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RESUMO

A indústria da construção é um dos sectores económicos mais importantes na Europa,
contudo, recorre ao consumo excessivo de recursos não renováveis assim como à produção de
resíduos em demasia, o que tem colaborado de forma significativa para o agravamento dos
problemas ambientais. Surge assim o conceito de sustentabilidade que é um princípio cada
vez mais exigente com intuito de procurar novas soluções afim de limitar o impacto
ambiental, bem como responde satisfatoriamente às exigências sociais, e proporcionando um
equilíbrio energético do edifício. Esta preocupação vai para além da nova construção, que
com a crise no sector da construção, e a sua estagnação, deu lugar reabilitação com tendência
a conservar e melhorar os edifícios existentes. Assim, a utilização de materiais fibrosos tem
despertado grande interesse no sector da construção civil, pois, de uma forma geral, oferecem
características promissoras em diversas soluções, como leveza, capacidade de absorção de
som, isolamento térmico, possibilidade de serem combinados com outros materiais,
flexibilidade de design, entre outras. O presente desenvolvimento diz respeito a um estudo
sobre um sistema multicamada com base em materiais fibrosos para aplicação na reabilitação
de edifícios. Assim, o sistema desenvolvido é constituído por duas camadas funcionais, sendo
que uma camada é responsável pelo desempenho em termos acústicos e térmicos, enquanto a
camada adjacente é responsável pelo revestimento do espaço a reabilitar. Por outro lado, o
sistema é capaz de ser instalado sem recurso a profissionais especializados.

Neste trabalho, foram utilizados diferentes materiais, nomeadamente fibras orientadas
aleatoriamente, recorrendo a fibras recicladas, polipropileno reforçado com diferentes fibras
naturais (sisal, coco, banana e juta), cortiça e membrana em PVC. Este estudo é focado na
contribuição para o comportamento térmico e acústico do edifício, bem como para a
minoração do impacte ambiental da construção e melhora a eficiência energética dos
edifícios. Com a realização deste trabalho, foi possível verificar que o conceito multicamada
pode ser utilizado com sucesso, onde para além de conferir um bom desempenho térmico e
acústico, apresenta um bom acabamento estético.

Palavras-chave: Reabilitação; Fibras Naturais; Conforto Térmico; Conforto Acústico;
Materiais Compósitos.
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ABSTRACT

The construction industry is one of the most important economic sectors in Europe. However,
it appeals to the excessive consumption of non-renewable energy resources as well as to the
production of too much waste, which has contributed significantly to worsen the
environmental problems. This way, emerges the concept of sustainability, which is an
increasingly demanding principle aiming to seek new solutions in order to limit the
environmental impact and satisfactorily responds to social demands, providing the building
energy balance.

This concern extends beyond the new construction that is facing economic problems, giving
way to the building rehabilitation tending to preserve and improving the already existing
buildings. Thus, the use of composite materials reinforced with natural fibers has aroused
great interest in the construction industry. So, in a general way, it provides promising features
like flexibility, lightweight, good acoustic and thermal performances, the possibility of being
mixed with other materials and design flexibility, among others. The following work concerns
to a study about a multilayer system based on fibrous materials and structures to be used in
the rehabilitation of buildings. Therefore, this designed system should include two functional
layers, being one layer responsible for the acoustic, thermal and mechanical performances
while the adjacent layer does the flooring. Besides, the following system should be easily
installed by non-professional workers.

In this work, different materials were used, in particular randomly oriented fibers, using
recycled fiber, polypropylene reinforced with different natural fibers (sisal, coconut, banana
and jute), cork and PVC membrane. This study is focused on contributing to the thermal and
acoustic performance of buildings, as well on the mitigation of the environmental impact of
construction and improves the energy efficiency of buildings. With this work, we found that
the multilayered concept can be used successfully used, which in addition to giving a good
thermal and acoustic performance, has a good aesthetic finish.

Key-words: Rehabilitation; Natural fibers; Thermal Comfort; Acoustic Comfort; Composite
Materials.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Enquadramento

