia (6 %), França (5 %) e outros (38%) (MANO, PACHECO e 

BONELLI, 2005). 

 

2.5.3. Características dos Compósitos Poliméricos 

 

• Leveza - Devido ao peso específico das resinas e das fibras de reforço, os produtos 

fabricados a partir dos compósitos poliméricos apresentam um baixo peso específico, o que 

faz com que sejam amplamente utilizados nas indústrias aeronáutica, naval e automobilística.  

• Resistência Química - Apresenta excepcional inércia química, permitindo sua 

utilização em ambientes agressivos quimicamente. Além disso, inúmeros aditivos especiais e 

resinas específicas estão à disposição no mercado para solucionar aplicações que requeiram 

propriedades além das usuais.  

• Durabilidade - Apresentam alta durabilidade em consequência de sua composição e 

das ligações cruzadas poliméricas formadas durante o processo de moldagem.  

• Resistência Mecânica - Apresentam excelente resistência mecânica, devido às suas 

características e a variedade de combinações que podem ser realizadas entre as resinas e os 

materiais de reforço.  

• Resistência às Intempéries - Apresentam grande resistência aos efeitos do vento, da 

umidade, do sol e das oscilações térmicas. Além disso, quando características não usuais são 

requeridas, aditivos como protetores de UV, agentes anti-poeira, resinas especiais são 

amplamente utilizáveis.  

• Facilidade na Manutenção - Apresentam fáceis e simples técnicas de manutenção.  

• Flexibilidade Arquitetônica - Os compósitos têm uma grande vantagem sobre outros 
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materiais estruturais, pois moldes com formas complexas são facilmente adaptáveis aos 

processos em utilização. 

 

2.5.4. Absorção de Água por Compósitos Poliméricos 

 

Polímeros absorvem água quando expostos à umidade ou submersos em meio aquoso. 

O grau de absorção dependerá da polaridade do polímero, da habilidade de desenvolver 

ligação com hidrogênio, da cristalinidade (quando se trata de polímero termoplástico), do grau 

de entrecruzamento (no caso de polímero termorrígido), dentre outros fatores, por exemplo, 

ligados ao processamento do material (ALVAREZ, FRAGA e VÁZQUEZ 2004). 

No caso de polímeros reforçados com fibras vegetais (compósitos), a natureza 

hidrofílica destas fibras (principalmente consequência das hidroxilas presentes na celulose, 

hemicelulose e mesmo na lignina) aumenta a capacidade de absorção de água do material, 

quando comparado com o polímero, isoladamente. Considerando que estes materiais podem 

ser expostos à umidade (ou mesmo serem submersos em água) quando aplicados, os estudos 

referentes à absorção de água se revestem de interesse acadêmico e prático (POTHAN e 

THOMAS, 2004). 

Segundo Pothan e Thomas (2004), dependendo da intensidade com que aconteça, a 

absorção de água por compósitos poliméricos reforçados por fibras vegetais, pode levar a 

perda de estabilidade dimensional e provocar modificações nas propriedades mecânicas, pois 

a água atua como agente de plasticização. A Figura 6 mostra um esquema representativo dos 

mecanismos de absorção de água pelo compósito (bainha e látex). 

 

Figura 6 - Absorção de água: (a) Permeação da água; (b) Compósito saturado 

  
       Fonte: O autor, 2015. 

 

O mecanismo de difusão em polímeros vítreos pode ser classificado de acordo com a 
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mobilidade das moléculas que se difundem comparada com a mobilidade de segmentos das 

cadeias. Neste sentido, três diferentes categorias de difusão podem, em princípio, ser 

consideradas (ESPERT, VILAPLANA e KARLSON, 2004). 

1 - A velocidade de difusão da molécula que penetra no meio é menor que a mobilidade de 

segmentos de polímeros. O equilíbrio no interior do material é rapidamente atingido, sendo 

mantido, independentemente do tempo transcorrido. 

2 - A velocidade de difusão da molécula que penetra o meio é maior que a de processos de 

relaxação dos segmentos poliméricos. Esta difusão é caracterizada pelo desenvolvimento de 

uma região em que o polímero está intumescido. Esta interface avança, à medida que a água 

se difunde, diminuindo o volume da região central (vítrea) até que todo o material esteja 

intumescido. 

3 - Uma situação anômala (não segue o modelo Fickiano) acontece quando a mobilidade das 

moléculas que penetram no meio é comparável com as relaxações de segmentos de cadeia 

polimérica (caso intermediário entre 1 e 2). 

 

2.5.5. Látex 

 

Genericamente, o látex é uma dispersão coloidal constituída de substâncias não 

borracha e partículas de borracha dispersas em uma fase aquosa chamada de soro (BAKER, 

1997). Os látices de borracha natural ocorrem em cerca de 200 espécies de plantas, sendo que 

a Hevea brasiliensis fornece aproximadamente 99 % da produção mundial de borracha 

natural. 

As primeiras informações sobre a descoberta da Borracha Natural datam de 1493 a 

1496, quando em sua segunda viagem à América do Sul, Cristóvão Colombo viu nativos do 

Haiti brincando com bolas que eles faziam com uma seiva de cor branca leitosa extraída de 

árvores, que os nativos chamavam de “Cau-uchu”, que na língua nativa significava a árvore 

que chora. 

O nome Borracha (Rubber) foi dado por John Priestly em 1770, quando ele usou este 

material para apagar marcas de lápis (riscos), em papel branco. 

Em 1745, Charles de La Condamine apresentou e publicou os primeiros documentos 

referentes a Borracha, depois de fazer muitas observações nas amostras do material trazido do 

Peru em 1736. 

Já no final do século XVIII, na Europa e na América eram utilizadas umas poucas 

toneladas de borracha por ano, principalmente para impermeabilização de tecidos. 
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Em 1820 foi inventado o primeiro misturador de borracha sólida, por Thomas 

Hancock que chamou seu invento de “mastigador”, porque tornava a borracha sólida bastante 

macia, depois de mastigada. 

A reação de vulcanização foi descoberta por Charles Goodyear em 1839 que percebeu 

uma sensível mudança no estado físico da Borracha Natural, de muito plástica para totalmente 

elástica quando a esta era misturado enxofre e submetida a temperaturas elevadas, por alguns 

dias. 

Após a descoberta da vulcanização, rapidamente a demanda de artigos feitos de 

borracha cresceu muito, sendo que basicamente os produtos eram produzidos a partir da 

Borracha Natural vinda da região Amazônica no Brasil, que em 1846 já exportava cerca de 

10.000 toneladas por ano para Europa e América do Norte. 

Em 1876 Henry Wiekham em sua viagem a América do Sul coletou aproximadamente 

70.000 sementes das árvores produtoras do látex de Borracha Natural, as “Heveas 

brasiliensis” e levou para a Europa e, em seguida para a Ásia, numa região em que o clima se 

assemelhava ao do Brasil, lá ele plantou as sementes das quais aproximadamente 2000 

germinaram, e em seguida as plantas foram enviadas e cultivadas no Ceilão, Sri-Lanka, 

Singapura e Malásia, sendo que dez anos depois já produziam sementes em abundância, e 

látex de ótima qualidade. 

Durante muito tempo o efeito de coagulação do látex para produzir a Borracha Natural 

(Natural Rubber - NR) sólida foi por meio espontâneo, porém, em 1899 o pesquisador John 

Perkins descobriu que com a adição de ácidos ao látex era possível efetuar a coagulação muito 

mais rapidamente. 

O grande avanço da indústria de processamento da borracha deu-se por volta de 1888 

quando John Dunlop inventou o Pneu para bicicleta usando Borracha Natural. 

Normalmente são plantadas entre 250 a 400 árvores de Heveas brasiliensis por hectare 

e estas começam a produzir quando o diâmetro do tronco atinge mais ou menos 45 cm após, e 

isso ocorre entre 5 a 7 anos após o plantio. A vida economicamente ativa de uma seringueira, 

quando perfeitamente cultivada é de 25 a 30 anos e estas árvores podem chegar a quase 20 

metros de altura.  

O Brasil já foi o maior produtor e exportador mundial de látex, sendo a seringueira 

originária da Amazônia. Essa posição foi ocupada até a década de 50, quando a exploração 

era, na totalidade, do tipo extrativista. Nessa época a Região Norte do Brasil experimentou um 

momento de grande prosperidade (ciclo da borracha). Mas problemas econômicos e 

fitossanitários na região impediram o desenvolvimento sustentável da atividade. 
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Atualmente, a maior parte da produção mundial de 6.850.000 ton./ano de borracha 

natural vem do Sudeste Asiático, com um total de 5.126.700 ton./ano. O Brasil responde por 

uma produção de 90.000 ton./ano de um total de 134.000 ton./ano da América Latina. O custo 

no exterior da borracha natural é de US$ 740.00/ton. No Brasil o custo é de US$ 1,65/kg 

(CIFLORESTAS, 2015). Atualmente, a borracha natural é produzida no país por meio de 

cultivo de plantas de alta produtividade, selecionadas e adaptadas também às regiões Sudeste 

e Centro-Oeste do país. 

 

2.5.6. Extração e Conservação do Látex  

 

O látex fresco é extraído através de cortes inclinados com cerca de 1 mm de 

profundidade, normalmente chamados de sangria, feitos na casca do tronco das árvores 

Heveas brasiliensis. O corte é feito da esquerda para a direita em um ângulo de 30° em meia 

circunferência ao redor do tronco e no ponto mais baixo é inserido um “aparador/canal” de 

metal por onde o látex escorre para dentro de pequenos recipientes (Figura 7). O corte em 

cada lado do painel (região do tronco em que se fazem os cortes) deve ser feito em dias 

alternados e as incisões devem ser feitas logo abaixo do corte anterior (ALVARENGA e 

CARMO, 2008). 

 

Figura 7 - Extração do látex 

 
                               Fonte: AGENDA 21, 2015. 

 

A sangria tem uma duração de 2 a 5 horas e deve ser feita, preferencialmente, de 

madrugada. O látex sangrado é recolhido em tigelinhas, e imediatamente é misturado com um 

agente preservante. Isto porque, o látex está sujeito á ação de bactérias, que encontram no 

soro do látex o elemento propício para sua multiplicação, provocando a sua desestabilização 
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coloidal. Para evitar essa desestabilização ou a coacervação do látex, após a coleta, utilizam-

se álcalis e bactericidas, como por exemplo: amônia (1,6 % de NH3 na fase líquida) ou KOH 

e, pentaclorofórmio de sódio (0,2 %), respectivamente. 

Após a coleta do látex, as árvores continuam a exudar látex em quantidades bem 

menores, por várias horas, este látex acaba por coagular-se espontaneamente sobre o corte na 

casca. Na data da próxima sangria, o seringueiro retira a película de látex coagulado e em 

seguida efetua nova incisão (sangria). As películas retiradas das diversas árvores (látex 

coagulado espontaneamente) são transportadas para usina de beneficiamento e misturadas as 

borrachas em processamento. A quantidade de borracha obtida por látex coagulado 

espontaneamente nas árvores constitui entre 15 a 20 % do total de produção da usina. 

O látex tal como é obtido da árvore Hevea brasilienses, varia em composição, de 

acordo a idade da árvore, a estação do ano em que se realiza a colheita e a característica do 

solo. A Tabela 6 mostra as quantidades aproximadas de alguns constituintes. 

 

Tabela 6 - Composição do látex 

Composição Percentual 

Borracha 59,37 % 

Água 37,96 % 

Proteínas 1,06 % 

Lipídios 0,23 % 

Sais 0,40 % 

Amônia 0,68 % 

                                                                 Fonte: FORD, 2011. 

 

O látex concentrado e vulcanizado pode ser transformado em artefatos de interesse por 

5 processos diferentes: imersão, derrame, revestimento, extrusão e espumante. O processo de 

imersão é o mais empregado, sendo que 70 % da produção mundial de látex concentrado são 

transformados em artefatos obtidos por imersão (COLLANTES, 1995). 

Os artefatos fabricados a partir de látex concentrado, vulcanizado pelo processo 

convencional na presença de enxofre, quando incinerados, liberam gases tóxicos (SOx, NOx) 

e cinzas poluentes (ZnO), além de causarem irritações na pele quando em contato, porque o 

enxofre é citotóxico. 

Mooibroek e Cornish (2000) afirmaram que a borracha (cis-1,4-poliisopreno) é um dos 

mais importantes polímeros naturais produzidos pelos vegetais por tratar-se de um material 

usado em mais de 40.000 produtos, incluindo mais de 400 utensílios médicos. A fonte da 

matéria prima é a borracha natural colhida da árvore brasileira Hevea brasiliensis que devido 
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à sua estrutura molecular e ao alto peso molecular tem propriedades que lhe conferem um 

desempenho dificilmente igualado pelos polímeros artificiais. Essas propriedades incluem: 

resiliência, elasticidade, resistência à abrasão e resistência ao impacto.  

A molécula de borracha natural não é produzida na natureza pela polimerização do 

isopreno, mas sim, pela polimerização enzimática do isopentil pirofosfato. A Figura 8 mostra 

a fórmula química molecular da borracha natural e a Figura 9 mostra a formula química 

molecular da borracha natural vulcanizada. 

 

Figura 8 - Fórmula da borracha natural de látex. 

 
                    Fonte: MUNDO VESTIBULAR, 2015. 

 

Figura 9 - Fórmula da borracha vulcanizada 

 
                Fonte: MUNDO EDUCAÇÃO, 2015. 

 

De acordo com Kang, Kim e Chung (2000) a borracha natural (cis-1,4-poliisopreno) é 

um polímero composto de 320 a 35.000 moléculas de isopreno e é largamente usado na 

fabricação de vários produtos industriais e medicinais que requerem elasticidade e 

flexibilidade. Entre as plantas que produzem borracha natural, a árvore brasileira (Hevea 

brasiliensis) é a única com potencial comercial, devido ao alto conteúdo de borracha. 

A partícula de borracha está envolvida por uma película proteica de natureza 

anfotérica, conferindo-lhe cargas elétricas negativas quando o meio é alcalino ou levemente 

ácido e, cargas elétricas positivas quando o meio é ácido. 

Analisando a degradação térmica da borracha natural em ar, para uma razão de 
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aquecimento constante, Li et al. (2000) verificaram que esse processo não é uma simples 

cisão das cadeias randômicas mas uma reação exotérmica. Evidenciaram que a formação de 

gel faz a temperatura de degradação térmica da borracha natural diminuir, reduzindo sua 

estabilidade térmica. 

Efeitos do envelhecimento térmico nas propriedades mecânicas da borracha natural 

foram investigadas por Fan et al. (2000), para diferentes condições de cura. Os resultados 

mostraram algumas diferenças aparente na resistência à tração e à elongação na quebra. 

Envelhecimento térmico aeróbico e anaeróbico conduziram a um aumento de 100 % no 

módulo elástico e dureza shore e um decréscimo na resistência à tração e à elongação na 

quebra, devido a principalmente à mudanças na massa específica. 

A influência na resistividade específica do látex natural resultante da presença de 

metais no mesmo, foi analisada por Melawati et al. (2001). Eles concluíram que essa 

resistividade é afetada não apenas pela presença de metais, mas também pelas ligações livres 

que atuam como transportadoras de cargas, movendo-as de uma região para outra. A Tabela 7 

apresenta algumas propriedades do látex pós-vulcanizado. 

 

Tabela 7 - Propriedades do látex. 

Propriedade Grandezas 

Dureza De 25 Shore A até 45 Shore D 

Peso específico (goma pura) 0,93 g/cm
3
 

Alta tensão de ruptura Acima de 30 Mpa 

Alto alongamento a ruptura Acima de 500 % 

Alta resiliência Acima de 70 % (goma pura) 

Boas propriedades a baixas temperaturas Até -10ºC 

Boas propriedades a altas temperaturas Até 70 ºC 

Baixa deformação permanente a compressão 15% 

                 Fonte: ELASTOTEC, 2014. 

 

Brown e Soulagnet (2001) investigaram perfis de microdureza de amostras de 

borracha natural envelhecida entre um período de quarenta anos em três regiões com 

condições ambientais diferenciadas. Variações significativas foram observadas no volume e 

no aspecto superficial, fato atribuído à escolha do local de envelhecimento. Além disso, 

verificaram diferenças entre a microdureza nos centros das peças em teste para os três modos 

de exposição, que devido à magnitude, não puderam ser explicadas apenas por uma 

variabilidade no processo de cura. Concluíram não ser exagerado afirmar que a taxa de 

difusão de oxigênio tem influência nesse processo. 
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2.6. COQUEIRO 

 

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma das plantas mais úteis do mundo. É considerado 

como uma planta de múltiplas funcionalidades, virtuosamente pela gama de produtos que 

podem ser explorados, levando ao reconhecimento mundial como um recurso vegetal vital 

para toda a humanidade. Encontra-se difundida em praticamente todos os continentes, sendo 

encontrada entre os paralelos 23° N e 23° S em mais de 200 países diferentes (FOALE e 

HARRIES, 2009). 

O coqueiro é a palmeira de maior importância socioeconômica das regiões 

intertropicais do Globo. Constitui-se na mais importante cultura perene possível de gerar um 

sistema autossustentável de exploração, tendo importância social muito grande pelos 

empregos que gera e, principalmente porque é cultivada na sua maioria por pequenos 

produtores em propriedades com 1 a 5 hectares. 

O coqueiro é formado pelo caule (espique) e a coroa (copa). O conjunto das folhas tem 

a aparência dum penacho e é chamado de coroa. Junto às folhas, encontram-se as 

inflorescências e frutos. 

A folha, que pode chegar a 6 m de comprimento, é do tipo penada, constituída de 

bainha, pecíolo, que continua pelo ráquis, onde se prendem numerosos folíolos. 

As bainhas estão diretamente agarradas ao tronco, envolvendo completamente o 

tronco e as folhas e inflorescências mais novas. Com a emissão de novas folhas, a bainha vai 

expandindo, tomando a aparência de uma malha fibrosa que protege as folhas. A Figura 10 

mostra partes da estrutura do coqueiro. 

 

Figura 10 - Partes da estrutura do coqueiro 

 
                                             Fonte: O autor, 2015. 
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O pecíolo corresponde a cerca de ¼ (um quarto) do comprimento total da folha. Na 

extensão do pecíolo forma-se uma estrutura (limbo) constituída por folíolos ligados a uma 

nervura central ou ráquis 

O coqueiro possui inflorescências paniculadas, axilares, protegidas por grandes 

brácteas, chamadas de espatas, em cujo interior, encontram-se as flores masculinas e 

femininas. A espata ao completar seu desenvolvimento, abre-se, liberando a inflorescência, 

que é formada pelo pedúnculo, espigas e flores.  

 

2.6.1. Cultivo do Coqueiro no Mundo 

 

O cultivo mundial do coqueiro registrou um acréscimo significativo em área de plantio 

e produção. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO 2014), em 1970, a produção mundial de coco foi de aproximadamente 26 milhões de 

toneladas, numa área colhida de 6,7 milhões de hectares. 