O aumento populacional que se tem verificado desde a segunda metade do século XX conduz
a um consumo excessivo de recursos naturais [1]. Paralelamente ao consumo de recursos, o
sector da construção tem colaborado consideravelmente para o agravamento dos problemas
ambientais, com um consumo global de 40 % de energia, contribuindo de forma significativa
para as emissões de gases de efeito de estufa. Embora o conhecimento dos efeitos das
alterações climáticas esteja a evoluir, é essencial intervir no sector da construção, de forma a
sensibilizar os profissionais intervenientes para o sentido de emergência ecológica, para a
possibilidade de novos conceitos, impulsão da construção com materiais naturais, tecnologias
apropriadas, a integração do ambiente construído com o ambiente natural, o uso eficiente de
recursos, assim como uma minuciosa perceção de custos dos edifícios, com o objetivo de
melhorar a qualidade ambiental e reduzir o impacto negativo dos edifícios ao ecossistema.
Neste âmbito, surge o conceito de sustentabilidade que procura responder às necessidades
presentes e futuras e é um princípio cada vez mais exigente no mercado da construção. O
relatório de Brundtland (1987) é onde pela primeira vez aparece citada a expressão do
desenvolvimento sustentável, como aquele que "permite satisfazer as necessidades do
presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras satisfazerem as suas" [2].
Porém, tem que se ter em conta que atualmente a construção de novos edifícios tem vindo a
decrescer ao longo dos anos devido ao panorama económico Nacional e Internacional. Por
outro lado, a reabilitação urbana e de edifícios marcam subidas notáveis e fazem hoje parte
complementar das empresas do setor da construção de forma a encontrarem alternativas à
diminuição das novas construções.

O crescimento e as alterações do estilo de vida das pessoas têm levado a incutir novos modos
de habitar e a propor habitações mais evolutivas e ajustáveis nos processos reabilitação e na
conceção de novos edifícios [1,3]. A par desta questão, e com o intuito da diminuição dos
consumos energéticos e dos recursos materiais, associada às preocupações ambientais, surgem
novos conceitos nas soluções construtivas.
1
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Na última década, tem havido um interesse na investigação sobre materiais poliméricos
reforçados com fibra natural, em detrimento dos materiais fibrosos de origem sintética. A
utilização de fibras naturais tem assumido uma cota importante no mercado nos últimos anos,
pois, para além do seu contributo inerente para a sustentabilidade do planeta, possuem
importantes características e propriedades, nomeadamente a capacidade de regular o conforto
térmico e acústico. A sua utilização permite diminuir o recurso a fontes de energia não
renováveis, bem como dos níveis de poluição [3].

No decorrer deste trabalho é proposta uma solução que irá de encontro ao desenvolvimento de
uma solução sustentável, baseada num conceito de multicamada, concebida a partir de
materiais fibrosos.

1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema multicamada com base em
materiais fibrosos (fibras naturais) com principal foco na aplicação em processos de
reabilitação de edifícios, uma vez que este tem ganho uma especial importância ao longo dos
últimos anos devido aos problemas ambientais e devido à estagnação do sector da construção,
contudo também será possível na conceção de novos edifícios. Assim, pretende-se estudar o
desenvolvimento de um material composto por duas camadas, sendo uma das camadas
responsável pelas características térmicas e acústicas e uma segunda camada, em contacto
com o meio, direcionada para o acabamento. Outra característica que se pretende obter com
este tipo de material é que seja de fácil aplicação.

Para atingir este objetivo de âmbito geral, o presente trabalho inclui os seguintes objetivos
específicos:

2



Produzir compósitos em fibra natural e matriz termoplástica;



Estudar o comportamento acústico de diversos materiais fibrosos;



Estudar o comportamento térmico de diversos materiais fibrosos;



Estudar combinações de diferentes materiais.
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1.3 Estrutura da Dissertação

A dissertação aqui apresentada encontra-se organizada em 5 capítulos.

No presente capítulo, pretende-se fazer uma breve introdução ao tema abordado neste trabalho
e apresentar os respetivos objetivos e enquadramento.

Inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa com base em artigos científicos, livros, teses de
doutoramento e dissertações de mestrado, assim como informação retirada por via da internet,
de modo a recolher informação técnico-científica relevante para a abordagem a este tema.
Esta pesquisa resultou num conhecimento elaborado sobre a necessidade de reabilitação nos
dias de hoje, sobre os materiais isolantes, que tradicionalmente são aplicados na construção e
elaborou-se uma pesquisa sobre soluções de paredes divisórias existentes no mercado. Além
disso, efetuou-se um estudo sobre os materiais poliméricos reforçados com fibras naturais.
Este conhecimento traduz-se fundamentalmente na análise do estado de arte (capítulo 2).

Posteriormente segue-se a descrição dos materiais utilizados e o desenvolvimento dos
materiais compósitos reforçados com fibras naturais (capítulo 3). De seguida, apresentam-se
os ensaios realizados e a análise de resultados, onde constam os ensaios realizados a cada
material de forma individual, e onde posteriormente se fundamentam as decisões relacionadas
com as combinações de materiais e respetivos ensaios. O capítulo termina com a análise dos
resultados às diferentes combinações efetuadas e a adoção da melhor solução (capítulo 4).

Este documento finaliza com as principais conclusões do estudo realizado, assim como
trabalhos futuros para aperfeiçoar os resultados aqui apresentados (capítulo 5).
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2. ESTADO DA ARTE

2.1 Construção Sustentável

Em Portugal, um dos sectores com mais importância a nível económico, e também em relação
ao desenvolvimento social, é a indústria da construção, onde a sustentabilidade é uma
preocupação real, pelo facto de este sector consumir uma grande quantidade de energias não
renováveis, recursos não recicláveis, nem reutilizáveis. No entanto, o sector enfrenta
dificuldades de mudança relacionada com o uso de sistemas construtivos tradicionais e mãode-obra não especializada. Tal facto leva ao impacte ambiental com objetivo de vir a ser
atenuado [4].

O conceito da construção sustentável surge com a necessidade de descrever as
responsabilidades da indústria da construção relativamente ao conceito e aos objetivos da
sustentabilidade. Assim, a prática da construção sustentável tem em vista uma abordagem
onde as tradicionais preocupações (qualidade, tempo e custo), se aliam as novas perspetivas
ambientais, com objetivo de contribuir para uma melhor qualidade de vida, desenvolvimento
económicos e social. Só assim, se alcançarão construções que sejam compatíveis com as
necessidades humanas do presente e do futuro [4].

2.2 Reabilitação de Edifícios
No ano 2009 de o investimento total associado à construção na zona da EUROCONSTRUCT1
foi cerca de 52% a obras de reabilitação e os restantes 48% à construção nova. Em 2005 o
mercado Português da construção foi estimado em 25.6 mil milhões de euros, em que 23%
equivalia a obras de renovação. Esta percentagem continua a ser baixa face aos restantes
países europeus. Prevê-se para Portugal uma melhoria do segmento da manutenção e

1

Rede Europeia de 19 institutos vocacionados para análise do sector da construção, criada em 1975, na qual Portugal está representado
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reabilitação, com maior destaque para a reabilitação da habitação [5]. O gráfico da Figura 1,
demonstra o investimento no sector da construção no período de 2007 a 2013, em Portugal.

Figura 1 - Peso dos segmentos da construção no período 2007 – 2013, em Portugal (%) [5].

O parque edificado português, ainda é um parque envelhecido e muitos desses edifícios
exigem intervenções que visam melhorar as suas características de habitabilidade.
Seguramente o futuro da reabilitação será mais promissor que no passado, pelo que se espera
uma evolução no mercado da reabilitação. Posto isto, a reabilitação tem como objetivo a
realização de intervenções necessárias e suficientes, para a correção de situações de
inadequação funcional, proporcionando condições de conforto, de segurança e funcionalidade
dos seus habitantes, permitindo reduzir assim o consumo de energia e a possibilidade de
corrigir certas patologias ligadas à presença de humidade e à degradação do aspetos dos
edifícios [5].

Atualmente existe uma procura acentuada por soluções que promovam a eficiência energética
dos edifícios, especialmente na Europa [6]. Quando se pretende aplicar medidas de eficiência
energética num determinado edifício é necessário ter em conta as soluções existentes para os
diferentes elementos da envolvente, devendo ser analisadas individualmente, de modo que os
benefícios ao nível da redução dos consumos de energia, do conforto térmico e da qualidade
do ambiente interior, sejam adequados às características construtivas e arquitetónicas de cada
edifício. As medidas de eficiência energética a aplicar nos processos de reabilitação dos
6
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edifícios de forma a reduzir as perdas de calor, podem realizar-se através da utilização de
isolamento, do controlo das infiltrações de ar e do recurso a tecnologias solares passivas.

Assim, o isolamento térmico e acústico surge como sendo um dos principais focos a ter em
conta na reabilitação de edifícios, sendo que os materiais fibrosos podem assumir um papel
importante neste âmbito, devido às suas diversas vantagens. Seguidamente serão
aprofundados os principais isolantes térmicos/acústicos utilizados hoje em dia, bem como as
tendências futuras da criação de novos materiais e soluções de isolamento, de forma a
incentivar a sustentabilidade.

2.3 Isolamentos aplicados na reabilitação de edifícios

Com o decorrer do tempo, a consciencialização da limitação dos recursos energéticos tornouse evidente ao Homem. Assim, e como foi definido anteriormente, o isolamento revela-se
como umas das medidas de eficiência energética a aplicar nos processos de reabilitação de
edifícios. A procura cada vez mais acentuada de conforto térmico conduziu à implementação
de medidas que especificam os níveis mínimos de isolamento térmico em paredes, coberturas,
e vãos envidraçados.

O desempenho térmico de um edifício deriva, das soluções construtivas, assim como dos
materiais que as constituem na camada de isolamento, que é determinado pelo valor da
condutibilidade térmica [7].
De acordo com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil [8]: “A condutibilidade térmica
(λ), expressa em [W/(m.K)] ou [W/(m.ºC)] é uma propriedade que caracteriza os materiais ou
produtos termicamente homogéneos, e que representa a quantidade de calor (expressa em
[w] por unidade de área [m2]) que atravessa uma espessura unitária ([m]) de um material,
quando entre duas faces planas e paralelas se estabelece uma diferença unitária de
temperatura (1ºC ou 1k)”.