No ano 2000, alcançou-se a produção de 51 milhões de toneladas numa área de 10 

milhões de hectares. Em 2014 a produção mundial girou em torno de 60 milhões de toneladas 

em uma área colhida de aproximadamente 12 milhões de hectares, Fig. 11. 

 
Figura 11 - Evolução da produção e área cultivada com coqueiros no mundo 

 

                        Fonte: FAO, 2014. 

  

A maior parte da área plantada com coqueiro no mundo situa-se na Ásia, 

principalmente na Índia, Filipinas, Indonésia, Sri Lanka e Tailândia, correspondendo a 

aproximadamente 70 % da área mundial, enquanto que o restante se distribui nos continentes 
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da África, América Latina, Oceania e Caribe. A Indonésia se destaca como o maior produtor 

mundial de coco, seguido por Filipinas e Índia, entretanto, em área colhida, a Filipinas 

destacasse com uma maior área cultivada, com mais de 500 mil hectares de coqueiro a frente 

da Indonésia (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Áreas plantadas e maiores produtores de coco 

País 
Área Plantada 

(ha) 

Produção 

(mil frutos) 

Filipinas 3.573.806 15.862.386 

Indonésia 3.000.000 18.000.000 

Índia 2.132.240 10.560.000 

Sri Lanka 394.840 2.000.000 

Brasil 257.742 2.888.532 

Papua Nova Guine 223.000 900.000 

Tailândia 217.000 1.100.000 

México 166.000 1.050.000 

Vietnã 145.000 1.250.000 

Malásia 112.093 606.530 

Outros 1.892.920 5.831.389 

Mundo 12.114.141.370 60.048.837.150 

                                Fonte: Adaptado de FAO, 2014. 

 

2.6.2. Cultivo do Coqueiro no Brasil 

 

De acordo com a literatura, o coqueiro foi introduzido no Brasil em meados de 1950 

através do Estado da Bahia, por isso da denominação coco-da-baía, com material proveniente 

da Ilha de Cabo Verde. É provável que tenha origem na Índia ou Sri Lanka que, por sua vez 

foram introduzidos de Moçambique. Passados alguns anos, novas introduções de coqueiro 

foram realizadas de países como Malásia, Costa do Marfim entre outros. (ARAGÃO, 

RIBEIRO e MELO, 2009). 

A partir da Bahia, o coqueiro disseminou-se pelo litoral nordestino, especialmente por 

ser uma planta típica de clima tropical. Nesse ambiente encontrou as condições favoráveis 

para o seu cultivo e, posteriormente acabou se adaptando em outras regiões do país. 

A evolução brasileira na produção de frutos ocorre obviamente pelo acréscimo das 

áreas de cultivo, mas principalmente pelo incremento tecnológico na condução e manejo dos 

coqueirais em quesitos como adubação, sistemas intensivo de cultivos, variedades melhoradas 

de coqueiros do tipo Anão e híbridos, que conjuntamente propiciaram aumento da 

produtividade e avanço do cultivo de coqueiros em novas fronteiras agrícolas (MARTINS e 

JESUS JUNIOR, 2014). 
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Em 1990, o cultivo de coqueiro se restringia apenas às regiões Norte e Nordeste, mas 

nos dias atuais, ele é cultivado em quase todas as unidades da federação brasileira (Figura 12). 

 

Figura 12 - Avanço do cultivo de coqueiros nos estados brasileiros em 1990 e 2014 

 
      Fonte: MARTINS e JESUS JUNIOR, 2014. 

 

O cultivo do coqueiro, no Brasil, se desenvolve principalmente ao longo do litoral, 

sendo encontrado desde o Estado do Pará até o Rio de Janeiro. 

As estatísticas atuais demonstram que o Brasil possui mais de 257 mil hectares 

implantados com a cultura do coqueiro, em todas as regiões do país (FAO, 2014). 

Em 2012, conforme dados do (IBGE, 2014), a Bahia figurava como o maior produtor 

brasileiro, com 553.759 mil frutos, seguido pelo Ceará, com produção de 272.060 frutos e o 

Sergipe, com 242.852 mil frutos colhidos (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Principais estados brasileiros em área plantada, com coqueiro em 2009 

Estado do Brasil 
Área Plantada 

(ha) 

Produção 

(mil frutos) 

Bahia 75.827 553.759 

Ceará 45.202 272.060 

Sergipe 39.486 242.852 

Pará 23.584 231.400 

Espírito Santo 10.941 173.716 

Pernambuco 8.264 106.625 

Rio de Janeiro 4.546 70.013 

Rio Grande do Norte 20.384 62.293 

Paraíba 9.817 57.456 

Alagoas 6.218 29.287 

                                            Fonte: Adaptado de IBGE, 2014. 
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Nesse mesmo ano, três estados nordestinos (Bahia, Ceará e Sergipe) chegaram a 

concentrar juntos, 65,6 % (160.515 hectares) da área plantada com a cultura do coqueiro em 

todo país, evidenciando, portanto, o destaque da Região Nordeste nesse segmento agrícola. 

Contudo, sabe-se que o maior coqueiral do mundo pertence à empresa Sococo e está 

localizado no município de Moju, a 110 quilômetros de Belém/PA (Figura 13). 

Em 1981 a empresa iniciou o plantio no Pará, em cerca de 800 hectares, destinados 

inicialmente à produção de coco seco. Hoje, 34 anos depois de implantar o cultivo no 

município de Moju, a empresa possui 01 milhão de pés, distribuídos por 6.000 dos 20.000 

hectares da fazenda; os outros 14.000 hectares são de reserva ambiental. 

 

Figura 13 - Maior coqueiral do mundo 

 
                             Fonte: REVISTA GLOBO RURAL, 2013. 

 

2.6.3. Utilização dos Resíduos Gerados no Agronegócio do Coco 

 

O desenvolvimento e utilização de novos materiais, produtos e substâncias químicas a 

partir de resíduos da agroindústria tem crescido muito nos últimos anos e tem encontrado 

espaço promissor no cenário mundial. 

Além de ampliar o mercado, através da disponibilização e valorização de novos 

produtos, o desenvolvimento e utilização de produtos oriundos da agroindústria, reverte o 

conceito de resíduo para o de matéria-prima, utilizada para a produção de novos materiais. 

O cultivo do coqueiro, bem como o processamento do coco é uma atividade geradora 

de resíduos. 

Sabe-se que depois da extração da água do coco, e em alguns casos também do 

albúmen sólido, utilizado para a obtenção do coco ralado, o coco pós-consumo é descartado. 

Geralmente estes resíduos são enviados para lixões e aterros sanitários, acarretando problemas 
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ambientais, além de elevar os custos da indústria com transporte até esses locais. 

Há situações em que esse problema se ameniza através do processamento da casca, da 

qual é extraída a fibra de coco, que geralmente é utilizada como enchimentos para bancos de 

automóveis e colchões, para confecção de vasos, placas para paisagismo, substrato agrícola, 

material de decoração, placas acústicas e térmicas, dentre outros. 

Com relação à cotação da fibra do coco no mercado internacional, esta chega a U$ 

200,00/ton. Considerando que seis cocos produzem 1 kg de fibra e que a produção brasileira 

atinge atualmente 1,3 bilhão de frutos, poderia ser esperado um faturamento de U$ 43,3 

milhões, se toda a casca fosse processada (FONTENELE, 2005). 

Outra utilização econômica dos resíduos refere-se à biomassa. Segundo Fontenele 

(2005), a quantidade de resíduos referentes à biomassa produzida ininterruptamente nos 

pomares de coco, resultantes da remoção de palhas, inflorescências, e restolhos, é estimada 

em aproximadamente 60 kg de biomassa/planta/ano disponíveis para serem utilizadas para 

compostagem orgânica. 

De acordo com a FAO (2014), a área cultivada com coqueiro no Brasil no ano de 2012 

foi em torno de 257.742 hectares, com plantio médio de 205 plantas/hectares. Desta forma 

pode-se afirmar que foram cultivadas em torno de 52.837.110 plantas. 

Considerando-se um hectare de coqueiro com 205 plantas e área atualmente cultivada 

de 257.742 hectares, tem-se um volume de biomassa de 3.170.226 toneladas. De acordo com 

Fontenele (2005), a tonelada da biomassa apresentou preço em torno de R$ 120,00/ton). 

Dessa forma, se toda essa biomassa fosse utilizada poderia gerar um valor bruto de R$ 

380.427.120,00 somente para as áreas cultivadas com coqueiro no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAIS 

 

Os materiais utilizados neste trabalho foram os seguintes: Bainha da palha do coqueiro 

(bainha do coqueiro), também chamada de pano do coqueiro ou manta do coqueiro e látex 

natural. 

As bainhas do coqueiro utilizadas neste trabalho foram obtidas na cidade de Sítio 

Novo-RN. Estas bainhas “in natura” chegaram à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte embaladas em sacos. A Figura 14 mostra as bainhas do coqueiro “in natura”, antes e 

depois da extração. 

 

Figura 14 - Bainha do coqueiro: (a) e (b) antes da extração; (b) depois da extração 

 
      Fonte: O autor, 2015. 
       

 

O látex natural foi adquiro da empresa Ki-Látex, localizada em São Paulo-SP. A 

Figura 15 mostra o látex utilizado neste trabalho. 

 

Figura 15 - Látex natural utilizado no trabalho 

 
                                                               Fonte: O autor, 2015.       
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Limpeza e Seleção das Bainhas do Coqueiro 

 

Depois de recebidas, as bainhas “in natura”, foram lavadas com água, secas ao sol e 

selecionadas. A Figura 16 mostra o processo de limpeza e seleção das bainhas. 

 

Figura 16 - Limpeza das bainhas: (a) Lavagem preliminar; (b) Secagem ao sol; (c) Seleção 

 
         Fonte: O autor, 2015. 

          

 

3.2.2. Tratamento das Bainhas do Coqueiro 

 

Depois de selecionadas, as bainhas do foram submetidas a um tratamento alcalino, que 

tem como objetivo a remoção da lignina e da hemicelulose, e assim proporcionar uma melhor 

adesão interfacial entre a fibra presentes nas bainhas e a matriz. 

O tratamento alcalino consistiu na imersão das bainhas do coqueiro em uma solução 

de NaOH e água destilada, com concentração mássica de 2 % de NaOH. Utilizou-se 1 (um) 

litro da solução para cada 100 gramas de bainha de coqueiro. 

As bainhas foram imersas na solução pelo período de 1 hora. Após este período, as 

bainhas foram lavadas com água da torneira e depois com água destilada a fim de remover 

todas as impurezas e as substâncias solúveis provenientes do tratamento químico. Em seguida 

as bainhas já tratadas foram secas ao sol pelo período de 8 horas. A Figura 17 mostra as 

bainhas sendo submetidas ao tratamento alcalino. 
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Figura 17 - Tratamento químico das bainhas do coqueiro 

 
                                                              Fonte: O autor, 2015. 
                                                          

 

3.2.3. Determinação das Massas Específicas dos Materiais Utilizados 

 

Os ensaios para determinação das massas específicas das bainhas de coqueiro e do 

látex foram realizados em um Densímetro Digital da marca GEHAKA, modelo DSL 910, que 

usa o princípio de Arquimedes (empuxo) e é indicado para sólidos e líquidos. 

O Densímetro utilizado neste ensaio consiste em utilizar uma balança analítica com 

faixa de medição de 0 a 3 g/cm
3
, divisão de 0,001 g/cm

3
 e precisão de ± 0,002 g/cm

3
, 

equipada com um suporte metálico para emergir o corpo-de-prova no líquido contido em um 

Béquer, e emissão de relatórios através da saída de dados RS232C. A Figura 18 mostra os 

ensaios de massa específica da bainha do coqueiro e do látex sendo realizados. 

                                              

Figura 18 - Determinação da massa específica: (a) massa específica das bainhas; (b) massa específica 

do látex 

 
                                             Fonte: O autor, 2015. 

 

O líquido utilizado no ensaio foi água destilada, que apresenta massa específica de 1,0 

g/cm
3
 (a 25 ºC). O Densímetro possui um suporte fixado ao prato da balança para medir a 
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massa seca da amostra e um cesto metálico pendurado ao suporte da balança e submerso no 

líquido para medir a massa molhada. 

Nestes ensaios foram utilizadas 12 amostras de diferentes bainhas do coqueiro com 

dimensões de 2 cm x 2 cm, de acordo com prescrições da ASTM D 792 (2008). 

 

3.2.4. Processo de Fabricação dos Compósitos 

 

A fabricação dos compósitos foi realizada pelo processo de laminação manual (Hand 

Lay Up). Para a confecção dos corpos-de-prova foram construídos dois tipos de moldes em 

acrílico, um com dimensões internas de 6 cm x 6 cm x 6 cm e o outro com dimensões internas 

de 25 cm x 2,54 cm x 1 cm. As bainhas tratadas foram cortadas de acordo com as dimensões 

dos moldes utilizados para a preparação dos corpos-de-prova. 

Utilizando os dados obtidos na determinação das massas específicas do látex natural 

(0,980 g/cm
3
) e das bainhas do coqueiro (1,1051 g/cm

3
), realizaram-se alguns experimentos 

para determinar o percentual máximo de bainha que cada tipo de molde suportaria, e assim 

definir os percentuais dos componentes utilizados na fabricação dos compósitos em estudo. 

As formulações dos compósitos para a confecção dos corpos-de-prova foram definidas 

em percentuais do volume de bainha e látex conforme descrito na Tabela 10. Estas 

composições foram definidas até o limite de 35 % do volume total de bainha do coqueiro. 

 

Tabela 10 - Composições dos corpos-de-prova 

Matérias-Primas Composições do Compósito (% em volume) 

 CP15 CP25 CP35 

Bainha do coqueiro 15 25 35 

Látex 85 75 65 

                       Fonte: O autor, 2015. 

 

A fabricação dos compósitos bem como dos corpos-de-prova, foi realizada da seguinte 

maneira: Com as bainhas do coqueiro devidamente cortadas e pesadas e o látex pesado, dava-

se início a fabricação dos corpos-de-prova, com a colocação alternada de bainha do coqueiro e 

látex no molde. 

Com o auxílio de uma espátula de metal, pressionavam-se as bainhas dentro do molde, 

com objetivo de melhorar processo de impregnação e eliminar bolhas. Após a colocação de 

todas as bainhas e de todo o látex no molde, este era tampado, e após dois dias o corpo-de-

prova era retirado do molde. A cura do compósito se dava à sombra e à temperatura ambiente, 
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variando de 3 a 5 dias de acordo com os percentuais de bainha/látex. A Figura 19, mostra todo 

o processo de fabricação de um corpo-de-prova com dimensões de 6 cm x 6 cm x 6 cm. 

 

Figura 19 - Processo de fabricação de um corpo-de-prova do compósito em estudo 

 
            Fonte: O autor, 2015. 

 

Os corpos-de-prova (CP) foram identificados de acordo com os percentuais de bainha 

do coqueiro utilizadas como reforço. A identificação foi feita da seguinte maneira: as 

designações CP15, CP25 e CP35, referem-se aos corpos-de-prova com 15 %, 25 % e 35 % 

respectivamente do volume de bainha do coqueiro. Já a identificação (.1, .2) refere-se ao 

número do corpo-de-prova. 

A identificação de um corpo ocorre da seguinte maneira: 

CP15.1 - Corpo-de-prova nº 1, contendo 15 % de bainhas e 85 % de látex. 

CP25.3 - Corpo-de-prova nº 3, contendo 25 % de bainhas e 75 % de látex. 

CP35.5 - Corpo-de-prova nº 5, contendo 35 % de bainhas e 65 % de látex. 

 

3.3. ENSAIOS REALIZADOS 

 

Foram realizados ensaios físicos, térmicos, mecânicos e de degradação. A Tabela 11 

apresenta os ensaios realizados nos materiais constituintes do compósito, bem como nos 

compósitos em suas respectivas porcentagens. 
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Tabela 11 - Propriedades e tipos de ensaios realizados nos materiais e compósitos 

Análises Materiais Analisados 

Propriedades Tipo Bainha Látex CP15 CP25 CP35 

Físicas 

Massa específica X X X X X 

Absorção de Água X X X X X 

Teor de Umidade X X X X X 

Microscopia Eletrônica de Varredura - - X X X 

Acústica - - X X X 

Calor Específico Volumétrico - - X X X 

Condutividade Térmica - - X X X 

Difusividade Térmica - - X X X 

Resistividade Térmica - - X X X 

Inflamabilidade - - X X X 

Termogravimetria (TGA) - - X X X 

Dureza Shore A - - X X X 

Tração  - X X X 

Degradação 

Biológica - - X X X 

Térmica - - X X X 

Ultravioleta (solar) - - X X X 
   Fonte: O autor, 2015. 

 

3.3.1. Determinação das Massas Específicas dos Compósitos 

 

As determinações das massas específicas dos compósitos foram realizadas através de 

um Densímetro Digital da marca GEHAKA, modelo DSL 910, que usa o princípio de 

Arquimedes (empuxo) e que é indicado para sólidos e líquidos. 

As características do Densímetro utilizado neste ensaio foram descritas no tópico 3.2.3 

(Determinação das massas específicas dos materiais utilizados). A Figura 20 mostra os 

ensaios de massa específica dos compósitos sendo realizados. 

 

Figura 20 - Massa específica dos compósitos: (a) Amostra no prato; (b) Amostra submersa 

 
                                             Fonte: O autor, 2015. 

 

Para os ensaios de massa específica dos compósitos, utilizou-se 18 amostras com 
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dimensões 7,62 cm x 2,54 cm x 1 cm, sendo 6 amostras de cada um dos três tipos de 

compósitos. 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN, de 

acordo com o que prescreve a norma ASTM D 792 (2008). 

 

3.3.2. Determinação da Absorção de Água 

 

Foram realizados ensaios referentes à absorção de água (Higroscopia) pelo látex 

(matriz), pelas bainhas do coqueiro (reforço) e pelos compósitos em estudo. Higroscopia é a 

propriedade que certos materiais possuem de absorver água. 

Para os ensaios de absorção de água pelo látex, utilizou-se 6 corpos-de-prova com 

dimensões 7,62 cm x 2,54 cm x 1 cm. 

Para os ensaios de absorção de água pelas bainhas do coqueiro, utilizou-se 30 

amostras, com dimensões 7,62 cm x 2,54 cm e espessuras variadas. As amostras foram 

retiradas de 10 bainhas diferentes. 

Para os ensaios de absorção de água pelos compósitos, utilizou-se 18 corpos-de-prova 

com dimensões 7,62 cm x 2,54 cm x 1 cm, sendo 6 corpos-de-prova para cada tipo de 

compósitos. 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN, de 

acordo com a norma ASTM D 570 (2005). Esta norma descreve vários tipos de ensaios, sendo 

que optou-se por determinar a absorção de água por imersão por 24 horas e imersão longa 

até saturação. A Figura 21 mostra os tipos de corpos-de-prova utilizados nos ensaios de 

absorção de água. 

 

Figura 21 - Amostras utilizadas: (a) Látex; (b) Bainha do coqueiro; (c) Compósito 

 
                                                                  Fonte: O autor, 2015. 
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As amostras foram identificadas e colocadas em estufa com temperatura controlada a 

50 °C. Após 24 horas foram retiradas da estufa e pesadas uma a uma. Em seguida, cada um 

dos 3 tipos de amostras foi imerso separadamente em água destilada 

Após a imersão em água destilada foram realizadas inicialmente três medições, com 

24, 48 e 72 horas. Outras medições foram realizadas num espaçamento maior de dias até a 

obtenção da curva de saturação, a qual consiste de três medições constantes ou com uma 

variação entre elas menor do que 1 %, conforme a norma. A porcentagem de aumento de 

massa foi determinada de acordo com Equação 21. 

 

100.
s

su
água

M

MM
Abs


                                                       (21)                                                                                                             

 

Em que: 

Mu- massa úmida (g); 

Ms - massa seca (g); 

Abságua - absorção de água (%). 

 

As amostras eram retiradas da água e colocadas em um tecido seco para retirada do 

excesso de água e imediatamente pesadas em balança analítica. 

Para a pesagem das amostras utilizou-se a balança do Densímetro Digital DSL 910, 

marca GEHAKA, que possui carga máxima de 100 g e divisão de 0,001 g. 

A Figura 22 mostra a pesagem de uma amostra de látex utilizado no ensaio de 

absorção de água. 

 

Figura 22 - Pesagem de amostra de látex durante ensaio de absorção de água 

 
                                                                    Fonte: O autor, 2015. 
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3.3.3. Determinação do Teor de Umidade 

 

A determinação do teor de umidade (percentual) contido nas bainhas do coqueiro, na 

borracha natural (látex) e nos compósitos CP15; CP25 e CP35 tiveram como objetivo 

verificar a susceptibilidade desses materiais a absorção de umidade existente no ar ambiente. 

Para isto utilizou-se um Determinador de Umidade de marca Marte, ID-200, com 

sensibilidade (massa) 0,01 g e precisão (umidade) 0,1 %. A Figura 23 mostra o Determinador 

de Umidade utilizado. 

 

Figura 23 - Determinador de Umidade Marte ID-200 

 
                                                                    Fonte: O autor, 2015. 

 

O Determinador de umidade Marte ID-200 (Series Interface Detectors) possui fonte de 

calor infravermelho produzido por resistência encapsulada em quartzo, ajuste de temperatura 

de 60 ºC até 180 ºC, com incremento de 1 ºC, faixa de umidade: 0-100 %. Interface RS232C 

bidirecional, display LCD (Liquid Crystal Display) matriz de pontos iluminados. 

O procedimento necessário para a realização do experimento no determinador de 

umidade ID-200, foi feito de acordo com o que determina o fabricante, que estabelece que a 

amostra do material analisado deva ter uma massa inicial mínima de 1 gramas e máxima de 

200 gramas. 

Neste trabalho a amostra do material foi colocada na unidade de aquecimento da 

balança, onde ficou exposta a uma temperatura de 110  ºC até atingir massa constante. 

Transcorridos este tempo obtêm-se os valores relativos à massa inicial da amostra, massa final 

da amostra, % de umidade retirada, temperatura de trabalho e tempo de duração do 

experimento. Foram realizados experimentos com 5 amostras de bainhas do coqueiro, 5 de 

borracha natural (látex), 5 amostras de cada um dos compósitos (15 %, 25 % e 35 %). As 

amostras analisadas foram previamente expostas em um recinto com umidade relativa na 
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faixa de 68-82 %. 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN, onde 

verificou-se que a temperatura do recinto durante a realização do experimento era de 20 2 

ºC e umidade relativa de 68-82 %. 

 

3.3.4. Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV 

 

Os compósitos foram submetidos a análises microscópicas, com o objetivo de verificar 

a sua composição química, bem como a adesão da bainha do coqueiro com a matriz (látex) e 

sua porosidade, além determinar os danos sofridos pelos compósitos nos ensaios de 

degradação. As análises foram realizadas no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, em um Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV), marca OXFORD, modelo x-act, utilizando voltagem de aceleração do feixe de 

elétrons de 10 KV. A Figura 24 mostra o microscópio utilizado nas análises. 

 

Figura 24 - Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

 
                                                                 Fonte: O autor, 2015. 

 

3.3.5. Determinação da Isolação Acústica 

 

Para realização das análises de isolamento acústico, foi construída uma caixa em 

MDF, com uma abertura frontal para adaptação do corpo-de-prova de modo a não permitir 

vazamento acústico por suas paredes e no seu interior foi colocado um alto-falante, tendo 

como base a metodologia utilizada por GUEDES (2007). 

Para a construção da caixa foram utilizadas placas de MDF nas seguintes quantidades 

e dimensões: 2 placas de 68 cm x 45 cm (parte superior e inferior), 2 placas de 65 cm x 40 cm 
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(frontal e posterior) e 2 placas 40 cm x 45 cm (laterais), totalizando 06 (seis) placas de MDF, 

todas com espessura igual a 1,5 cm. 

As intensidades dos sons produzidos por um gerador de sinais marca Agilent, modelo 

33210A, com forma de onda arbitraria de 10 MHz, e emitidas pelo alto-falante, foram 

determinadas com o auxílio de um decibelímetro digital, da marca Wensn, tipo ws 1361, com 

ranger de frequência de 31,5 Hz a 8,5 kHz, e acurácia de ± 1,5 dB posicionado a 30 cm da 

abertura da caixa. A Figura 25 mostra o gerador de sinais e o decibelímetro utilizados no 

ensaio acústico. 

 

Figura 25 - (a) Gerador de sinais; (b) Decibelímetro 

  
        Fonte: O autor, 2015. 

 

Os ensaios foram realizados da seguinte maneira: em um ambiente fechado e 

silencioso, conectou-se o gerador de sinais ao alto-falante e fez os ajustes necessários. 

Posicionou-se o decibelímetro próximo a abertura da caixa e fez-se a conexão 

decibelímetro/computador. 

Inicialmente determinaram-se as intensidades sonoras emitidas pelo alto-falante, sem 

obstáculo entre ele e o decibelímetro. Em seguida, realizaram-se ensaios acústicos com 

obstáculos. Utilizaram-se placas de EVA, de isopor e do compósito em estudo (ambas com 

1,5 cm de espessura), com objetivo de determinar o grau de isolação acústica proporcionada 

por estes materiais e fazer comparações entre os resultados obtidos. A Figura 26 mostra a 

realização dos ensaios de isolação acústica, bem como as placas utilizadas como isolantes 

acústicos. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 
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Figura 26 - Corpos-de-prova utilizados no ensaio acústico 

 
                       Fonte: O autor, 2015. 

 

Nestes ensaios foram empregadas as seguintes frequências: 62,5 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 

500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz; 8000 Hz em bandas de oitava. 

Os testes para cada corpo-de-prova (placa) teve duração de 1 minuto, e os resultados 

obtidos foram tratados graficamente através do programa Sound PC Link (Figura 27), que 

acompanha o decibelímetro utilizado. 

 

Figura 27 - Programa Sound PC Link 

 
                  Fonte: O autor, 2015. 
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3.3.6. Determinação do Calor Específico Volumétrico 

 

Para a determinação do calor específico volumétrico dos compósitos estudados no 

presente trabalho utilizou-se o equipamento KD2 Pro Thermal Properties Analyzer de 

fabricação da Decagon Devices, Inc. que utiliza um sensor de dupla agulha (SH-1) com 1,3 

mm de diâmetro, com espaçamento de 6 cm entre elas e 3 cm de comprimento capaz de 

determinar condutividade térmica (com intervalo de 0,02 a 2 W/(m· K)), resistividade térmica 

(com intervalo de 50 a 5000 °C·cm/W), difusividade (com intervalo de 0,1 a 1 mm
2
/s) e calor 

especifico volumétrico (com intervalo de 0,5 a 4 MJ/m
3
K). 

 

3.3.7. Determinação da Condutividade Térmica 

 

Para a determinação da condutividade térmica dos compósitos estudados no presente 

trabalho utilizou-se o equipamento KD2 Pro Thermal Properties Analyzer de fabricação da 

Decagon Devices, Inc. que utiliza um sensor de dupla agulha (SH-1) com 1,3 mm de 

diâmetro, com espaçamento de 6 cm entre elas e 3 cm de comprimento capaz de determinar 

condutividade térmica (com intervalo de 0,02 a 2 W/(m· K)), resistividade térmica (com 

intervalo de 50 a 5000 °C·cm/W), difusividade (com intervalo de 0,1 a 1 mm
2
/s) e calor 

especifico volumétrico (com intervalo de 0,5 a 4 MJ/m
3
K). 

 

3.3.8. Determinação da Difusividade Térmica 

 

Para a determinação da difusividade térmica dos compósitos estudados no presente 

trabalho utilizou-se o equipamento KD2 Pro Thermal Properties Analyzer de fabricação da 

Decagon Devices, Inc. que utiliza um sensor de dupla agulha (SH-1) com 1,3 mm de 

diâmetro, com espaçamento de 6 cm entre elas e 3 cm de comprimento capaz de determinar 

condutividade térmica (com intervalo de 0,02 a 2W/(m· K)), resistividade térmica (com 

intervalo de 50 a 5000 °C·cm/W), difusividade (com intervalo de 0,1 a 1 mm
2
/s) e calor 

especifico volumétrico (com intervalo de 0,5 a 4 MJ/m
3
K). 

 

3.3.9. Determinação da Resistividade Térmica 

 

Para a determinação da resistividade térmica dos compósitos estudados no presente 

trabalho utilizou-se o equipamento KD2 Pro Thermal Properties Analyzer de fabricação da 
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Decagon Devices, Inc. que utiliza um sensor de dupla agulha (SH-1) com 1,3 mm de 

diâmetro, com espaçamento de 6 cm entre elas e 3 cm de comprimento capaz de determinar 

condutividade térmica (com intervalo de 0,02 a 2 W/(m· K)), resistividade térmica (com 

intervalo de 50 a 5000 °C·cm/W), difusividade (com intervalo de 0,1 a 1 mm
2
/s) e calor 

especifico volumétrico (com intervalo de 0,5 a 4 MJ/m
3
K). A Figura 28 mostra os ensaios 

térmicos sendo realizados com a utilização do equipamento KD2 Pro Thermal Properties 

Analyzer. 

 

Figura 28 - Análises térmicas 

 
                    Fonte: O autor, 2015. 

 

3.3.10. Determinação da Inflamabilidade 

 

Entre os métodos utilizados para medir os parâmetros de inflamabilidade, as normas 

UL94 (2001) são as mais utilizadas e aceitas internacionalmente para a determinação destes 

parâmetros. A UL94 (2001) é um padrão imposto pelo laboratório americano de controle de 

qualidade Underwriters Laboratories (UL) que examina a inflamabilidade e o comportamento 

perante o fogo de materiais plásticos. 

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

UL94, que orienta a realização dos ensaios através de dois métodos: UL94 HB (Horizontal 

Burning), o objeto é testado em posição horizontal face à chama e o UL94 V (Vertical 

Burning), o objeto é queimada em posição vertical, com maior exposição. 

O ensaio de inflamabilidade horizontal segundo a UL94 HB (método A), consiste em 

fazer incidir chama num provete com dimensões de 125 mm ± 5 mm de comprimento, 13 mm 

± 0,5mm de largura e espessura mínima de 3 mm e máxima de 13 mm. 

O ensaio de queima na horizontal é aplicado para materiais que continuam a queimar e 
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propagar a chama, mesmo após a retirada da chama inicial. É utilizado com o objetivo de 

classificar como UL94 HB o material polimérico através da velocidade de queima do 

material. Neste ensaio utilizaram-se amostras com comprimento 125 mm de comprimento, 10 

mm de largura e 10 mm de espessura. Marcadas a 6 mm, a 25 mm e a 100 mm da 

extremidade a ser queimada (Figura 29). As amostras foram fixadas no gancho pela 

extremidade livre de marcação, com o seu eixo longitudinal colocado na posição horizontal. O 

bico de Bunsen deve estar inclinado a um ângulo de 45° e ajustado de modo a produzir uma 

chama azul de comprimento igual a 20 mm na posição vertical. 

A chama deve ser aplicada na extremidade livre da amostra por um período de 30 

segundos. Se o corpo-de-prova continuar a queimar após a remoção da chama, deve ser 

registrado o tempo necessário para a combustão atingir a marca de 25 mm e, se a combustão 

prosseguir, registrar o tempo necessário para atingir a marca de 100 mm. Se a marca de 10 

mm não for atingida, registrar o tempo e o comprimento danificado. A Figura 29 mostra o 

esquema para o ensaio de inflamabilidade horizontal. Utilizou-se neste ensaio 24 provetes 

sendo 8 de cada um dos 3 percentual estudados (15 %, 25 % e 35 %). 

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

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

espessuras compreendidas entre 3 e 13 mm. 

• A velocidade de combustão não é maior do que 75 mm/min, para provetes com 

espessura inferior a 3 mm. 

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

 

Figura 29 - Representação esquemática do ensaio de inflamabilidade horizontal 

 
                            Fonte: UL94-HB, 2001. 
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O ensaio de inflamabilidade UL94 horizontal (UL94 HB) tem o objetivo de determinar 

a taxa de queima linear (V), em milímetros por minuto, para cada corpo-de-prova, e para isso, 

faz uso da Equação 22.  

 

t

L
V .60

                                                                (22)
 

 

Em que: 

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

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

t = Tempo (s). 

O ensaio de inflamabilidade vertical segundo a UL94 V (método B), consiste em fazer 

incidir chama num provete com dimensões de 125 mm ± 5 mm de comprimento, 13 mm ± 0,5 

mm de largura e espessura mínima de 3 mm e máxima de 13 mm. 

Os provetes devem ser marcados 6 mm em uma das extremidades da amostra para ser 

fixados no gancho. Na outra extremidade serão marcados 10 mm que entrarão em contato 

com a chama quando iniciado o ensaio. 

Com o provete preso verticalmente no gancho do suporte, inicia-se o ensaio colocando 

a chama na extremidade livre da amostra com a marcação de 10 mm por um período de 10 

segundos. Após os 10 segundos a chama deve ser removida, se ela se apagar, a chama é 

recolocada por mais 10 segundos. Se houver auto-sustentação da chama na amostra não será 

possível classificá-la segundo a UL94 V. 

Utilizou-se neste ensaio 30 provetes, sendo 10 provetes de cada um dos 3 percentual 

estudados (15 %, 25 % e 35 %). 

Os ensaios devem ser realizados em 2 séries, com 5 provetes para cada série. Caso não 

ocorra a auto-sustentação da chama, o material é caracterizado através das seguintes 

classificações: 

• Classificação V0 – quando a soma dos tempos de duração da chama não for superior 

a 50 segundos e, a camada de algodão não incendiar por gotejamento do material.  

• Classificação V1 - quando a soma dos tempos de combustão não for superior a 250 

segundos e sem queima do algodão por gotas ou fagulhas emitidas;  

• Classificação V2 - quando a soma dos tempos de combustão não for superior a 250 

segundos, mas a camada de algodão incendeia pelo gotejamento do material. A Figura 30 

mostra o esquema para o ensaio de inflamabilidade vertical. 
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Figura 30 - Representação esquemática do ensaio de inflamabilidade vertical 

 
                                                  Fonte: UL94-V, 2001. 

 

3.3.11. Análises Termogravimétricas - TGA 

 

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

função da temperatura, enquanto a substância é submetida a uma programação controlada de 

temperatura. Essa técnica consiste basicamente em uma balança de alta precisão associada a 

um forno, no qual se pode controlar a taxa de aquecimento (em geral de 10 ºC/min) ou manter 

a temperatura constante com precisão de ± 0,5 ºC. A atmosfera à qual a amostra é submetida 

também pode ser controlada. As possibilidades são atmosferas inertes, geralmente nitrogênio 

ou argônio, ou atmosferas oxidantes, geralmente ar sintético ou oxigênio. 

A análise termogravimétrica possibilita através da curva TG, a determinação da 

variação de massa de uma amostra durante o aquecimento. Dessa forma é possível avaliar a 

estabilidade do material analisado.  

Nesse trabalho realizou-se analises termogravimétricas em amostras dos compósitos 

CP15, CP25 e CP35, as quais, possuíam massas de 4.756 mg, 5.570 mg e 8.441 mg, 

respectivamente. As amostras foram colocadas em cadinhos de alumina (Al2O3) e submetidas 

a temperaturas que variaram da temperatura ambiente até 400 ºC, com uma taxa de 

aquecimento de 10 °C/mim em atmosfera de Ar, com vazão de 60 ml/mim. 

As análises termogravimétricas foram realizadas Laboratório de Análises Térmicas, da 

UFRN, utilizando um Analisador Termogravimétrico modelo NETZSCH STA 449F3. 

 

3.3.12. Determinação da Dureza Shore A 

 

Dureza é a propriedade de um material em estado sólido que permite a ele resistir à 
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deformação plástica, usualmente por penetração (indentação). 

A dureza de um material expressa a sua resistência às deformações permanentes, e está 

diretamente relacionada com a força de ligações dos átomos do material. O termo dureza 

também pode ser associado à resistência à flexão, risco, abrasão ou corte. 

A simplicidade de execução deste ensaio e o baixo custo dos equipamentos utilizados 

justificam a sua utilização generalizada. 

Os principais tipos de ensaios de dureza utilizados na indústria são: Brinell, Vickers, 

Rockwell, Shore e microdureza. 

Com relação à dureza Shore A, pode-se dizer que esta consiste na resistência à 

penetração a um indentador com uma forma determinada e uma determinada carga. 

Os ensaios de dureza Shore A deste trabalho foram realizados no Laboratório de 

Tribologia da UFRN utilizando um Durômetro Analógico Portátil marca KORI-SEIKI 

modelo KR-14A, indicado para medição de dureza de borrachas e plásticos conforme a norma 

ASTM D 2240 (2010).  Neste ensaio, utilizou-se 15 corpos-de-prova, sendo 5 (CP15), 5 

(CP25) e 5 (CP35). 

Foram realizadas 16 medições em cada um dos corpos-de-prova mencionados. A 

Figura 31 mostra a execução do ensaio e o Durômetro utilizado. 

 

Figura 31 - Ensaio de dureza: (a) Durômetro Shore A; (b) Ensaio em execução 

 

(a)                              (b) 
                                      Fonte: O autor, 2015. 