Relativamente à condutibilidade térmica, esta pode ser calculada pela equação 1 [9].
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(1)

Em que:

Q - Quantidade de calor conduzido (W);
F - Área através do qual o calor é conduzido (m);
- Tempo de condução de calor (min.);
- Queda de temperatura (1ºC ou 1k).
σ - Espessura da amostra (m).
Regra geral, um material com condutibilidade térmica elevada possui menor disposição para o
isolamento térmico.

Se, por um lado, o isolamento térmico é uma das vertentes que promove a melhoria do
conforto interior das habitações, o isolamento acústico é o complemento que promove a
plenitude desse mesmo conforto. Com o aumento das preocupações em relação à qualidade de
vida, bem como o aumento dos níveis de ruído, o problema da poluição sonora e da proteção
acústica dos edifícios tem vindo a ganhar destaque nos últimos tempos [10].

O desconforto acústico afeta a capacidade de concentração, condicionando a produtividade de
cada pessoa. Desta forma, o conforto acústico nos edifícios é uma condição relevante para
alcançar o bem-estar das pessoas.

A proteção acústica concretiza-se atuando em três vertentes: isolamentos a sons de percussão,
isolamentos a sons aéreos e condicionamento acústico interior. Os sons de percussão
propagam-se por solicitação mecânica direta da fonte sonora sobre os elementos de
construção. Os sons aéreos propagam-se por vibração do ar. Transmite-se por transmissão
direta pelos elementos separadores ou por transmissão indireta pelos elementos adjacentes.
O ruído produzido por uma fonte, que é independente da envolvente onde se propaga a
energia sonora, pode ser caracterizado através do nível de potência sonora (em dB). A pressão
sonora, num determinado ponto, depende das características da fonte, das características da
envolvente, nomeadamente de absorção, de reflexão e de transmissão para outros locais
(Figura 2) [10].
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Figura 2 - Influência da envolvente de uma fonte na propagação sonora [10].

A transmissão de ruído pode ser inibida através da utilização de sistemas e de materiais
capazes de dissipar a energia desse mesmo som. O parâmetro que melhor descreve a absorção
sonora dos materiais é o coeficiente de absorção (α). Este valor é definido como a razão entre
a energia sonora absorvida por uma superfície à energia sonora incidente nessa mesma
superfície, tomando valores entre 0 e 1 [11].

Diferentes materiais têm sido amplamente usados como soluções de absorção de som. Os
materiais com maior capacidade de absorção identificam-se em três categorias de materiais
absorventes: materiais porosos ou fibrosos (exemplo: lã de rocha, lã de vidro, XPS, EPS,
PUR, aglomerado de cortiça, alcatifas e os tecidos) que são mais eficazes em altas frequências
devido à existência de poros e interstícios (acima dos 1000 Hz), ressoadores (são constituídos
por volumes de ar dentro de cavidade que interagem com o ar do recinto através de uma
pequena abertura. Estes elementos são constituídos normalmente por painéis perfurados de
por uma caixa de ar vazia), geralmente mais eficaz em frequência média (entre 400 e os 1000
Hz), por fim, as membranas (são constituídas por placas flexíveis, finas, separadas do
elemento de suporte através de apoios, por exemplo os painéis em gesso cartonado) [10].

No Quadro 1, são apresentados uma síntese de valores de redução sonora de diferentes
elementos construtivos.
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Quadro 1 - Valores de redução sonora de diversos elementos construtivos [12].
Materiais

Coeficiente de absorção sonora por frequências (Hz)
125

250

500

1000

2000

4000

Tijolo de 7 com 2 cm de argamassa

33

29

36

39

44

46

Tijolo de 11 com 2 cm de argamassa

34

33

41

50

56

58

36

32

42

50

56

58

39

42

50

58

64

67

Betão armado (10 cm)

36

36

45

51

58

63

Betão armado (14 cm)

32

42

49

55

61

66

38

42

45

46

53

59

Contraplacado (6 mm)

17

15

20

24

28

27

Contraplacado (8 mm)

24

22

27

28

25

27

Alvenaria de blocos de betão normal
(9cm)
Alvenaria de blocos de betão normal
(17 cm)

Parede dupla de alvenaria de tijolo
com caixa-de-ar com lã mineral (17
cm de espessura total)

Após um estudo elaborado por Seddeq [13], pode-se mencionar que os materiais fibrosos têm
um grande potencial para aplicações de isolamento acústico. Neste âmbito, foi elaborado um
estudo com o intuito de analisar os vários fatores que influenciam a absorção sonora. Os
fatores analisados foram o tipo de fibra, tamanho da fibra, resistência à passagem do fluxo de
ar, porosidade, espessura e densidade. Os resultados mostraram que o coeficiente de absorção
acústica aumentou com a diminuição do diâmetro das fibras, diminuição do comprimento da
fibra e com um aumento da área de superfície. Por fim, materiais com densidade inferior
apresentam uma ótima absorção acústica nas baixas frequências (500 Hz), contudo materiais
com uma densidade superior apresentam uma melhor absorção acústica para frequências
superiores (2000 Hz).