 

3.3.13. Determinação da Resistência à Tração 

 

No ensaio de tração, a força é medida enquanto a amostra está sendo deformada a uma 

taxa constante. Esse ensaio é tradicionalmente o mais utilizado dentre os ensaios mecânicos. 
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O ensaio de tração deste trabalho foi realizado no Laboratório de Metais e Ensaios 

Mecânicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LABMEM-DEMat-CT/UFRN) 

em uma Máquina Universal de Tração Modelo SHIMADZU com capacidade máxima 20 

toneladas. 

Os ensaios foram feitos conforme a norma ASTM D 3039 (2008) e os corpos-de-prova 

foram tracionados a uma velocidade de 2 mm/min. 

Para a confecção dos corpos-de-prova foi utilizado um molde de acrílico com 

dimensões 25 cm x 2,5 cm x 1 cm. A Figura 32 mostra o molde utilizado e um corpo-de-

prova utilizado no ensaio de tração. 

 

Figura 32 - (a) Molde utilizado; (b) Corpo-de-prova para ensaio de tração 

 
     Fonte: O autor, 2015. 

 

Neste trabalho, realizou-se ensaios de tração na ruptura na direção longitudinal de 

fabricação do compósito, para isso utilizou-se 5 corpos-de-prova de cada um dos 3 tipos de 

compósitos estudados. A Figura 33 mostra a realização do ensaio de tração. 

 

Figura 33 - Ensaio de tração sendo realizado 

 
Fonte: O autor, 2015. 

 

O equipamento utilizado para realização destes ensaios possui características próprias 

de controle e execução dos ensaios. A aquisição e armazenamento dos resultados são obtidos 

via interface gráfica com um microcomputador acoplado ao sistema. 

A entrada de dados do ensaio compreende a medida da largura e espessura do corpo-
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de-prova, fixando-se o valor de seu comprimento, obtendo como resultados as tensões de 

escoamento ou de ruptura, deformações específicas no escoamento ou na ruptura e os 

módulos de elasticidade no escoamento ou na ruptura. 

 

3.3.14. Determinação da Biodegradação 

 

O ensaio de biodegradação tem como objetivo simular a degradação sofrida pelo 

compósito quando submetido a ação de microrganismos. Esta análise consistiu em enterrar 

amostras dos compósitos em solo simulado, por um período de 2280 horas (120 dias), de 

acordo com prescrições da EPA 9090A (1992). O solo simulado utilizado nos testes de 

biodegradação foi preparado com 23% de lodo argiloso, 23% matéria orgânica (esterco de 

bovino), 23% areia e 31% de água destilada (em massa).  

A cada 15 dias realizavam-se as medições das massas das amostras. Para tal, as 

amostras eram desenterradas, lavadas com água destilada e secas com toalha de papel 

absorvente, deixada em repouso por 24 horas e depois pesadas. Após 120 dias de 

biodegradação, realizaram-se as análises microscópicas. A Figura 34 mostra os compósitos 

sendo enterrados no solo simulado. 

 

Figura 34 - Compósitos enterrados em solo simulado 

 
                                   Fonte: O autor, 2015. 

 

3.3.15. Determinação da Degradação Térmica em Estufa 

 

O ensaio de envelhecimento ou degradação térmica tem como objetivo verificar os 

danos causados pelo calor incidente sobre o material.  

Nesse trabalho foi realizado o ensaio de degradação térmica em estufa com circulação 
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de ar. A estufa utilizada apresenta controle de fluxo de ar, bem como controle automático de 

temperatura. Neste ensaio as amostras foram suspensas dentro da estufa e distanciadas umas 

das outras aproximadamente 20 mm.  

As amostras foram submetidas a temperatura de 70 ºC (± 0,5 ºC) por um período de 

2160 horas (90 dias), de acordo com o que prescreve a ASTM D 573 (2010) e ISO 188 

(2011). 

Com o objetivo de garantir a uniformidade da exposição das amostras, foi realizado 

um rodizio para que todas as amostras permanecessem o mesmo período em cada uma das 

posições. 

 

3.3.16. Determinação da Degradação por Raios Solares 

 

Este ensaio teve como objetivo analisar a degradação UV, causada ao compósito pela 

radiação solar, pela água da chuva e orvalho. Após pesadas, as amostras dos compósitos 

foram expostas sobre o telhado de uma residência na cidade de Parnamirim/RN por um 

período de 2160 horas (90 dias). Este ensaio foi baseado na ASTM G53 (1996). 

Com o intuito de avaliar os efeitos decorrentes da exposição dos compósitos a 

radiação solar, realizou-se a pesagem das amostras com 30, 60 e 90 dias de exposição, 

finalizando com a análise microscópica das amostras. A Figura 35 mostra os compósitos 

utilizados no ensaio de degradação por raios solares. 

 

Figura 35 - Compósitos expostos a radiação solar 

 
                                 Fonte: O autor, 2015. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente foram feitas análise físicas nas bainhas e no látex natural, separadamente, 

bem como nos compósitos, onde se determinou a massa específica, absorção de água e teor de 

umidade, dureza, resistência à tração. Depois realizaram-se análises térmicas e acústicas nos 

compósitos, tendo em vista a pretensão de utilizá-lo como isolante térmico e acústico, dentre 

as quais destaca-se a condutividade térmica, a difusividade térmica, a resistividade térmica, o 

calor especifico, a inflamabilidade e ensaio de isolação acústica. Finalmente analisaram-se os 

compósitos quanto a biodegradação, a degradação térmica em estufa e a degradação 

ultravioleta por raios solares. 

 

4.1. MASSA ESPECÍFICA DOS MATERIAIS E DOS COMPÓSITOS 

 

A determinação da massa específica volumétrica dos compósitos com 15 %, 25 % e 35 

% de bainha do coqueiro, mostraram valores de 0,856 g/cm
3
, 0,871 g/cm

3
e 0,882 g/cm

3
, 

respectivamente, como pode ser observado na Tabela 12. O aumento gradativo nos valores 

está associado ao percentual de aumento de bainha do coqueiro e diminuição no percentual de 

látex. De acordo com testes realizados nesta tese, o látex líquido perde em média 38,94 % de 

sua massa após o processo de cura, e consequentemente apresenta um volume final menor que 

seu volume inicial.  

 

Tabela 12 - Massas específicas dos compósitos e de alguns isolantes térmicos 

Material 

Bainha 

do 

Coqueiro 

Látex CP15 CP25 CP35 

Raspa de 

pneu e 

látex
(1)

 

Lã de 

vidro
(2)

 
Asbesto

(2)
 

Massa 

específica 

(g/cm
3
) 

1,105 0,980 0,856 0,871 0,882 0,922 0,200 0,47 

Fonte: (1) FORD, 2011 e (2) KREITH, 2008. 

 

Como parâmetro comparativo em relação a isolantes como a lã de vidro e ao asbesto, 

verificou-se que todos os compósitos obtiveram valores mais elevados. Mas com relação ao 

compósito de raspa de pneu e látex, desenvolvido por FORD (2011), os compósitos em 

análises, obtiveram menores valores. 

A Figura 36 mostra a massa específica dos materiais utilizados, dos compósitos 

produzidos e de alguns materiais utilizados como isolante térmico. 
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Figura 36 - Massa específica dos materiais e dos compósitos 

 
               Fonte: O autor, 2015. 

 

O conhecimento da massa específica dos materiais é de fundamental importância, pois 

influencia no peso total do sistema. 

Em sistemas que utiliza isolamentos térmicos suspensos, tais como tubulações 

industriais, o efeito do peso faz-se sentir no custo final da instalação, devido à necessidade de 

um melhor sistema de sustentação. Portanto, para isolantes térmicos, é importante que os 

mesmos apresentem baixa massa específica volumétrica. 

No que se refere a isolamento acústico, o aumento da massa específica do material 

utilizado, juntamente com outros fatores, favorece ao aumento da eficiência de isolação. 

 

4.2. ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

Os resultados dos testes de absorção de água realizados nas bainhas do coqueiro, na 

borracha natural (látex) e nos compósitos são apresentados na Tabela 13. O objetivo dos testes 

foi verificar a absorção de água desses materiais. 

 
Tabela 13 - Absorção de água pelos materiais 

Material Aumento da massa das amostras por absorção de água (%) 

 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 144 h Absorção total 

Bainha do coqueiro 209,068 3,632 0,977 0,986 0,832 0,515 216,01 

Borracha (látex) 3,092 0,714 0,626 0,608 0,670 0,569 6,279 

CP15 1,266 0,323 0,966 0,103 0,115 0,117 2,890 

CP25 1,679 1,183 1,971 0,311 0,439 0,453 6,036 

CP35 1,769 1,517 1,761 0,240 0,303 0,359 5,949 
          Fonte: O autor, 2015. 
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Observou-se que a bainha do coqueiro tem alta higroscopicidade, tendo em vista que 

após 24 horas sua massa aumentou mais de 209 %. Mas, nos dias seguintes este percentual 

caiu drasticamente, chegando a se estabilizar devido à saturação. Após 24 horas, a borracha de 

látex apresentou um aumento de 3,092 % de sua massa, entretanto, nos dias seguintes os 

aumentos foram inferiores a 1 %. Com relação aos compósitos, verificou-se que após 24 

horas, submersos em água, os aumentos nos percentuais de massas foram menores que 2 %. 

Chegando a menos de 1% nos dias seguintes. Observou-se um pequeno aumento na absorção 

de água nos compósitos com um maior percentual de bainha do coqueiro. Notou-se ainda, que 

o látex tem grande influência na diminuição da higroscopicidade das bainhas, tendo em vista 

que ele funciona como um tampão nos microporos das fibras. A Figura 37 mostra a curva de 

saturação por absorção de água dos compósitos, bem como dos materiais que os constituem. 

 

Figura 37 - Curva de saturação por absorção de água 

 
                    Fonte: O autor, 2015. 

 

De acordo com Pothan e Thomas (2004), a matriz polimérica e a fibra vegetal, quando 

analisadas individualmente, normalmente apresentam comportamentos diferentes no que se 

refere à absorção de água. Segundo ele, estudos realizados com materiais compósitos 

reforçados com fibras vegetais, mostraram que o modelo de difusão Fickiano pode ser válido 

para o estudo de difusão de água nestes materiais. 

A penetração de umidade em materiais compósitos é conduzida por diferentes 

mecanismos, mas o principal normalmente consiste no de difusão. Além deste, um 

mecanismo de capilaridade pode desenvolver o fluxo de água para a interface fibra-matriz, 

além do transporte de água para vazios através de microfendas geradas durante o 

processamento do material. O efeito total observado é consequência destes fatores e pode ser 

discutido considerando o modelo de difusão (ESPERT, VILAPLANA e KARLSON, 2004). 
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4.3. TEOR DE UMIDADE 

 

Foram realizados ensaios para determinar o teor de umidade presente na bainha do 

coqueiro, na borracha natural (látex) e nos compósitos com percentuais de 15 %, 25 % e 35 % 

de bainha. A Tabela 14 mostra os resultados encontrados, bem como os de outros materiais 

utilizados como isolantes térmicos. 

 

Tabela 14 - Umidade contida nos materiais 

Material 
Bainha do 

coqueiro 
Látex CP15 CP25 CP35 

 

Poliuretano* 

 

Lã de 

vidro* 

 

Umidade 

(%) 
10,72 0,22 2,66 3,78 3,84 3,258 0,124 

     Fonte: O autor, 2015. 
 

Sabe-se que a umidade contida no material é um fator negativo para os isolantes 

térmicos, pois, provoca aumento na sua condutividade térmica. Os resultados obtidos neste 

ensaio foram comparados com os de outros isolantes térmicos. 

Nesta análise, verificou-se que a umidade média contida nas amostras de borracha 

natural (látex), apesar de ser maior que a encontrada na lã de vidro, possui valores próximos 

de outros isolantes térmicos que se utiliza de matriz polimérica a exemplo do poliuretano, 

portanto pode ser utilizada no desenvolvimento do compósito isolante térmico.  

Apesar da bainha do coqueiro ter apresentado elevado teor de umidade, o compósito 

com 15 % de bainha e 85 % de látex apresentou um percentual bem menor que o poliuretano. 

Assim, do ponto de vista da absorção de umidade, o compósito bainha/látex é apropriado para 

ser utilizada como isolante térmico, dado o baixo teor de umidade contida, com valores 

próximos ao da lã de vidro. 

Para os compósitos com 25 % e 35 % de bainha, verifica-se que os percentuais de 

umidade medidos estão próximos do encontrado no poliuretano. 

Observou-se que o látex tem grande influência na diminuição de umidade no 

compósito, devido principalmente à diminuição da porosidade com o preenchimento dos 

espaços vazios que acumulam umidade através do ar. 

 

4.4. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

Na análise microscópica do CP15, pode-se observar na Figura 38-a, que apesar da 
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pouca quantidade (15 %) com relação ao látex, as bainhas do coqueiro estão distribuídas 

uniformemente dentro do compósito. Além disso, verifica-se uma pequena variação nos 

diâmetros das fibras que constituem as bainhas.    

Devido ao tratamento químico, as superfícies das fibras que constituem as bainhas do 

coqueiro apresentaram-se limpas e sem lignina (Figura 38-b). Verificou-se o surgimento de 

escamas, que funcionaram como acumuladores da resina (látex) e possibilitando uma melhor 

aderência na interface bainha/látex. 

  Na Figura 38-c, pode-se constatar a presença de poros ao longo do corpo-de-prova. 

Esta ocorrência de poros trouxeram ganhos nas propriedades térmicas e acústicas do 

compósito, visto que o ar conseguiu penetra de forma constante e se aglomerar no interior do 

material. Também pode-se visualizar a segregação do látex junto aos poros existentes, 

funcionando como barreiras para que os mesmo não venham a se fechar. 

 
Figura 38 - Microscopia interna do compósito a 15% de bainha 

  

 
                                                     Fonte: O autor, 2015. 

 

Através da análise microscópica do CP25, verificou-se maior presença de bainha (25 

%) (Figura 39-a). Além disso, observou-se que a disposição das bainhas dentro do compósito 

se deu de maneira uniforme, apesar destas apresentarem diâmetros irregulares. Esta 
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distribuição uniforme das bainhas garantiu a determinação das propriedades do compósito 

como um todo, e não somente a dos materiais isoladamente. 

A adesão bainha/látex para este compósito também foi eficaz. Isso ocorreu devido ao 

tratamento químico a que as fibras foram submetidas. Vale salientar que, nesse grupo de 

amostras, o tratamento provocou o surgimento de ranhuras nas fibras (Figura 39-b), 

acarretando uma melhor impregnação do látex junto à fibra. Podemos observar ainda ausência 

do lúmen da fibra, estrutura essa que é presente em todas as fibras naturais. 

 

Figura 39 - Microscopia interna do compósito a 25 % de bainha 

               

                                                
                                      Fonte: O autor, 2015. 

 

As superfícies dos CP25 apresentaram-se com uma grande região rica em resina 

(látex), isso se deu devido ao processo de fabricação do compósito. A Figura 39-c mostrou 

que a formação dos poros não foi tão acentuada como ocorreu no compósito CP15. Essa 

diminuição da porosidade superficial no CP25 ocorreu devido à maior presença de bainha na 

formulação do compósito. 

Na análise microscópica do CP35, a presença de maior quantidade de bainha do 

coqueiro pode ser vista na Figura 40-a, onde as bainhas estão bem distribuídas no interior da 

amostra. Os diâmetros das fibras novamente apresentaram uniformidade garantindo assim um 
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bom desempenho mecânico do material, constando com isso, a homogeneização das amostras. 

Micro-fibrilas da fibra da bainha do coqueiro estão presentes na Figura 40-b, isso se 

deu devido ao tratamento químico a que foram submetidas, deixando-as em evidência, pode-

se constatar também a falta de lignina na superfície da fibra, efeito também proporcionado 

pelo tratamento químico. Lembrando que a lignina é uma espécie de cera natural presente na 

superfície das fibras naturais, esta pode acarretar uma má impregnação da resina. 

 
Figura 40 - Microscopia interna do compósito a 35% de bainha 

              

 
                                                    Fonte: O autor, 2015. 

 

Na superfície das amostras, verifica-se que o surgimento de poros ocorreu em pequena 

quantidade, visto que a presença em maior quantidade de bainhas impossibilitou a passagem 

de ar até o interior do material. Na Figura 40-c, constatou-se a presença de impureza/resíduo 

na superfície da amostra, isso se deu devido ao processo de fabricação do material, que 

supostamente deve ter fixado no momento da confecção do compósito. 

A Figura 41 mostra a porosidade da fibra presente na bainha do coqueiro, que por um 

lado tem influência positiva quanto à isolação térmica, por aprisionar o ar no interior da fibra. 

Além disso, diminui a massa específica do material compósito como um todo. Que por sua 

vez caracteriza-se como aspecto negativo quando a isolação acústica, que necessita de 

materiais mais densos para proporcionar melhor isolação. Mas, por outro lado a porosidade 
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apresentada no material beneficia a absorção sonora, uma vez que diminui a massa específica 

e, consequentemente, influencia na diminuição da reverberação. 

 
Figura 41 - Microscopia da fibra da bainha do coqueiro 

   
                   Fonte: O autor, 2015. 

            

4.5. ISOLAÇÃO ACÚSTICA 

 

Para determinar a redução sonora ocasionada pelo uso de materiais compósitos, podem 

ser utilizados diferentes métodos, como ensaios laboratoriais e em campo, cálculos numéricos 

ou mesmo simulações computacionais. 

Neste trabalho, os dados foram obtidos através do decibelímetro e tratados 

graficamente através do programa Sound PC Link. Os cálculos das variações das intensidades 

sonoras obtidas para cada material analisado se deram a partir da diferença entre a intensidade 

do som livre de barreira e a intensidade sonora recebida pelo decibelímetro, para cada 

frequência preestabelecida. 

Os resultados dos ensaios de isolação acústica realizados nas placas de isopor, de 

EVA, do compósito e sem barreira acústica, podem ser vistos na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Resultado dos ensaios de isolamento acústico 

 Intensidades sonoras recebidas pelo decibelímetro (dB) 

Frequência (Hz)  Sem Isolação Isopor EVA Compósito CP35 

63  70,9 66,0 64,7 61,1 

125  84,3 81,8 81,1 76,1 

250 89,7 85,8 84,8 79,6 

500 69,4 67,8 62,4 55,4 

1000 76,5 71,6 70,4 61,2 

2000 82,7 71,5 66,1 57,3 

4000 83,5 72 62,1 54,7 

8000 71,3 57,2 55,8 50,7 
      Fonte: O autor, 2015. 
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Verificou-se através da Tabela 15 que a placa feita com o compósito bainha/látex 

demonstrou maior isolamento acústico frente às placas de isopor, e de EVA e evidentemente 

frente ao som sem barreira, para todas as frequências. 