2.3.1 Classificação dos materiais isolantes tradicionais

A importância de materiais isolantes tem-se revelado cada dia mais indispensável na
construção, pela capacidade de aumentar a resistência térmica, bem como evitar a passagem
de ruído nas soluções construtivas. Será então importante conhecer as possibilidades e as
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limitações dos materiais de isolamento aplicados tradicionalmente. Os materiais de
isolamento podem ser classificados de acordo com a sua natureza, como isolantes minerais,
isolantes sintéticos e isolantes vegetais. De seguida será feita uma compilação de informação
relativa aos mais variados isolamentos existentes no mercado. É importante realçar que esta
listagem não constitui um levantamento completo dos materiais de isolamento utilizados, mas
somente dos materiais mais utilizados no setor.

2.3.1.1 Isolantes Minerais

Os materiais de isolamento de origem mineral são concebidos com base em matérias-primas
naturais e abundantes.

a) Lã Rocha (MW)
A lã de rocha é produzida a partir da fusão de rochas basálticas e outros minerais. Depois de
fundidas a uma temperatura cerca de 1500ºC, estes materiais de base são modificados em
filamentos que, aglomerados com soluções de resinas orgânicas, possibilitam a fabricação de
produtos leves e de flexíveis até muito rígidos, dependendo do grau de compactação. Durante
o processo de produção as fibras são prensadas na densidade e espessura desejada.

Este material apresenta as seguintes vantagens: excelente isolamento térmico, elevado
coeficiente de absorção acústica, bastante leve facilitando a sua instalação, incombustível,
imputrescível, resistente a água, estrutura estável, não corrosivo, antiparasita e não é nocivo
para a saúde porém o seu manuseamento deverá ser feito com vestuário adequado. Contudo, a
sua fabricação afeta o consumo de energia e gera emissões de CO2. É de salientar que a lã de
rocha foi classificada no grupo 3 (material não cancerígeno), de acordo com o relatório do
IARC (Internacional Agency of Research on Cancer). Os resíduos oriundos da sua produção
podem ser novamente fundidos para uma nova fabricação no entanto desconhecem-se
operações de valorização deste tipo de resíduos em Portugal. A sua eliminação dá-se por
deposição em aterro para resíduos industriais não perigosos [14].
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b) Lã de Vidro (MW)
A lã de vidro é elaborada a partir das matérias-primas tradicionais necessárias para o fabrico
do vidro, incluindo sílica e sódio, que levada a temperatura de aproximadamente 1500ºC,
formam uma massa em estado plástico de alta viscosidade, que aumenta à medida que
arrefece. Este material tem a vantagem de servir ao mesmo tempo de isolamento térmico e
acústico. Além disso, é um material de peso reduzido, flexível e permite uma fácil instalação.
Porém, durante a instalação deve ter-se cuidado para não se deixar espaços não isolados, pois
podem surgir problemas relacionados com um deficiente isolamento. O perigo de
manuseamento é outra das desvantagens, existindo a possibilidade de libertação de fibras para
o ar, tornando-se nocivo para a pele e olhos. A sua produção está ligada à geração de
partículas para a atmosfera e à emissão de gases tipo NOX, SO2 e CO2. A sua produção gera
resíduos que podem ser valorizáveis, no entanto, desconhecem-se operações de valorização
deste tipo de resíduos em Portugal. A sua eliminação, tal como a lã de rocha, é deposição em
aterro para resíduos industriais não perigosos [14].

2.3.1.2 Isolantes Sintéticos

Os isolantes de origem sintética são materiais que têm origem em matérias-primas não
renováveis e não recicláveis, como o petróleo.

a) Poliestireno expandido moldado (EPS)
O poliestireno expandido moldado (EPS) é um produto sintético proveniente do petróleo. A
matéria-prima deste material é o poliestireno expansível, que contém um agente expansor
(pentano) e é obtido a partir de diversas transformações químicas [15]. Inicialmente a matériaprima é expandida através de aquecimento por contacto com vapor de água, originando um
granulado de partículas de EPS. Após o granulado estabilizar, este é inserido em moldes e
novamente exposto a vapor de água, provando assim a soldadura do mesmo. As principais
vantagens deste material são: baixa condutibilidade térmica, elevada resistência mecânica,
longevidade e extremamente leve. Contudo, este material não é afetado pela presença de
bolores, mas é danificado pela presença de radiação solar. Durante a sua produção são
gerados poucos resíduos, porém desconhecem-se em Portugal operações de valorização deste
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tipo de resíduos. Após a conclusão da vida útil, este produto é totalmente reciclável. A sua
eliminação é a deposição em aterro para resíduos industriais não perigosos [14].