De acordo com os resultados obtidos, e levando-se em conta todas as frequências 

analisadas, verificou-se que o compósito CP35 apresentou melhor resultado, com uma 

redução média global de 14,7 dB, seguido pelo EVA com uma redução média de 6,6 dB e 

pelo isopor com uma redução média de 4,9 dB. Esses resultados mostraram que o compósito 

em estudo é melhor isolante acústico que o isopor e EVA. 

Neste trabalho fez-se uso da denominação Índice de Redução Sonora, tendo em vista 

que esse termo é adotado pela norma ISO 140-3, que serve como referência aos laboratórios 

brasileiros que realizam ensaios de isolação sonora de materiais e elementos da construção 

civil. A Tabela 16 mostra o índice de redução sonora dos materiais analisados. 

 

Tabela 16 - Índice de Redução Sonora 

Frequência (Hz) EVA (dB) Isopor (dB)  Compósito CP35 (dB) 

63 6,2 4,9 9,8 

125 3,2 2,5 8,2 

250 4,9 3,9 10,1 

500 7,0 1,6 14,0 

1000 6,1 4,9 15,3 

2000 16,6 11,2 25,4 

4000 21,4 11,5 28,8 

8000 15,5 14,1 20,6 
                             Fonte: O autor, 2015.    

 

O índice de Redução Sonora (R) é um dos parâmetros mais utilizados para determinar 

a eficiência de um isolamento acústico. Este índice representa as características de um dado 

elemento utilizado como barreira acústica (janela, divisória, parede, etc.) para cada faixa de 

1/3 de oitava numa gama de frequências entre 100 e 3150 Hz (16 valores). Outras medições 

podem ser feitas a título facultativo para frequências de 50 a 100 Hz e de 3150 a 8000 Hz. 

Neste trabalho utilizaram-se bandas de oitava para frequências de 63 a 8000 Hz. 

Para todas as bandas de frequências, os valores foram favoráveis ao compósito 

analisado, chegando a apresentar redução de ruídos de 20 %, 31 % e 34 % para as frequências 

de 1000 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz, respectivamente. A Figura 42 mostra o coeficiente de 

absorção sonora encontrado nos materiais analisados. 

 

 

 



84 

 

 

Figura 42 - Coeficiente de absorção sonora 

 
                  Fonte: O autor, 2015. 

               

Deve-se atentar para a diferença entre isolamento acústico e absorção acústica, o 

isolamento acústico é a capacidade de certos materiais possui, de impedir que a onda sonora 

passe de um recinto para outro. Normalmente utilizam-se materiais com massas específicas 

elevadas, como concreto, chumbo, vidro. A Tabela 17 mostra o isolamento proporcionado por 

algumas superfícies. 

 

Tabela 17 - Isolamento acústico de algumas superfícies. 

Material Atenuação (PT) 

Parede de tijolo maciço com 45 cm de espessura 55 dB 

Parede de 1 tijolo de espessura de 23 cm 50 dB 

Parede de meio tijolo de espessura com 12 cm e rebocado 45 dB 

Parede de concreto de 8 cm de espessura 40 dB 

Parede de tijolo vazado de 6 cm de espessura e rebocado 35 dB 

Porta de madeira maciça dupla com 5 cm cada folha 45 dB 

Janela de vidro duplos de 3 mm cada separados 20 cm 45 dB 

Porta de madeira maciça de 5 cm de espessura 30 dB 

Laje de concreto rebocada com 18 cm de espessura 50 dB 

                      Fonte: O autor, 2015. 

 

Observando a Tabela 17, pôde-se constatar que para atenuar 55 dB, precisou-se de 

uma parede de tijolo maciço com 45 cm de espessura, isto é, 30 vezes mais espessa que o 

compósito analisado (1,5 cm) que possibilitou uma atenuação média de 14,7 dB. 

Diante disto, pode-se afirmar que, aumentando-se a espessura do compósito 

certamente consegue-se uma atenuação sonora bem mais significativa. Contudo, verificou-se 

que o compósito em analisado proporcionou uma boa atenuação acústica quando comparado 

com outros materiais utilizados como isolador acústico. 
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4.6. CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

 

Para a condutividade térmica dos compósitos com 15%, 25% e 35% de bainha de 

coqueiro, foram encontrados os valores de 0,188 W/m.K; 0,155 W/m.K e 0,150 W/m.K, 

respectivamente. A diminuição gradativa nos valores da condutividade dos compósitos está 

associada ao aumento do percentual de bainha do coqueiro na formulação do compósito. A 

Figura 43 mostra os resultados obtidos. 

 

Figura 43 - Condutividade térmica dos compósitos 

 
                  Fonte: O autor, 2015. 

                 

De forma geral, o valor médio das condutividades térmicas dos compósitos oscilaram 

em torno de 0,164 W/m.K. ou seja, próximo a valor ao do asbesto (0,173 W/m.K). Ainda que 

os valores de condutividade medidos, não tenham se aproximado dos de outros isolantes 

difundidos comercialmente como: lã de vidro (0,039 W/m.K), lã de rocha (0,036 W/m.K), 

porcelana (1,04 W/m.K), poliuretano (0,033 W/m.K), isopor (0,036W/m.K), (KREITH, 

2008); pode-se, afirmar que os compósitos em estudo, apresentam valores de condutividade 

térmica que os classificam como bons isolantes térmicos. 

 

4.7. RESISTIVIDADE TÉRMICA 

 

Para a resistividade térmica dos compósitos com 15%, 25% e 35% de bainha do 

coqueiro, foram encontrados os valores de 543,926 ºC.cm/W; 661,700 ºC.cm/W e 679,608 

ºC.cm/W, respectivamente. Os valores encontrados são compatíveis com os da condutividade 

térmica, visto que quanto maior a resistividade do material, menor será sua condutividade. A 
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Figura 44 mostra os resultados obtidos. 

 

Figura 44 - Resistividade térmica dos compósitos 

 
                   Fonte: O autor, 2015. 
                

4.8. CALOR ESPECÍFICO 

 

Para o calor especifico foram obtidos os seguintes valores: Para os CP15: 1,852 

MJ/(m
3
.K) ou 2099 J/(kg.K). Para os CP25: 1,457 MJ/(m

3
.K) ou 1672 J/(kg.K). Para os 

CP35: 1,393 MJ/(m
3
.K) ou 1627 J/(kg.K). Para o látex sólido: 1,670 MJ/(m

3
.K) ou 1813 

J/(kg.K). Para a bainha do coqueiro: 7,345 MJ/(m
3
.K) ou 6647 J/(kg.K). 

Dessa forma, observou-se que quanto maior o percentual de látex, maior foi o calor 

específico encontrado. A Figura 45 mostra os resultados encontrados para o calor específico 

dos compósitos. 

 

Figura 45 - Resultados do calor específico dos compósitos 

 
                    Fonte: O autor, 2015. 
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                 Comparando-se os resultados do calor específico dos compósitos em estudo, 

com valores de calor específico de isolantes térmicos tradicionais como: asbesto, cortiça, lã de 

rocha e lã de vidro, constatou-se que esses valores são compatíveis com os dos compósitos 

analisados. Observou-se, com relação à capacidade de armazenamento de energia, com 

pequena variação da temperatura, que os compósitos estão aptos a serem utilizados como 

isolante térmico. A Tabela 18 mostra o calor específico dos compósitos analisados e de alguns 

isolantes utilizados tradicionalmente. 

 

Tabela 18 - Calor específico dos compósitos e de isolantes tradicionais 

Material CP15 CP25 CP35 Asbesto
(1)

 Cortiça
(1)

 
Lã de 

Rocha
(1)

 

Lã de 

Vidro
(1)

 

Calor específico 

J/(kg.K) 
2099 1672 1627 815 1880 836 669 

            Fonte: (1) KREITH, 2008 

 

4.9. DIFUSIVIDADE TÉRMICA 

 

Para a difusividade foram obtidos os seguintes valores: Compósito com 15 % de 

bainha do coqueiro: 0,103 mm
2
/s; compósito com 25 % de bainha do coqueiro: 0,108 mm

2
/s; 

compósito com 35 % de bainha do coqueiro: 0,110 mm
2
/s, respectivamente. Os valores 

encontrados são compatíveis com a de materiais isolantes térmicos encontrados 

comercialmente tais como: cortiça 0,00055 m
2
/h (0,152 mm

2
/s), lã de rocha 0,0009 m

2
/h 

(0,250 mm
2
/s), lã de vidro 0,00011 m

2
/h (0,030 mm

2
/s). (Kreith, 2008). A Figura 46 mostra a 

difusividade térmica dos compósitos e de outros materiais utilizados como isolantes térmicos. 

 

Figura 46 - Difusividade térmica 

  
                Fonte: O autor, 2015.   
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Estes baixos valores expressaram bem a pouca capacidade de transferência de calor e 

alta capacidade de armazenamento de energia por parte dos compósitos, habilitando-os a 

serem utilizados como materiais isolantes térmicos.           

 

 

4.10. INFLAMABILIDADE DO COMPÓSITO 

 

Apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios de inflamabilidade, bem como as 

velocidades de queima dos compósitos poliméricos que utilizam a bainha do coqueiro como 

reforço e o látex nátural como matriz, sem a utilização de retardante de chama. Foram 

utilizados compósitos com percentuais de bainha de 15 %, 25 % e 35 % do volume total do 

composto. 

 

4.10.1. Inflamabilidade Vertical - UL94 V 

 

Ensaio de inflamabilidade vertical realizado no compósito com 15 % do volume de 

bainha de coqueiro, Figura 47. 

 

Figura 47 - UL94 V no CP15: (a) Aplicação da chama; (b) Queima autossustentada 

 
                                           Fonte: O autor, 2015. 

 

Ensaio inflamabilidade vertical realizado no compósito com 25 % do volume de 

bainha de coqueiro, Figura 48. 
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Figura 48 - UL94 V no CP25: (a) Aplicação da chama; (b) Queima autossustentada 

 
                                           Fonte: O autor, 2015. 

  

Inicialmente a chama foi aplicada por 10 segundos, após a retirada da chama o fogo se 

apagou. Na segunda aplicação da chama, ocorreu à queima autossustentada e o provete 

queimou totalmente. 

Ensaio inflamabilidade vertical realizado no compósito com 35 % do volume de 

bainha de coqueiro, Figura 49. 

 

 

Figura 49 - UL94 V no CP35: (a) Aplicação da chama; (b) A chama apagou 

 
                                               Fonte: O autor, 2015. 

 

Observou-se no ensaio inflamabilidade vertical, que os provetes com 15 % e 25 % de 

bainha, sofreram ignição seguida de uma queima autossustentada na primeira aplicação da 

chama, o que impediu que o material analisado fosse classificado segundo a norma UL94 V. 

Porém, durante a primeira aplicação de chama, o conjunto de provetes com 35 % de 
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bainha, sustentou a chama por 5 segundos, auto extinguindo. No entanto na segunda aplicação 

da chama (conforme orienta a norma) ocorreu a auto sustentação da chama nos provetes, o 

que também os impediram de serem classificados segundo a norma UL 94V. 

 

4.10.2. Inflamabilidade Horizontal - UL94 HB 

 

Ensaio de inflamabilidade horizontal realizado no compósito com 15 % do volume de 

bainha de coqueiro, Figura 50. 

 

Figura 50 - UL94-HB no CP15: (a) Aplicação da chama; (b) Amostra queimada 

 
         Fonte: O autor, 2015. 

      

Ensaio de inflamabilidade horizontal realizado no compósito com 25 % do volume de 

bainha de coqueiro, Figura 51. 

 

Figura 51 - UL94-HB no CP25: (a) Aplicação da chama; (b) Amostra queimada 

 
         Fonte: O autor, 2015. 

 

Ensaio de inflamabilidade horizontal realizado no compósito com 35 % do volume de 

bainha de coqueiro, Figura 52. 
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Figura 52 - UL94-HB no CP35: (a) Aplicação da chama; (b) Amostra queimada 

 
         Fonte: O autor, 2015. 

  

Analisando os resultados dos ensaios de inflamabilidade horizontal, pôde-se constatar 

que o tempo médio de queima dos provetes aumentou à medida que se aumentou o percentual 

de bainhas na formulação do compósito. Como consequência a velocidade de queima 

diminuiu, dificultando a propagação da chama e facilitando a sua extinção. O tempo médio de 

queima e a velocidade média de queima dos compósitos podem ser observados na Figura 53. 

 

Figura 53 - (a) Tempo médio de queima; (b) Velocidade média de queima 

 

(a)                                                              (b) 
     Fonte: O autor, 2015. 

 

  A maior velocidade de queima (19,6 mm/min) foi verificada nos provetes de 

compósito com 15 % de bainha e 85 % de látex. No entanto, a menor velocidade de queima 

(11 mm/min), foi verificada nos provetes com 35 % de bainha e 65 % de látex. 

De acordo com a resolução nº 675-CONTRAN, no Brasil exigisse que os 

revestimentos internos da utilizados na indústria automobilística tenham uma velocidade de 

propagação de chama de 250 mm/min. Já nos países com pesquisa avançadas na área, esse 

valor e de 80 mm/min. Em comparação com esses dados podemos afirmar que o compósito 
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estudado apresentou valores bem menores do que o exigido, pois a maior velocidade média de 

queima foi de 19,6 mm/min, verificada nos provetes de compósito com 15% de bainha. 

Observou-se ainda que após a sustentação da chama, em todos os provetes analisados, 

ocorria gotejamento contínuo de líquido escuro, além de emissão de fumaça e fuligem. Além 

disso, verificou-se que a velocidade de queima, bem como a emissão de fumaça e o 

gotejamento são diretamente proporcionais ao aumento do percentual de látex utilizado na 

formulação dos compósitos. 

Um sistema de resina determina primariamente o comportamento total do fogo, 

enquanto o reforço tem certa influência nas características de queima do material, embora este 

seja menor em comparação com a resina. O comportamento geral, de queima de um 

compósito, é a somatória dos componentes (resina e fibra), mais quaisquer efeitos interativos 

positivos ou negativos. 

De acordo com (Horrocks e Kandola, 2005) as fibras inorgânicas fundem-se ou 

amolecem, enquanto, as fibras orgânicas podem degradar-se em pequenos produtos 

dependendo da sua estabilidade térmica. Segundo Kandola e Horrocks (2001) as fibras 

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

A literatura tem citado com bastante frequência o emprego de hidróxido de alumínio, 

que atua como retardante de chama e supressor de fumaça, em matrizes poliméricas, em 

virtude do seu baixo custo e baixa toxidade (CANAUD, VISCONTE e NUNES, 2001). 

Analisando a inflamabilidade do compósito de poliéster insaturado reforçado com 

fibra de abacaxi, RIBEIRO et al. (2013), encontraram velocidades de queima (31,47 mm/min) 

e (17,79 mm/min), fazendo uso de retardante de chama (alumina) em percentuais de 20% e 

40% e respectivamente. 

Tendo como referencia a maior velocidade de queima obtida durante os ensaios de 

inflamabilidade horizontal (19,6 mm/min), pode-se concluir que estes compósitos podem 

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

queima não deve ser superior a 38 mm/min, para provetes com espessuras compreendidas 

entre 3 e 13 mm. 

 

4.11. ANÁLISE TERMOGRAVIMETRIA 

 

Para o compósito CP15, observaram-se, basicamente, dois eventos térmicos de perda 

de massa. O primeiro evento correspondeu a uma perda de massa de 3,3 % que ocorreu até 

300 °C, a qual foi atribuída à evaporação de voláteis (umidade absorvida pelo material). O 
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segundo evento observado, refere-se a degradação do material que teve inicio a partir de 300 

ºC, sendo evidenciado na curva TG por um inicio de declive (Figura 54), o qual tornou-se 

acentuado a partir de 310 ºC, referente a uma degradação acentuada do material, 

principalmente dos hidrocarbonetos e lutóides contidos na borracha natural. 

Para o compósito CP25 observaram-se, também, dois eventos térmicos de perda de 

massa. O primeiro evento foi referente a uma perda de massa de 4,2 % que ocorreu até 230 ºC 

e que foi atribuída à evaporação de voláteis (umidade absorvida pelo material). O segundo 

evento está relacionado à etapa de degradação térmica dos elementos constituintes do 

compósito, com temperatura de degradação de 240 °C. 

A partir de 240 ºC a curva TG apresentou um ligeiro declínio (Figura 54), que logo 

após 250 °C mostrou-se mais acentuada, evidenciando o inicio da degradação do material, 

principalmente dos hidrocarbonetos e lutóides contidos na borracha natural, ocasionando a 

desintegração das interações reforço/matriz. 

 

Figura 54 - Análise termogravimétrica dos compósitos 

 
                 Fonte: O autor, 2015. 

 

Para o compósito CP35, observaram-se, também, dois eventos térmicos de perda de 

massa. O primeiro evento foi referente a uma perda de massa de 6,3 % que ocorreu até 212 ºC 

e que foi atribuída à evaporação de voláteis (umidade absorvida pelo material). O segundo 

evento correspondeu à etapa de degradação térmica dos elementos constituintes do compósito, 

a qual teve início a 230 °C. A partir de 230 ºC a curva TG do compósito CP35, apresentou um 

ligeiro declínio (Figura 54), que logo após 250 °C mostrou-se mais acentuada, evidenciando o 

inicio da degradação do material, principalmente dos hidrocarbonetos e lutóides contidos na 
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borracha natural. 

De acordo com Ford (2011), o limite de resistência à temperatura da borracha natural 

(látex) é de 200ºC. A partir de 200ºC até 350ºC verificou-se um acentuado declive referente a 

degradação do material, principalmente dos hidrocarbonetos contidos na borracha natural 

(Figura 55). A partir de 350ºC ocorre perda de lutóides (proteínas e sais minerais). 

 

Figura 55 - Análise termogravimétrica da borracha natural (látex) 

  
                        Fonte: FORD, 2011. 

 

Portanto, observou-se a influência do látex no aumento da resistência a temperatura, 

devido a principalmente a maior sensibilidade a elevadas temperaturas por parte de proteínas 

e sais que estão presentes na sua estrutura. 

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

evidenciado que os compósitos CP15, CP25 e CP35, podem ser utilizados em sistemas 

quentes, com um limite de temperatura entre 200 ºC e 220 ºC, tendo em vista a não ocorrência 

de degradação dos compósitos nessa faixa de temperatura. Esses limites de temperaturas 

abrange a maioria das aplicações térmicas em baixa e média temperatura, utilizadas no âmbito 

doméstico, industrial e comercial (FORD, 2011). 

 

4.12. DUREZA SHORE A 

 

A dureza Shore A dos corpos-de-prova dos compósitos de bainha/látex foi 

determinada e os valores encontrados estão apresentados na Tabela 19. 
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Tabela 19 - Dureza dos corpos-de-prova dos compósitos 

Dureza Shore A dos compósitos (ShA) 

Corpo-de-prova CP15 CP25 CP35 Látex 

1 51 66 68 31 

2 56 60 70 32 

3 53 63 65 32 

4 50 64 67 32 

5 46 63 70 31 

Média 51 63 68 32 

Desvio Padrão 3,70 2,17 2,12 0,55 
                                            Fonte: O autor, 2015. 