b) Poliestireno expandido extrudido (XPS)
O poliestireno expandido extrudido (XPS) é um produto sintético oriundo do petróleo. A
matéria-prima deste material é o poliestireno, que é extrudido e passa de um estado sólido a
um estado fundido, que depois arrefece e volta a um estado sólido. Este produto possui uma
excelente resistência térmica, resistência às ações mecânicas e é resistente à absorção de água,
contudo são menos resistentes quando expostos ao fogo. É um material extremamente leve, de
grande longevidade e versatilidade. Por fim, deve ser protegido da radiação solar e não é um
material propício ao aparecimento de bolores e a outras eflorescências [14].

c) Espuma rígida de poliuretano (PUR)
A matéria-prima da espuma rígida de poliuretano (PUR) é o petróleo. É um material isolante
formado por dois componentes: poliol e isocionato. Para se obter a espuma, é expandido a
quente por meio de injeção de gases, formando a espuma cuja dureza pode ser controlada. A
aplicação de espuma rígida de poliuretano é um material resiliente (grande capacidade de
absorver ruídos de impactos) e possui um elevado poder de isolamento térmico. Este material,
para além de uma boa resistência mecânica, é leve, flexível e de fácil aplicação. É um material
impermeável, de grande durabilidade e resistente a agentes químicos e orgânicos. A sua
eliminação só é possível em aterro. Os componentes dos compostos químicos do spray de
espuma de poliuretano são classificados como resíduos perigosos e podem ser eliminados
apenas seguindo o procedimento estabelecido na Diretiva-Quadro Europeia sobre Resíduos
[14].

d) Espuma rígida de Poli - isocianurato (PIR)
A espuma rígida de Poli - isocianurato (PIR) difere da espuma de PUR apenas na
percentagem que os componentes primários, poliol e isocionato são combinados. As espumas
PIR são utilizadas devido a sua superior estabilidade térmica e reação ao fogo. Enquanto a
espuma de PIR decompõe-se a 350ºC, a espuma PUR apenas resiste a 250ºC. Contudo a
espuma PIR é de preço mais elevado [16].
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2.3.1.3 Isolantes Vegetais
Os produtos de isolamento de origem vegetal são materiais que contêm fibras vegetais e são
compostos por matérias-primas existentes em abundância na natureza.

a) Aglomerado de Cortiça Expandido (ICB)
A cortiça é o material que reveste os troncos e ramos do sobreiro [14], sendo a única árvore
capaz de regenerar naturalmente a sua casca, após cada extração. O aglomerado de cortiça
expandida é resultante da extração periódica da parte exterior do sobreiro, a falca. A falca é
transformada em grânulos por trituração, que são colocados em autoclaves e, por ação de
vapor de água sobreaquecido a 350-370°C, sofrem uma expansão e exsudam a sua própria
resina, permitindo a aglomeração sem qualquer tipo de aditivos. Obtém-se desta forma um
bloco de cortiça expandida que, depois de estabilizado, é retificado e cortado em placas de
diferentes espessuras. O aglomerado de cortiça expandida é um produto de matéria-prima
100% natural, eficiente e reciclável. É um produto que apresenta isolamento térmico e
acústico extremamente eficaz, durabilidade, não absorve água, excelente estabilidade
dimensional, bom comportamento ao fogo e em caso de combustão não há emissão de gases
tóxicos [17]. Durante a aplicação não coloca problemas de segurança ou de saúde. No final do
período de utilização do aglomerado de cortiça expandida, caso seja viável a recolha isolada e
integral das placas, estas podem ser reutilizadas em aplicações idênticas. Nos casos em que tal
não seja exequível, promove-se a sua trituração. Deste modo obtém-se um regranulado de
cortiça expandida, destinado a novas aplicações em isolamento térmico, ou utilizado como
inerte no fabrico de betões e de argamassas leves [14].

b) Fibra de Coco
A fibra de coco pode ser apresentada sob forma de manta contínua (rolo) ou em placas. Este
material apresenta inúmeras vantagens na sua utilização, para além de ser um material
ecológico e reciclável, confere durabilidade, resiliência e apresenta boas propriedades
térmicas e acústicas. No que diz respeito às desvantagens, a sua aplicação é complicada pela
dificuldade do corte das mantas, uma vez que as fibras são duras e oferecem muita resistência
às lâminas de corte e brocas convencionais. Por não apresentar encaixes a sua colocação, caso
esta não for cuidada, pode dar origem ao aparecimento de pontes acústicas, outro dos
inconvenientes é de ser um material combustível [16].
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A fibra de coco quando combinada com o aglomerado de cortiça expandida é um produto de
isolamento completo (Figura 3). O excelente comportamento da cortiça em termos de
estabilidade dimensional e elasticidade fazem deste material uma excelente solução técnica. O
coco aliado ao aglomerado de cortiça expandida forma o binómio natural, garantindo
excelentes performances acústicas e térmicas, com uma condutibilidade térmica de 0,043 a
0,045 W/mºC, excelente resistência mecânica e durabilidade. As principais aplicações destes
materiais são em tetos, paredes e pavimentos [18].

Figura 3 - Aglomerado de cortiça expandida combinado com fibra de coco [18].

2.3.2 Propriedades e desempenho dos materiais de isolamento

As propriedades dos materiais isolantes são tradicionalmente subdividida em três grupos. No
primeiro grupo são as propriedades físicas, que descrevem o comportamento do material em
termos de densidade, resistência mecânica, isolamento térmico, absorção de som, resistência à
humidade e ao fogo, etc. O segundo grupo são os critérios a lidar com o impacto no meio
ambiente. Este grupo inclui propriedades como a energia primária incorporada, emissões de
gases para a produção do material, uso de aditivos, classificação do tratamento dos resíduos,
reutilização e reciclagem, entre outros. Por fim, existe o grupo das propriedades relacionadas
com a saúde pública, durante a produção, utilização e na fase final da eliminação dos
materiais [19].

Um aspeto bastante importante na construção é estabelecer um compromisso entre a
utilização de materiais isolantes térmicos e acústicos, sem no entanto aumentar o peso das
construções. De seguida é apresentado no Quadro 2, o coeficiente da condutibilidade térmica
e a massa volúmica aparente seca de cada material, segundo o Laboratório Nacional de
Engenharia Civil.
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Quadro 2 - Propriedades específicas de isolamentos térmicos [8].
Massa
volúmica
aparente seca,
ρ
[kg/m3]

Condutibilidade
térmica, valor de
cálculo, λ
[W/(m.ºC)]

20 - 35
35 - 100
100 - 180
8 - 15
15 - 100

0,045
0,040
0,042
0,045
0,040

Aglomerado de cortiça expandido (ICB)

90 - 140

0,045

Poliestireno expandido moldado (EPS)

< 11
11 - 13
13 - 15
15 - 20
> 20

0,055
0,045
0,042
0,040
0,037

Poliestireno expandido extrudido (XPS)

25 - 40

0,037

20 - 50

0,040

Lã Mineral (MW)
Lã de rocha
Lã de vidro

Espuma rígida de poliuretano (PUR) ou de
poli-isocianurato (PIR)
Em placas

É de notar que os valores da condutibilidade térmica publicados pelos fabricantes são
avaliados em condições de laboratório. No entanto, após a sua aplicação em edifícios, os
materiais de isolamento são expostos a diversas temperaturas e humidades. Por isso, os
desempenhos reais podem diferir do que está previsto inicialmente [7].

O valor da condutibilidade térmica dos materiais varia com a temperatura, teor de humidade e
densidade. Esta desvantagem pode ser comprovada pelos estudos apresentados seguidamente.
Karamos, et al. [20], desenvolveu um modelo que permitiu a avaliação de lã de rocha sob
diferentes condições de temperatura e humidade. Como conclusão verificou o aumento da
condutibilidade térmica, esteve relacionado com dois fatores: temperaturas elevadas e a
natureza hidrófila do material, pois permite a absorção de água e sucessivamente conduzem a
um aumento do fator de condutibilidade térmica. Um outro estudo realizado por Abdou, et al.
[7], tinha como objetivo investigar a influência do teor de humidade e temperatura sobre a
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condutibilidade térmica em diferentes materiais de isolamento aplicados tradicionalmente.
Para cada tipo de material incluíram cinco valores de densidades diferentes. A análise de
resultados revelou que para os divergentes materiais e para as diferentes densidades é possível
verificar uma condutibilidade térmica maior quando os materiais foram expostos a
temperatura elevadas e a um teor de humidade elevado. É também observado um impacto
mais acentuado nos materiais com densidade inferior.

Em relação aos diferentes tipos de isolamentos definidos anteriormente e quanto à energia
consumida na fase de produção, o aglomerado de cortiça expandido apresenta um elevado
desempenho ambiental. Quase 100.000 toneladas de materiais de construção em cortiça,
exportados por Portugal em 2007, condizem a um sequestro de carbono de cerca 200.000
toneladas, valor este igual à poluição emitida por 78.000 veículos/ano [2]. No gráfico da
Figura 4 é possível analisar a energia necessária para a produção dos diferentes materiais de
isolamento.

35
Energia de
produção
(kWh/kg)

30

25
20
15
10
5
0
Cortiça

Lã Mineral

PUR

XPS

EPS

Figura 4 - Energia utilizada na produção de vários isolamentos térmicos [2].