 

A Figura 56 apresenta um gráfico com as médias das durezas encontradas nos 

compósitos e no látex (borracha). 

 

Figura 56 - Dureza Shore A média dos compósitos 

 
                         Fonte: O autor, 2015. 
                       

Fazendo-se comparações com a dureza do látex (32 ShA), pôde-se constatar que a 

dureza do CP15 é 65,6 % maior que a borracha de látex. O CP25 apresentou uma dureza de 

96,8% maior que a do látex e o CP35 apresentou uma dureza de 112,5 % maior que a do 

látex. 

Com base nos dados obtidos, observou-se que a dureza dos compósitos aumentou, à 

medida que o percentual de bainha do coqueiro foi aumentado na formulação dos mesmos. 

Quanto à dureza Shore A, os compósitos podem ser classificados como meio duro 

(variam de 50-70 ShA). 

  

4.13. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

 

Os ensaios de resistência à tração permitiram a determinação das tensões máximas 
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suportadas pelos compósitos, bem como as deformações sofridas antes e durante a sua 

ruptura. As tensões representaram as respostas do material aos esforços externos que atuaram 

sobre uma determinada área de seção transversal do corpo analisado. 

Durante os ensaios de tração longitudinal, a força aplicada no corpo-de-prova bem 

como sua deformação foram medidas simultaneamente. Verificou-se que, a maior 

concentração dos esforços esteve presente nas fibras de reforço, que estavam alinhadas no 

sentido de carregamento da máquina. 

Com a aplicação da carga, as deformações que ocorrem no corpo-de-prova foram 

uniformemente distribuídas, pelo menos até atingir a carga máxima, possibilitando medir 

satisfatoriamente a resistência do corpo-de-prova. 

Nesta tese, os compósitos foram caracterizados quanto à resistência à tração e 

porcentagem de alongamento. A Tabela 48 (Apêndice) mostra os resultados obtidos nos 

ensaios de tração feitos nos compósitos. 

Para um melhor entendimento dos resultados obtidos no ensaio de resistência à tração 

e alongamento dos corpos-de-prova dos compósitos (CP15, CP25 e CP35), alguns gráficos 

são mostrados. A Figura 57 mostra as análises de resistência à tração dos compósitos CP15. 

 

Figura 57 - Resistência à tração do CP15 

 
                          Fonte: O autor, 2015. 

 

As curvas de tração dos compósitos CP15 (Figura 57) mostraram que a maior 

resistência à tração é apresentada pelo CP15-3 (4,5 N/mm
2
) ou (4,5 Mpa) e que para essa 

tensão, o corpo-de-prova sofreram uma deformação de aproximadamente 13,7 %. 

Os CP15-1, CP15-3 e CP15-4 apresentaram tensões próximas de 4,5 N/mm
2
, para 

deformação em torno de 13,5 %. No entanto a tensão média encontrada para os CP15 é (3,7 

N/mm
2
) para uma deformação média de 11,5 %. A Figura 58 mostra os perfis das analises de 
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resistência à tração dos compósitos CP25. 

 

Figura 58 - Resistência à tração do CP25 

 
                          Fonte: O autor, 2015. 

 

As curvas de tração dos compósitos CP25 (Figura 58) mostraram que a maior 

resistência à tração foi apresentada pelo CP25-1 (9,2 N/mm
2
) ou (9,2 MPa)  e que para essa 

tensão, o corpo-de-prova sofreram uma deformação de aproximadamente 11,3 %. O CP25-

2 apresentou uma deformação de 13,5 % para uma tensão de (6,0 N/mm
2
) ou (6,0 Mpa), a 

partir daí a tensão permaneceu constante, e a deformação do látex continuou até a máquina ser 

parada, pois o látex não se rompeu. 

 No entanto a tensão média encontrada para os CP25 é (7,9 N/mm
2
) ou (7,9 Mpa) para 

uma deformação média de 11,8 %. A Figura 59 mostra os perfis das analises de resistência à 

tração dos compósitos CP35. 

 

Figura 59 - Resistência à tração do CP35 

 
                          Fonte: O autor, 2015. 
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                       Nas curvas de tração dos compósitos CP35 (Figura 59), verificou-se que a maior 

resistência à tração é apresentada pelo CP35-3 (14,6 N/mm
2
) e que para essa tensão, o corpo-

de-prova sofreu uma deformação de aproximadamente 5,6 %. Já o CP35-2 apresentou uma 

deformação bem maior (12,9 %) para uma tensão de aproximadamente (13,8 N/mm
2
) ou (13,8 

MPa). No entanto a tensão média encontrada para os CP35 é (11,4 N/mm
2
) ou (11,4 Mpa) 

para uma deformação média de 8,4 %. 

Verificou-se nas curvas de tração dos compósitos (Figuras 57, 58 e 59), que as tensões 

máximas suportadas por cada corpo-de-prova (resistência à tração) coincidiram com a tensão 

de ruptura das fibras no interior do compósito. Quando as fibras começaram a romper-se, 

verificou-se uma diminuição na tensão até o ponto do rompimento do corpo-de-prova. 

Quando não ocorria o rompimento do corpo-de-prova, a tensão se mantinha estável, enquanto 

as deformações prosseguiam no látex (Figura 60). 

 

Figura 60 - Corpo-de-prova após ensaio de tração 

  
                                                   Fonte: O autor, 2015.                                            

 

4.14. BIODEGRADAÇÃO 

 

O aumento de massa apresentado pelos compósitos nos períodos iniciais sugere que os 

mesmos absorveram água, o que facilitou a ocorrência da hidrólise dos polímeros e 

consequentemente a proliferação das bactérias que degradaram a matéria orgânica da qual o 

compósito foi feito. 

A partir 75 dias de degradação em solo simulado, verificou-se uma pequena redução 

na massa dos compósitos. Isso correspondeu à fase abiótica da biodegradação, na qual as 

macromoléculas dos polímeros sofrem hidrólise e consequentemente a produção de moléculas 

menores, tais como monômeros, facilitando sua degradação. 



99 

 

 

Depois de 120, observou-se uma brusca queda da massa retida, especialmente para o 

CP35, ou seja, com maior percentual de bainha de coqueiro, que por apresentar morfologia 

mais porosa, tenha facilitado a aderência dos microrganismos. A Figura 61 mostra o 

percentual de massa retida no processo de degradação biológica. 

 

Figura 61 - Massa retida pelos compósitos durante a biodegradação 

 
                    Fonte: O autor, 2015. 

 

Com 210 dias de biodegradação em solo simulado, verificou-se uma retenção de 

massa de 50 %, 45 % e 38 % para os com os compósitos CP15, CP25 e CP35, 

respectivamente. 

Observou que a necessidade de retirar os compósitos do solo a cada quinze dias para 

realizarem-se as medições, provocaram interrupções que afetaram diretamente o processo de 

degradação. Nestas interrupções, as amostras eram lavadas com água destilada e secas e 

pesadas. A lavagem das amostras provocaram a remoção ou eliminação de grande quantidade 

de bactérias que atuavam na degradação dos compósitos. Após estas interrupções as amostras 

eram enterradas novamente e iniciava-se mais um ciclo de degradação. 

Na Figura 62, as microscopias mostram a degradação dos compósitos com diferentes 

porcentagens de bainhas. Na Figura 62-a, constatou-se a presença de micro-fibrilas ao redor 

das fibras que constitui a bainha, isso se deu devido ao fato da mesma ser de natureza 

orgânica, ocasionando assim seu desgaste. A Figura 62-b mostra acentuada degradação na 

interface fibra/matriz, evidenciada por uma profunda desaderência, além de degradação 

superficial em toda a superfície da fibra, inferindo assim sua resistência. Com o percentual de 

bainhas de 35 % (Figura 62-c), constatou-se que a degradação teve relevância diretamente na 

fibra que constitui a bainha, onde a presença de pontas de fibras foi observada juntamente 
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com a desaderência das mesmas. A ausência do lúmen foi provocada pelo tratamento químico 

realizado nas bainhas. 

 

Figura 62 - Degradação Ambiental: (a) CP15; (b) CP25 e (c) CP35 

  

 

 

                                                     Fonte: O autor, 2015. 

 

 

4.15. DEGRADAÇÃO TÉRMICA EM ESTUFA 

 

A degradação na estufa foi evidenciada pelo surgimento de fendas em diferentes 

direções, micro trincas, erosão do látex com exposição da fibra. A Figura 63-a mostra a 

formação de micro trincas que supostamente tenham sido formadas pela presença de uma 

fenda longitudinal que se prolongou ao longo do corpo-de-prova. Já na Figura 63-b, a trinca 

formada mostra uma degradação no compósito, provocando a exposição das fibras. Isso se 

deu pelo calor excessivo gerado pela estufa. 

A Figura 63-c mostra uma profunda erosão do látex com a formação de uma fenda 

vertical, o calor em torno de 70 °C, na estufa, propiciou esse tipo de dano. As perdas de 

massas dos compósitos CP15, CP25 e CP 35 foram 4,19 %, 5,12 % e 5,86%, respectivamente. 
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Figura 63 - Degradação Térmica: (a) CP15, (b) CP25 e (c) CP35. 

  

 

                                                     Fonte: O autor, 2015. 

 

4.16. DEGRADAÇÃO POR RAIOS SOLARES 

 

A Figura 64 mostra a degradação sofrida pelos compósitos quando expostos aos raios 

solares ultravioleta do tipo A (UVA), ultravioleta do tipo B (UVB) e ultravioleta do tipo C 

(UVC). De modo geral, pôde-se observar através das análises microscópicas, que a incidência 

de raios solares sobre os compósitos provocaram a formação de fissuras e trincas nas 

superfícies dos mesmos. 

Na Figura 64-a, pode-se visualizar a presença das fibras presente no compósito, em 

meio a trincas e segregação do látex. No compósito com 25 % de fibras (Figura 64-b), a 

presença das fissuras superficiais foi mais intensa, ocorrendo ao longo da superfície do corpo-

de-prova. Já na Figura 64-c, as trincas no compósito também se propagaram ao longo da 

superfície, onde uma área de látex pode ser visualizada com a presença de impurezas na 

superfície proveniente do meio ambiente. As perdas de massa dos compósitos CP15, CP25 e 

CP 35 não ultrapassaram 6 %. 
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Figura 64 - Degradação Solar: (a) CP15, (b) CP25 e (c) CP35. 

  

 

                                                    Fonte: O autor, 2015. 

 

 

4.17. CUSTO DE FABRICAÇÃO DO COMPÓSITO 

 

O custo de fabricação de um material constitui como um dos principais fatores para 

viabilizar sua produção. Dessa forma, foi analisado o custo de fabricação para cada uma das 

proporções de mistura do compósito. A Tabela 20 apresenta custos de fabricação dos 

compósitos, bem como um comparativo a placa de isolante termoacústico (500 mm x 500 mm 

x 50 mm) vendido pela empresa Super Acústica. 

As informações sobre o isolante termoacústico estão disponíveis em: 

(http://www.lojasuperacustica.com.br/isolador-termo-acustico~25~13~4~isoladores~isolador-

termo-acustico). Cotação do dólar comercial em 11 de novembro de 2015 (US$ 1 = R$ 

3,7908) para compra e (US$ 1 = R$ 3,7915) para venda. 
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Tabela 20 - Comparativo do custo de fabricação 

Espessura do 

Material (mm) 

Isolador 

Termoacústico 
CP15 CP25 CP35 

 R$ US$ R$ US$ R$ US$ R$ US$ 

25 32,99 8,70 7,81 2,06 6,89 1,82 5,98 1,58 

30 40,20 10,60 9,38 2,47 8,27 2,18 7,17 1,89 

35 35,87 9,46 10,94 2,89 9,65 2,55 8,36 2,21 

40 37,46 9,88 12,50 3,30 11,03 2,91 9,56 2,52 

50 44,19 11,66 15,63 4,12 13,78 3,64 11,95 3,15 

75 44,78 11,81 23,44 6,18 20,67 5,45 17,93 4,73 
     Fonte: O autor, 2015. 

 

Portanto, com base na Tabela 20, observou-se que quanto menor for a proporção de 

borracha natural (látex) no compósito, menor será o custo final. Pois, a bainha do coqueiro 

possui um custo aproximadamente 20 vezes menor que o do látex. 

Fazendo-se uma comparação entre os compósitos analisados e o Isolador 

Termoacústico de 50 mm de espessura, vemos que o compósito CP15, apresenta um custo 

total 64,6% menor; o compósito CP25 apresenta um custo 68,8% menor e o compósito CP35 

apresenta um custo 72,9% menor. 
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5. CONCLUSÕES 

 

1 - Quanto às massas específicas, conclui-se que, se por um lado a massa específica 

dos compósitos que giram em torno de 870 g/cm
3
, possa ser considerada alta quando 

comparadas com isolantes térmicos convencionais, podendo onerar os custos de instalação em 

sistemas que utilizam isolamentos térmicos suspensos. Por outro lado, favorecem aos sistemas 

de isolação acústica, que necessitam de materiais mais densos para uma melhor eficiência de 

isolação. 

2 - No que se refere a absorção de água, conclui-se que apesar da bainha do coqueiro 

apresentar elevada higroscopicidade inicial (209,068 %), tem sua curva de saturação iniciada 

após 72 horas. 

3 - Os compósitos de bainha do coqueiro/látex apresentaram uma baixa absorção de 

água, com aumentos nos percentuais de massas inferiores a 2 % nas primeiras 24 horas. O 

CP15 apresentou sua curva de saturação iniciada após 48 horas. Já os CP25 e CP35 

apresentaram curvas de saturação iniciada após 96 horas. Conclui-se que a baixa absorção de 

água pelos compósitos ocorreu devido a atuação do látex como um tampão nos microporos 

das fibras, dificultando assim penetração da água no interior dos mesmos. 

4 - O látex influenciou significativamente na diminuição de umidade contida nos 

compósitos, devido principalmente ao preenchimento da porosidade nas extremidades das 

fibras impedindo a entrada da umidade através do ar. 

5 - Quanto à dureza Shore A, verificou-se que a dureza do CP15 (51 ShA) é 65,6 % 

maior que a  do látex (32 ShA) e que o CP25 e CP35 apresentaram durezas de 63 ShA e 68 

ShA, respectivamente. Concluir-se que o aumento no percentual de bainha do coqueiro na 

formulação dos compósitos, proporcionou o aumento da dureza do material.  

6 - Cargas orgânicas como as celulósicas apresentam grande afinidade química com a 

estrutura do elastômero, apresentando efeito reforçador e levando a melhores propriedades 

mecânicas. 

7 - De acordo com os parâmetros térmicos analisados, pode-se afirmar que os 

compósitos desenvolvidos, podem ser utilizados como isolamentes térmicos, uma vez que os 

valores encontrados nestes parâmetros são compatíveis com os de isolantes térmicos 

convencionais. Conclui-se, então o compóstio fabricado com bainha do coqueiro e látex, 

constitui-se em isolante térmico de caráter inovador, demonstrando-se eficiente na retenção de 

calor. Podendo ser aplicados em sistemas quentes de até 200 °C, colaborando com a questão 

ambiental, através da utilização de materiais biodegradáveis. 
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8 - A microscopia de varredura apontou para um material bastante poroso, com 

inúmeras cavidades e uma estrutura que se repete. Além das cavidades entre as fibras que 

constituem a bainha do coqueiro, há as cavidades da estrutura, o que confere ao material um 

comportamento térmico e de absorção sonora, satisfatórios. 

9 - Quanto a inflamabilidade, pode-se afirmar que o compósito em estudo, constitui-se 

num material que pode ser utilizado em revestimentos internos de automóveis, ou mesmo em 

ambientes aquecidos, em função da sua baixa inflamabilidade. 

10 - O compósito CP35 mostrou-se o mais eficiente quanto a isolação térmica e 

acústica, proporcionando reduções de ruídos de 20 %, 31 % e 34 % para as frequências de 1 

kHz, 2 kHz e 4 kHz, respectivamente. 

11 - Quanto a biodegradação dos compósitos, observou-se que o aumento de massa 

inicial, foi ocasionado pela a absorção de água, e que isso facilitou a hidrolise e a proliferação 

de baterias. Em 210 dias de biodegradação verificaram-se perdas de massas de 50 % no CP15, 

55 % no CP25 e de 62 % de perda de massa no CP35. 

12 - Na degradação térmica em estufa e degradação por raios ultravioletas solares, as 

perdas de massas não ultrapassaram 6 %. 

13 - A bainha do coqueiro pode ser aproveitada como material de reforço na 

formulação de compósitos biodegradáveis, que pode ser utilizado como isolante 

termoacústico. E dessa forma, dá-se um destino melhor para este material que geralmente é 

queimado ou descartado inadequadamente causando danos ao meio ambiente. 

O compósito apresentou custo de fabricação menor do que outros isolantes 

termoacústicos disponíveis no mercado, demonstrando sua viabilidade econômica. 
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APÊNDICE 

 

1. Tabelas de massas específicas 

  

As tabelas 21, 22, 23 e 24 mostram as determinações das massas específicas das 

bainhas do coqueiro, e dos compósitos CP15, CP25 e CP35, respectivamente.  

 

Tabela 21 - Massa específica das bainhas do coqueiro 

Amostra Massa específica (g/cm
3
) 

1 1,064 

2 1,099 

3 1,199 

4 1,111 

5 1,115 

6 1,154 

7 1,067 

8 1,083 

9 1,088 

10 1,119 

11 1,095 

12 1,131 

13 1,075 

14 1,139 

15 1,144 

16 1,082 

17 1,049 

18 1,054 

19 1,128 

20 1,104 

21 1,022 

22 1,117 

23 1,137 

24 1,147 

Média 1,105 

Desvio Padrão 0,039 

 

 

Tabela 22 - Massa específica do compósito CP15 

Amostra Massa específica (g/cm
3
) 

CP15-1 0,843 

CP15-2 0,848 

CP15-3 0,844 

CP15-4 0,862 

CP15-5 0,868 

CP15-6 0,868 

Média 0,856 

Desvio Padrão 0,012 
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Tabela 23 - Massa específica do compósito CP25 

Amostra Massa específica (g/cm
3
) 

CP25-1 0,866 

CP25-2 0,852 

CP25-3 0,849 

CP25-4 0,882 

CP25-5 0,896 

CP25-6 0,881 

Média 0,871 

Desvio Padrão 0,019 

 

Tabela 24 - Massa específica do compósito CP35 

Amostra Massa específica (g/cm
3
) 

CP35-1 0,918 

CP35-2 0,917 

CP35-3 0,889 

CP35-4 0,833 

CP35-5 0,872 

CP35-6 0,860 

Média 0,882 

Desvio Padrão 0,033 

 

2. Tabelas de Umidade 

 

As tabelas 25, 26, 27, 28 e 29 mostram as determinações das umidades contidas nas 

bainhas do coqueiro, na borracha de látex e nos compósitos CP15, CP25 e CP35, 

respectivamente. 

 

Tabela 25 - Umidade contida nas bainhas do coqueiro 

Material 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 

Final (g) 

Umidade 

Contida (%) 

Sólidos 

Finais (%) 

Tempo 

(min) 

Temperatura 

(ºC) 

Amostra 1 1,59 1,40 11,40 88,60 15 110 ± 2 

Amostra 2 2,05 1,84 10,30 89,70 20 110 ± 2 

Amostra 3 2,33 2,07 10,60 89,40 25 110 ± 2 

Amostra 4 1,62 1,44 10,70 89,30 30 110 ± 2 

Amostra 5 2,59 2,30 10,60 89,40 35 110 ± 2 

Média 2,04 1,81 10,72 89,28 25 110 ± 2 

Desvio Padrão 0,44 0,39 0,41 0,41 - - 

 

Tabela 26 - Umidade contida na borracha de látex 

Material 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 

Final (g) 

Umidade 

Contida (%) 

Sólidos 

Finais (%) 

Tempo 

(min) 

Temperatura 

(ºC) 

Amostra 1 5,07 5,06 0,10 99,90 15 110 ± 2 

Amostra 2 5,75 5,73 0,20 99,80 20 110 ± 2 

Amostra 3 5,47 5,44 0,30 99,70 25 110 ± 2 

Amostra 4 5,43 5,42 0,20 99,80 30 110 ± 2 

Amostra 5 5,69 5,66 0,30 99,70 35 110 ± 2 

Média 5,48 5,46 0,22 99,78 25 110 ± 2 

Desvio Padrão 0,27 0,26 0,08 0,08 - - 
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Tabela 27 - Umidade contida no CP15 

Material 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 

Final (g) 

Umidade 

Contida (%) 

Sólidos 

Finais (%) 

Tempo 

(min) 

Temperatura 

(°C) 

CP15-1 5,42 5,34 1,40 98,60 15 110 ± 2 

CP15-2 5,24 5,09 2,80 97,20 20 110 ± 2 

CP15-3 4,82 4,70 2,30 97,70 25 110 ± 2 

CP15-4 5,70 5,43 4,40 95,60 30 110 ± 2 

CP15-5 5,21 5,07 2,40 97,60 35 110 ± 2 

Média 5,28 5,13 2,66 97,90 25 110 ± 2 

Desvio Padrão 0,32 0,28 1,10 1,10 - - 

 

 

Tabela 28 - Umidade contida no CP25 

Material 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 

Final (g) 

Umidade 

Contida (%) 

Sólidos 

Finais (%) 

Tempo 

(min) 

Temperatura 

(ºC) 

CP25-1 5,14 4,97 3,50 96,50 15 110 ± 2 

CP25-2 4,39 4,24 3,00 97,00 20 110 ± 2 

CP25-3 4,59 4,44 3,20 96,80 25 110 ± 2 

CP25-4 4,76 4,53 4,40 95,60 30 110 ± 2 

CP25-5 4,70 4,46 4,80 95,20 35 110 ± 2 

Média 4,72 4,53 3,78 96,22 25 110 ± 2 

Desvio Padrão 0,28 0,27 0,78 0,78 - - 

 

 

Tabela 29 - Umidade contida no CP35 

Material 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 

Final (g) 

Umidade 

Contida (%) 

Sólidos 

Finais (%) 

Tempo 

(min) 

Temperatura 

(°C) 

CP35-1 4,93 4,81 2,40 97,60 15 110 ± 2 

CP35-2 5,09 4,93 3,00 97,00 20 110 ± 2 

CP35-3 5,17 4,96 3,90 96,10 25 110 ± 2 

CP35-4 5,47 5,20 4,80 95,20 30 110 ± 2 

CP35-5 5,31 5,03 5,10 94,90 35 110 ± 2 

Média 5,19 4,99 3,84 96,16 25 110 ± 2 

Desvio Padrão 0,21 0,14 1,15 1,15 - - 

 

 

 

 

3. Tabela de Análises Térmicas 

 

As tabelas 30 a 44 mostram as determinações das condutividades, resistividades, calor 

específicos e difusividades térmicas dos compósitos CP15, CP25 e CP35. 

As tabelas 35, 41 e 47 mostram os resumos das análises térmicas dos compósitos CP15, CP25 

e CP35 respectivamente. 
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Tabela 30 - Análises térmicas do CP15-1 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

 W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 
 

°C 
 

minutes 
 

SH-1 0,204 489,8 1,765 0,116 0,0003 28,24 CP15-11A 2 HPM 

SH-1 0,202 494,0 1,697 0,119 0,0017 28,31 CP15-11B 2 HPM 

SH-1 0,204 490,1 1,320 0,150 0,0019 28,15 CP15-11C 2 HPM 

SH-1 0,219 456,0 1,564 0,140 0,0012 28,32 CP15-11D 2 HPM 

SH-1 0,181 551,3 1,806 0,100 0,0019 27,43 CP15-12A 2 HPM 

SH-1 0,177 563,5 1,913 0,092 0,0019 27,28 CP15-12B 2 HPM 

SH-1 0,185 540,1 1,673 0,110 0,0020 27,76 CP15-12C 2 HPM 

SH-1 0,198 505,7 1,491 0,133 0,0025 28,03 CP15-12D 2 HPM 

SH-1 0,306 326,6 3,541 0,086 0,0030 28,15 CP15-13A 2 HPM 

SH-1 0,175 570,2 1,647 0,106 0,0017 28,42 CP15-13B 2 HPM 

SH-1 0,155 645,4 1,782 0,086 0,0027 28,37 CP15-13C 2 HPM 

SH-1 0,143 681,6 1,659 0,086 0,0022 27,91 CP15-13D 2 HPM 

SH-1 0,157 637,4 1,735 0,090 0,0016 27,64 CP15-14A 2 HPM 

SH-1 0,188 530,6 2,025 0,090 0,0016 28,39 CP15-14B 2 HPM 

SH-1 0,182 547,7 1,991 0,091 0,0017 27,83 CP15-14C 2 HPM 

SH-1 0,167 591,7 1,544 0,105 0,0019 28,35 CP15-14D 2 HPM 

Média 0,190 538,856 1,822 0,106 0,002 - - - - 

 

Tabela 31 - Análises térmicas do CP15-2 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

 W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 
 

°C 
 

minutes 
 

SH-1 0,175 572,7 1,874 0,093 0,0021 28,48 CP15-21A 2 HPM 

SH-1 0,173 578,4 1,814 0,095 0,0018 27,61 CP15-21B 2 HPM 

SH-1 0,166 602,8 1,809 0,092 0,0022 27,96 CP15-21C 2 HPM 

SH-1 0,175 570,4 1,512 0,116 0,0021 27,44 CP15-21D 2 HPM 

SH-1 0,216 464,3 1,327 0,147 0,0031 28,23 CP15-22A 2 HPM 

SH-1 0,175 571,3 1,864 0,094 0,0023 27,88 CP15-22B 2 HPM 

SH-1 0,186 536,3 1,992 0,094 0,0021 28,07 CP15-22C 2 HPM 

SH-1 0,195 514,0 1,974 0,099 0,0023 28,32 CP15-22D 2 HPM 

SH-1 0,166 600,6 1,925 0,086 0,0033 27,91 CP15-23A 2 HPM 

SH-1 0,185 548,7 1,547 0,125 0,0016 28,00 CP15-23B 2 HPM 

SH-1 0,181 553,4 1,589 0,114 0,0030 27,88 CP15-23C 2 HPM 

SH-1 0,167 599,0 1,939 0,086 0,0024 28,04 CP15-23D 2 HPM 

SH-1 0,161 622,8 1,557 0,103 0,0003 28,16 CP15-24A 2 HPM 

SH-1 0,128 779,6 1,387 0,097 0,0026 28,06 CP15-24B 2 HPM 

SH-1 0,147 681,6 1,696 0,086 0,0026 27,67 CP15-24C 2 HPM 

SH-1 0,127 785,4 1,338 0,095 0,0017 28,72 CP15-24D 2 HPM 

Média 0,170 598,829 1,697 0,101 0,002 - - - - 

 

Tabela 32 - Análises térmicas do CP15-3 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

 W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 
 

°C 
 

minutes 
 

SH-1 0,185 540,0 1,794 0,107 0,0018 28,48 CP15-31A 2 HPM 

SH-1 0,185 541,0 2,102 0,088 0,0012 27,61 CP15-31B 2 HPM 

SH-1 0,195 512,7 1,759 0,114 0,0009 27,96 CP15-31C 2 HPM 

SH-1 0,199 501,7 1,850 0,129 0,0019 27,44 CP15-31D 2 HPM 

SH-1 0,205 485,2 2,199 0,093 0,0008 28,23 CP15-32A 2 HPM 

SH-1 0,193 515,6 1,961 0,087 0,0019 27,88 CP15-32B 2 HPM 

SH-1 0,208 482,7 1,944 0,109 0,0012 28,07 CP15-32C 2 HPM 

SH-1 0,187 536,1 1,687 0,111 0,0023 28,32 CP15-32D 2 HPM 

SH-1 0,160 615,3 1,879 0,086 0,0059 27,91 CP15-33A 2 HPM 

SH-1 0,159 630,1 1,865 0,096 0,0018 28,00 CP15-33B 2 HPM 
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Tabela 32 - (Continuação) 

SH-1 0,161 651,6 1,751 0,092 0,0017 27,88 CP15-33C 2 HPM 

SH-1 0,207 483,4 2,285 0,091 0,0007 28,04 CP15-33D 2 HPM 

SH-1 0,170 583,3 1,867 0,091 0,0013 28,16 CP15-34A 2 HPM 

SH-1 0,169 628,2 1,693 0,091 0,0017 28,06 CP15-34B 2 HPM 

SH-1 0,193 519,0 1,758 0,107 0,0005 27,67 CP15-34C 2 HPM 

SH-1 0,192 521,4 2,139 0,090 0,0014 28,72 CP15-34D 2 HPM 

Média 0,186 546,704 1,908 0,099 0,002 - - - - 

 

 

Tabela 33 - Análises térmicas do CP15-4 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

 W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 
 

°C 
 

minutes 
 

SH-1 0,242 413,1 2,071 0,117 0,0003 28,65 CP15-41A 2 HPM 

SH-1 0,194 511,5 1,848 0,105 0,0028 27,95 CP15-41B 2 HPM 

SH-1 0,205 487,7 1,750 0,117 0,0027 28,33 CP15-41C 2 HPM 

SH-1 0,197 506,4 1,712 0,116 0,0028 27,74 CP15-41D 2 HPM 

SH-1 0,196 512,6 1,657 0,119 0,0018 28,02 CP15-42A 2 HPM 

SH-1 0,207 482,6 1,747 0,119 0,0011 28,38 CP15-42B 2 HPM 

SH-1 0,158 612,1 1,817 0,087 0,0020 28,18 CP15-42C 2 HPM 

SH-1 0,200 494,8 2,273 0,088 0,0014 28,00 CP15-42D 2 HPM 

SH-1 0,206 476,3 1,857 0,111 0,0013 28,38 CP15-43A 2 HPM 

SH-1 0,208 480,2 2,246 0,093 0,0009 27,34 CP15-43B 2 HPM 

SH-1 0,268 372,5 3,104 0,086 0,0117 27,98 CP15-43C 2 HPM 

SH-1 0,169 595,7 1,632 0,101 0,0026 28,63 CP15-43D 2 HPM 

SH-1 0,188 533,1 1,755 0,107 0,0023 27,67 CP15-44A 2 HPM 

SH-1 0,215 464,3 2,004 0,107 0,0010 28,68 CP15-44B 2 HPM 

SH-1 0,193 523,4 1,879 0,102 0,0018 27,92 CP15-44C 2 HPM 

SH-1 0,186 548,5 1,770 0,099 0,0017 28,23 CP15-44D 2 HPM 

Média 0,202 500,925 1,945 0,105 0,002 - - - - 

   

 

Tabela 34 - Análises térmicas do CP15-5 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

 W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 
 

°C 
 

minutes 
 

SH-1 0,211 473,2 1,759 0,113 0,0019 28,60 CP15-51A 2 HPM 

SH-1 0,199 502,4 2,303 0,086 0,0021 27,87 CP15-51B 2 HPM 

SH-1 0,195 513,6 1,735 0,119 0,0029 27,88 CP15-51C 2 HPM 

SH-1 0,194 513,0 1,890 0,116 0,0028 28,37 CP15-51D 2 HPM 

SH-1 0,216 462,5 1,689 0,113 0,0023 27,86 CP15-52A 2 HPM 

SH-1 0,198 506,0 2,285 0,086 0,0035 28,09 CP15-52B 2 HPM 

SH-1 0,214 467,3 1,712 0,116 0,0024 28,14 CP15-52C 2 HPM 

SH-1 0,195 512,2 1,976 0,099 0,0020 28,69 CP15-52D 2 HPM 

SH-1 0,219 455,7 1,834 0,112 0,0007 28,86 CP15-53A 2 HPM 

SH-1 0,176 569,8 1,665 0,108 0,0023 28,13 CP15-53B 2 HPM 

SH-1 0,165 645,5 1,891 0,086 0,0033 26,85 CP15-53C 2 HPM 

SH-1 0,177 564,6 1,790 0,111 0,0017 28,40 CP15-53D 2 HPM 

SH-1 0,180 556,3 2,079 0,086 0,0019 28,77 CP15-54A 2 HPM 

SH-1 0,137 729,5 1,789 0,092 0,0011 27,67 CP15-54B 2 HPM 

SH-1 0,173 579,0 1,938 0,089 0,0020 28,31 CP15-54C 2 HPM 

SH-1 0,201 498,4 1,905 0,105 0,0009 27,82 CP15-54D 2 HPM 

Média 0,191 534,313 1,890 0,102 0,002 - - - - 
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Tabela 35 - Resumo das análises térmicas dos compósitos CP15 

Compósito 
K 

W/(m·K) 

Rho 

°C·cm/W 

C 

MJ/(m³·K) 

D 

mm²/s 
Err 

CP15-1 0,190 538,856 1,822 0,106 0,002 

CP15-2 0,170 598,829 1,697 0,101 0,002 

CP15-3 0,186 546,704 1,908 0,099 0,002 

CP15-4 0,202 500,925 1,945 0,105 0,002 

CP15-5 0,191 534,313 1,890 0,102 0,002 

Média 0,188 543,925 1,852 0,103 0,002 

 

 

Tabela 36 - Análises térmicas do CP25-1 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

 
W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 

 
°C 

 
minutes 

 
SH-1 0,157 636,1 1,244 0,126 0,0013 28,09 CP25-11A 2 HPM 

SH-1 0,189 529,7 1,403 0,135 0,0012 28,53 CP25-11B 2 HPM 

SH-1 0,134 746,9 1,220 0,110 0,0005 28,90 CP25-11C 2 HPM 

SH-1 0,154 648,2 1,442 0,107 0,0007 29,01 CP25-11D 2 HPM 

SH-1 0,174 573,1 1,285 0,136 0,0010 28,38 CP25-12A 2 HPM 

SH-1 0,145 691,8 1,344 0,108 0,0006 28,59 CP25-12B 2 HPM 

SH-1 0,165 607,8 1,423 0,116 0,0012 29,30 CP25-12C 2 HPM 

SH-1 0,174 574,2 1,582 0,110 0,0009 28,87 CP25-12D 2 HPM 

SH-1 0,148 674,7 1,628 0,091 0,0018 30,24 CP25-13A 2 HPM 

SH-1 0,204 491,3 2,236 0,091 0,0142 30,01 CP25-13B 2 HPM 

SH-1 0,201 497,7 1,905 0,105 0,0029 30,03 CP25-13C 2 HPM 

SH-1 0,122 822,3 1,308 0,093 0,0008 29,73 CP25-13D 2 HPM 

SH-1 0,138 723,6 1,289 0,107 0,0015 29,09 CP25-14A 2 HPM 

SH-1 0,147 679,3 1,530 0,096 0,0010 29,43 CP25-14B 2 HPM 

SH-1 0,150 668,0 1,289 0,116 0,0007 29,73 CP25-14C 2 HPM 

SH-1 0,147 682,0 1,508 0,097 0,0007 29,74 CP25-14D 2 HPM 

Média 0,159 640,419 1,477 0,109 0,002 - 
   

 

 

Tabela 37 - Análises térmicas do CP25-2 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

 
W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 

 
°C 

 
minutes 

 
SH-1 0,161 622,0 1,456 0,110 0,0006 28,51 CP25-21A 2 HPM 

SH-1 0,148 676,7 1,238 0,119 0,0009 28,64 CP25-21B 2 HPM 

SH-1 0,171 583,8 1,385 0,124 0,0007 29,05 CP25-21C 2 HPM 

SH-1 0,143 698,5 1,157 0,124 0,0006 29,24 CP25-21D 2 HPM 

SH-1 0,172 580,8 1,538 0,112 0,0009 28,56 CP25-22A 2 HPM 

SH-1 0,162 617,2 1,247 0,130 0,0008 29,14 CP25-22B 2 HPM 

SH-1 0,170 587,5 1,449 0,117 0,0013 29,02 CP25-22C 2 HPM 

SH-1 0,160 624,9 1,758 0,091 0,0077 29,59 CP25-22D 2 HPM 

SH-1 0,151 662,7 1,658 0,091 0,0015 30,28 CP25-23A 2 HPM 

SH-1 0,164 609,6 1,802 0,091 0,0019 29,87 CP25-23B 2 HPM 

SH-1 0,167 597,2 1,839 0,091 0,0071 30,04 CP25-23C 2 HPM 

SH-1 0,148 674,3 1,415 0,105 0,0003 30,26 CP25-23D 2 HPM 

SH-1 0,154 650,8 1,688 0,091 0,0070 29,51 CP25-24A 2 HPM 

SH-1 0,109 914,2 1,184 0,092 0,0018 28,44 CP25-24B 2 HPM 

SH-1 0,176 569,0 1,931 0,091 0,0035 29,72 CP25-24C 2 HPM 

SH-1 0,152 657,9 1,670 0,091 0,0121 29,66 CP25-24D 2 HPM 

Média 0,157 645,444 1,526 0,104 0,003 -  
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Tabela 38 - Análises térmicas do CP25-3 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

 
W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 

 
°C 

 
minutes 

 
SH-1 0,147 680,5 1,369 0,107 0,0004 28,47 CP25-31A 2 HPM 

SH-1 0,189 530,3 1,620 0,116 0,0005 28,67 CP25-31B 2 HPM 

SH-1 0,181 554,0 1,165 0,155 0,0009 29,01 CP25-31C 2 HPM 

SH-1 0,197 507,9 1,695 0,116 0,0017 28,88 CP25-31D 2 HPM 

SH-1 0,159 630,5 1,427 0,111 0,0007 28,33 CP25-32A 2 HPM 

SH-1 0,178 562,5 1,336 0,133 0,0007 28,70 CP25-32B 2 HPM 

SH-1 0,166 602,7 1,310 0,127 0,0006 28,99 CP25-32C 2 HPM 

SH-1 0,193 519,4 1,344 0,143 0,0012 29,26 CP25-32D 2 HPM 

SH-1 0,117 851,5 1,290 0,091 0,0094 29,56 CP25-33A 2 HPM 

SH-1 0,123 810,1 1,082 0,114 0,0021 29,71 CP25-33B 2 HPM 

SH-1 0,159 630,7 1,742 0,091 0,0028 30,40 CP25-33C 2 HPM 

SH-1 0,110 912,9 1,203 0,091 0,0063 30,43 CP25-33D 2 HPM 

SH-1 0,177 565,9 1,843 0,096 0,0004 29,13 CP25-34A 2 HPM 

SH-1 0,136 733,2 1,316 0,104 0,0006 29,43 CP25-34B 2 HPM 

SH-1 0,128 781,5 1,406 0,091 0,0015 29,59 CP25-34C 2 HPM 

SH-1 0,134 745,6 1,430 0,094 0,0013 29,78 CP25-34D 2 HPM 

Média 0,156 663,700 1,411 0,111 0,002 - 
   

 

 

Tabela 39 - Análises térmicas do CP25-4 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

 
W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 

 
°C 

 
minutes 

 
SH-1 0,177 565,7 1,546 0,114 0,0011 27,34 CP25-41A 2 HPM 

SH-1 0,136 734,7 1,110 0,123 0,0022 27,61 CP25-41B 2 HPM 

SH-1 0,159 628,0 1,515 0,105 0,0010 27,85 CP25-41C 2 HPM 

SH-1 0,135 738,6 1,296 0,105 0,0009 26,89 CP25-41D 2 HPM 

SH-1 0,158 634,2 1,025 0,154 0,0010 26,54 CP25-42A 2 HPM 

SH-1 0,118 845,8 0,984 0,120 0,0035 28,44 CP25-42B 2 HPM 

SH-1 0,128 780,3 1,315 0,097 0,0009 26,35 CP25-42C 2 HPM 

SH-1 0,158 633,9 1,219 0,129 0,0008 26,93 CP25-42D 2 HPM 

SH-1 0,104 961,8 1,053 0,099 0,0023 28,54 CP25-43A 2 HPM 

SH-1 0,189 529,0 2,077 0,091 0,0160 28,41 CP25-43B 2 HPM 

SH-1 0,135 740,6 1,483 0,091 0,0013 28,49 CP25-43C 2 HPM 

SH-1 0,161 620,8 1,769 0,091 0,0117 28,10 CP25-43D 2 HPM 

SH-1 0,177 564,4 1,946 0,091 0,0121 28,31 CP25-44A 2 HPM 

SH-1 0,165 604,3 1,818 0,091 0,0013 27,67 CP25-44B 2 HPM 

SH-1 0,148 675,4 1,626 0,091 0,0113 28,33 CP25-44C 2 HPM 

SH-1 0,148 677,0 1,623 0,091 0,0246 26,32 CP25-44D 2 HPM 

Média 0,150 683,406 1,463 0,105 0,006 -  
  

 

 

Tabela 40 - Análises térmicas do CP25-5 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

 
W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 

 
°C 

 
minutes 

 
SH-1 0,176 568,9 1,434 0,123 0,0004 25,66 CP25-51A 2 HPM 

SH-1 0,174 573,8 1,394 0,125 0,0022 24,86 CP25-51B 2 HPM 

SH-1 0,164 611,4 1,647 0,099 0,0017 25,68 CP25-51C 2 HPM 

SH-1 0,137 730,2 1,218 0,112 0,0004 24,40 CP25-51D 2 HPM 

SH-1 0,198 504,1 1,210 0,164 0,0018 25,51 CP25-52A 2 HPM 

SH-1 0,187 535,1 1,180 0,158 0,0014 25,77 CP25-52B 2 HPM 

SH-1 0,140 715,7 1,224 0,114 0,0024 26,42 CP25-52C 2 HPM 
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Tabela 40 - (Continuação) 

SH-1 0,172 580,9 1,464 0,118 0,0014 26,66 CP25-52D 2 HPM 

SH-1 0,129 777,9 1,313 0,098 0,0019 28,05 CP25-53A 2 HPM 

SH-1 0,137 730,0 1,505 0,091 0,0017 27,82 CP25-53B 2 HPM 

SH-1 0,137 731,0 1,503 0,091 0,0031 27,70 CP25-53C 2 HPM 

SH-1 0,174 576,0 1,907 0,091 0,0281 29,12 CP25-53D 2 HPM 

SH-1 0,128 782,9 1,403 0,091 0,0125 28,72 CP25-54A 2 HPM 

SH-1 0,137 727,9 1,509 0,091 0,0115 28,62 CP25-54B 2 HPM 

SH-1 0,122 820,5 1,339 0,091 0,0126 28,56 CP25-54C 2 HPM 

SH-1 0,119 842,2 1,304 0,091 0,0113 29,62 CP25-54D 2 HPM 

Média 0,152 675,531 1,410 0,109 0,006 -    

 

Tabela 41 - Resumo das análises térmicas dos compósitos CP25 

Compósito K rho C D Err 

 
W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 

 
CP25-1 0,159 640,419 1,477 0,109 0,002 

CP25-2 0,157 645,444 1,526 0,104 0,003 

CP25-3 0,156 663,700 1,411 0,111 0,002 

CP25-4 0,150 683,406 1,463 0,105 0,006 

CP25-5 0,152 675,531 1,410 0,109 0,006 

Média 0,155 661,700 1,457 0,108 0,004 

 

 

Tabela 42 - Análises térmicas do CP35-1 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

  W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s   °C   minutes   

SH-1 0,177 564,6 1,946 0,091 0,0070 27,79 CP35-11A 2 HPM 

SH-1 0,160 625,2 1,559 0,103 0,0022 27,82 CP35-11B 2 HPM 

SH-1 0,170 589,7 1,333 0,127 0,0027 26,99 CP35-11C 2 HPM 

SH-1 0,183 546,5 2,010 0,091 0,0147 26,45 CP35-11D 2 HPM 

SH-1 0,112 896,0 1,195 0,093 0,0016 33,12 CP35-12A 2 HPM 

SH-1 0,161 619,9 1,027 0,157 0,0027 28,49 CP35-12B 2 HPM 

SH-1 0,176 567,4 1,580 0,112 0,0028 28,86 CP35-12C 2 HPM 

SH-1 0,187 535,6 1,513 0,123 0,0009 27,00 CP35-12D 2 HPM 

SH-1 0,104 959,7 0,934 0,112 0,0047 31,12 CP35-13A 2 HPM 

SH-1 0,128 779,4 1,133 0,113 0,0028 29,67 CP35-13B 2 HPM 

SH-1 0,121 824,0 1,333 0,091 0,0095 27,29 CP35-13C 2 HPM 

SH-1 0,134 746,8 1,049 0,128 0,0035 29,35 CP35-13D 2 HPM 

SH-1 0,113 886,5 1,215 0,093 0,0017 31,84 CP35-14A 2 HPM 

SH-1 0,154 651,0 1,396 0,110 0,0011 28,29 CP35-14B 2 HPM 

SH-1 0,177 563,6 1,949 0,091 0,0013 26,76 CP35-14C 2 HPM 

SH-1 0,167 600,1 1,831 0,091 0,0163 26,83 CP35-14D 2 HPM 

Média 0,152 684,750 1,438 0,108 0,005 - 
   

 

Tabela 43 - Análises térmicas do CP35-2 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

 
W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 

 
°C 

 
minutes 

 
SH-1 0,198 505,1 1,544 0,128 0,0014 22,72 CP35-21A 2 HPM 

SH-1 0,163 613,6 1,402 0,116 0,0010 23,49 CP35-21B 2 HPM 

SH-1 0,167 600,1 1,567 0,106 0,0005 23,52 CP35-21C 2 HPM 

SH-1 0,154 647,3 1,388 0,111 0,0008 23,73 CP35-21D 2 HPM 

SH-1 0,165 606,0 1,561 0,106 0,0007 23,66 CP35-22A 2 HPM 

SH-1 0,164 611,2 1,550 0,106 0,0011 23,95 CP35-22B 2 HPM 
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Tabela 43 - (Continuação) 

SH-1 0,197 507,3 1,594 0,124 0,0006 23,97 CP35-22C 2 HPM 

SH-1 0,193 516,9 1,659 0,117 0,0035 24,81 CP35-22D 2 HPM 

SH-1 0,121 825,5 1,331 0,091 0,0087 25,63 CP35-23A 2 HPM 

SH-1 0,139 717,9 1,530 0,091 0,0094 25,49 CP35-23B 2 HPM 

SH-1 0,127 787,1 1,396 0,091 0,0050 25,43 CP35-23C 2 HPM 

SH-1 0,122 822,0 1,066 0,114 0,0031 25,71 CP35-23D 2 HPM 

SH-1 0,149 670,4 1,387 0,108 0,0003 25,14 CP35-24A 2 HPM 

SH-1 0,151 661,9 1,390 0,109 0,0010 25,16 CP35-24B 2 HPM 

SH-1 0,120 834,7 1,172 0,102 0,0025 26,45 CP35-24C 2 HPM 

SH-1 0,121 825,3 1,273 0,095 0,0020 26,46 CP35-24D 2 HPM 

Média 0,153 672,019 1,426 0,107 0,003 - - - - 

 

Tabela 44 - Análises térmicas do CP35-3 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

 
W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 

 
°C 

 
minutes 

 
SH-1 0,153 655,2 1,276 0,120 0,0013 22,17 CP35-31A 2 HPM 

SH-1 0,143 700,9 1,198 0,119 0,0010 22,70 CP35-31B 2 HPM 

SH-1 0,154 649,5 0,962 0,116 0,0016 22,85 CP35-31C 2 HPM 

SH-1 0,166 601,3 1,411 0,118 0,0009 22,84 CP35-31D 2 HPM 

SH-1 0,171 584,8 1,591 0,107 0,0007 28,52 CP35-32A 2 HPM 

SH-1 0,162 616,2 1,204 0,135 0,0014 29,00 CP35-32B 2 HPM 

SH-1 0,164 613,6 1,429 0,124 0,0011 28,79 CP35-32C 2 HPM 

SH-1 0,144 695,7 1,243 0,116 0,0007 29,29 CP35-32D 2 HPM 

SH-1 0,179 560,1 1,612 0,111 0,0017 28,82 CP35-33A 2 HPM 

SH-1 0,166 601,7 1,190 0,140 0,0006 28,62 CP35-33B 2 HPM 

SH-1 0,171 584,9 1,843 0,093 0,0015 28,31 CP35-33C 2 HPM 

SH-1 0,137 729,1 1,226 0,112 0,0018 28,80 CP35-33D 2 HPM 

SH-1 0,159 630,9 1,465 0,108 0,0030 28,26 CP35-34A 2 HPM 

SH-1 0,161 620,5 1,177 0,137 0,0018 28,29 CP35-34B 2 HPM 

SH-1 0,162 615,8 1,787 0,091 0,0017 28,25 CP35-34C 2 HPM 

SH-1 0,166 601,1 1,143 0,146 0,0023 28,44 CP35-34D 2 HPM 

Média 0,160 628,831 1,360 0,118 0,001 - 
   

 

Tabela 45 - Análises térmicas do CP35-4 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

 
W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 

 
°C 

 
minutes 

 
SH-1 0,170 588,9 1,865 0,091 0,0091 28,51 CP35-41A 2 HPM 

SH-1 0,145 689,9 1,447 0,100 0,0018 28,54 CP35-41B 2 HPM 

SH-1 0,157 637,8 1,356 0,116 0,0009 28,96 CP35-41C 2 HPM 

SH-1 0,148 677,5 1,394 0,106 0,0011 29,34 CP35-41D 2 HPM 

SH-1 0,150 668,5 1,643 0,091 0,0009 28,33 CP35-42A 2 HPM 

SH-1 0,150 668,6 1,300 0,115 0,0008 28,43 CP35-42B 2 HPM 

SH-1 0,156 641,6 1,390 0,112 0,0009 28,52 CP35-42C 2 HPM 

SH-1 0,157 635,0 1,203 0,131 0,0006 28,95 CP35-42D 2 HPM 

SH-1 0,119 839,5 1,248 0,095 0,0017 26,53 CP35-43A 2 HPM 

SH-1 0,135 741,9 1,408 0,096 0,0018 27,32 CP35-43B 2 HPM 

SH-1 0,134 745,1 1,356 0,099 0,0013 27,68 CP35-43C 2 HPM 

SH-1 0,111 904,3 0,976 0,113 0,0017 28,94 CP35-43D 2 HPM 

SH-1 0,129 772,3 1,083 0,120 0,0016 27,57 CP35-44A 2 HPM 

SH-1 0,178 561,6 1,956 0,091 0,0218 28,84 CP35-44B 2 HPM 

SH-1 0,116 864,7 1,116 0,104 0,0018 29,07 CP35-44C 2 HPM 

SH-1 0,121 825,5 1,331 0,091 0,0087 29,49 CP35-44D 2 HPM 

Média 0,142 716,419 1,380 0,104 0,004 - - - - 
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Tabela 46 - Análises térmicas do CP35-5 

Sensor K rho C D Err Temp(0) Sample ID Read Time Power Mode 

 
W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 

 
°C 

 
minutes 

 
SH-1 0,162 615,7 1,784 0,091 0,0117 29,46 CP35-51A 2 HPM 

SH-1 0,138 727,1 1,314 0,105 0,0009 29,21 CP35-51B 2 HPM 

SH-1 0,116 860,0 0,922 0,126 0,0048 31,47 CP35-51C 2 HPM 

SH-1 0,154 648,5 0,954 0,162 0,0006 28,96 CP35-51D 2 HPM 

SH-1 0,124 805,7 1,091 0,114 0,0026 27,80 CP35-52A 2 HPM 

SH-1 0,147 680,8 1,265 0,116 0,0005 29,53 CP35-52B 2 HPM 

SH-1 0,136 735,9 1,328 0,102 0,0004 29,51 CP35-52C 2 HPM 

SH-1 0,148 674,4 0,978 0,152 0,0008 29,45 CP35-52D 2 HPM 

SH-1 0,152 656,1 1,674 0,091 0,0136 25,81 CP35-53A 2 HPM 

SH-1 0,161 619,9 1,772 0,091 0,0134 24,67 CP35-53B 2 HPM 

SH-1 0,159 627,1 1,162 0,137 0,0009 27,02 CP35-53C 2 HPM 

SH-1 0,179 558,6 1,967 0,091 0,0098 25,14 CP35-53D 2 HPM 

SH-1 0,128 780,2 1,368 0,094 0,0006 24,67 CP35-54A 2 HPM 

SH-1 0,130 770,2 1,355 0,096 0,0014 25,13 CP35-54B 2 HPM 

SH-1 0,158 633,9 1,490 0,106 0,0004 23,78 CP35-54C 2 HPM 

SH-1 0,135 740,6 1,334 0,101 0,0008 23,29 CP35-54D 2 HPM 

Média 0,145 695,919 1,360 0,111 0,004 - - - - 

 

 

Tabela 47 - Resumo das análises térmicas dos compósitos CP35 

Compósito K rho C D Err 

 
W/(m·K) °C·cm/W MJ/(m³·K) mm²/s 

 
CP35-1 0,152 684,750 1,438 0,108 0,005 

CP35-2 0,153 672,119 1,426 0,107 0,003 

CP35-3 0,160 628,831 1,36 0,118 0,001 

CP35-4 0,142 716,419 1,380 0,104 0,004 

CP35-5 0,145 695,919 1,360 0,111 0,004 

Média 0,150 679,608 1,393 0,110 0,003 

 

 

 

4. Tabela de resultado dos ensaios de tração 

 

A tabela 48 mostra os resultados dos ensaios de resistência à tração dos compósitos 

CP15, CP25 e CP35. 

 
Tabela 48 - Resultados dos ensaios de resistência à tração 

Nome 

Parâmetro 

Unidade 

Máx. Força 

Cálculo  

de áreas 

completas 

(N) 

Máx. Tensão 

Cálculo de áreas 

completas 

(N/mm
2
 ou Mpa) 

Máx. 

Deslocamento 

Cálculo de áreas 

completas (mm) 

Máx. 

Deslocamento 

da deformação 

Cálculo de áreas 

completas (%) 

CP15-1 1080,13 4,32053 19,8679 13,2453 

CP15-2 592,279 2,36912 6,80556 4,53704 

CP15-3 1134,44 4,53777 20,5436 13,6957 

CP15-4 1113,70 4,45480 20,1352 13,4235 

CP15-5 692,272 2,76909 19,3942 12,9295 

Média 922,564 3,69026 17,3493 11,5662 

Desvio Padrão 259,024 1,03610 5,90890 3,93927 
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Tabela 48 - (Continuação) 

Máximo 1134,44 4,53777 20,5436 13,6957 

Mínimo 592,279 2,36912 6,80556 4,53704 

CP25-1 2315,81 9,26323 16,9686 11,3124 

CP25-2 1520,92 6,08368 23,4846 15,6564 

CP25-3 2171,18 8,68473 12,8426 8,56170 

CP25-4 2149,30 8,59718 18,7289 12,4859 

CP25-5 1738,50 6,95400 16,8812 11,2542 

Média 1979,14 7,91656 17,7812 11,8541 

Desvio Padrão 334,310 1,33724 3,84990 2,56661 

Máximo 2315,81 9,26323 23,4846 15,6564 

Mínimo 1520,92 6,08368 12,8426 8,56170 

CP35-1 1341,44 5,36575 6,35024 4,23349 

CP35-2 3450,63 13,8025 19,3809 12,9206 

CP35-3 3655,91 14,6236 8,44923 5,63282 

CP35-4 3053,95 12,2158 12,8349 8,55660 

CP35-5 2777,05 11,1082 16,6586 11,1057 

Média 2855,80 11,4232 12,7348 8,48984 

Desvio Padrão 912,791 3,65116 5,44761 3,63173 

Máximo 3655,91 14,6236 19,3809 12,9206 

Mínimo 1341,44 5,36575 6,35024 4,23349 

Total Média 1919,17 7,67667 15,9551 10,6367 

Total Desvio Padrão 979,016 3,91606 5,31774 3,54516 

Total Máximo 3655,91 14,6236 23,4846 15,6564 

Total Mínimo 592,279 2,36912 6,35024 4,23349 

 