Por fim, e após um estudo elaborado por Jelle [15] sobre as propriedades essenciais tais como,
condutibilidade térmica, facilidade de perfuração e corte, adaptabilidade ao local de
construção, resistência mecânica, proteção contra fogo, durabilidade, resistência à humidade,
custos e impacto ambiental, dos diferentes materiais aplicados tradicionalmente nos edifícios,
conclui-se que, não existe um único material que satisfaça todas as exigências.
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2.4 Soluções de paredes divisórias interiores

A partir de meados do século XX, as soluções construtivas adotadas nos edifícios em
Portugal, foram sujeitas a uma rápida e profunda evolução. As soluções tradicionais de
alvenaria resistente foram progressivamente substituídas por soluções de betão armado. As
paredes de alvenaria continuaram a ser usadas, mas com função de compartimentação dos
espaços interiores (paredes divisórias). Vulgarmente, as paredes divisórias, quer tenham ou
não funções estruturais, necessitam de ser autoportantes nas diferentes situações de serviço e
devem apresentar essencialmente a capacidade de resistir aos impactos acidentais derivado da
ocupação do edifício. Além disso, devem contribuir para obter uma inercia térmica e acústica
adequada, custo de execução e manutenção, resistência ao fogo e por fim, o aspeto estético
desejado. Em Portugal, o sistema convencional de paredes interiores constitui-se por um
único pano não estrutural de tijolo cerâmico furado de 7, 9 ou 11 cm. Este tipo de solução tem
um razoável desempenho térmico e acústico, bom comportamento ao fogo e durabilidade. No
entanto apresenta algumas desvantagens como, elevada energia incorporada, falta de
flexibilidade, capacidade de reciclagem e reutilização [21]. Além disso, pode-se apontar
necessidade de mão-de-obra especializada para a sua execução e baixa produtividade na
execução (elevado consumo de mão de obra). Por requisitos acústicos e eventualmente
térmicos, as paredes de separação de fogos e de confrontação com zonas comuns são mais
delicadas, sendo normalmente dupla, com isolamento térmico acústico no seu interior.

A constante evolução e alterações dos estilos de vida das pessoas tem levado a novos modos
de habitar e a novos conceitos de habitações que sejam mais evolucionárias e ajustáveis.
Adicionalmente, a necessidade de soluções construtivas mais sustentáveis tem motivado o
estudo e a proposta de materiais ambientalmente mais sustentáveis. Apesar do sector da
construção ser inerentemente conservador, tem-se assistido recentemente a uma evolução ao
nível das paredes divisórias, desde as paredes tradicionais em alvenaria de tijolo para soluções
mais leves. Estas soluções adaptam-se a uma maior flexibilidade de organização do espaço
interior. Ao analisar a Figura 5 sobre a evolução das paredes divisórias interiores é possível
verificar uma tendência inicial para soluções leves onde posteriormente evoluiu-se para
soluções pesadas e atualmente pode-se confrontar com uma tendência para o retorno de
soluções leves [21].
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Figura 5 - Evolução do peso das paredes divisórias interiores em Portugal ao longo do tempo:
(a) Revestimento em pele animal e estrutura rígida com elementos verticais (canas) ou ossos
de animais; (b1) revestimento com canas e enchimento com caniços, (b2) revestimento em
ripado de madeira de acácia e enchimento com palha, (b3) tabique, (c) tijolo maciço, (d) tijolo
furado, (e) revestimento com painéis de madeira e subestrutura de madeira, (f) revestimento
em painel de gesso com subestrutura de madeira, (g) revestimento em painel de gesso com
subestrutura metálica [21].

Uma solução bastante utilizada no dia-a-dia quer em reabilitar edifícios existentes, mas
também quando se concebem novos edifícios são as paredes divisórias leves, produzidas com
painéis de gesso cartonado (Figura 6). Uma parede de divisória interior é composta
principalmente por uma estrutura de suporte interior à qual são fixos os painéis de
revestimento exteriores. A estrutura interior é constituída por perfis metálicos em chapa de
aço galvanizado enformada a frio. As placas de gesso cartonado são fixas a estes perfis com
parafusos próprios, formando a parede divisória interior. Pelo interior da estrutura e apoiados
nos perfis verticais, passam todas as tubagens necessárias, podendo ainda ser aplicado um
material isolante térmico ou acústico [9]. As placas de gesso cartonado são um material
compósito produzido a partir de gesso, água, papel e alguns aditivos. Este tipo de paredes
divisórias possui uma boa resistência à compressão, um bom comportamento ao nível térmico
e acústico, assim como proporciona poucos resíduos ao final da instalação. As suas
características possibilitam uma diversidade de usos e um ótimo resultado estético. No
mercado existem diferentes modelos conforme a necessidade de uso, tais como:
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Placas standard sendo estes utilizados para uso geral em paredes, tetos e revestimentos
de áreas secas;



Placas concebidas para obras de reabilitação ou de difícil acesso.



Placas resistentes à água (hidrófugo), utilizadas em áreas húmidas, como casa de
banho, lavandarias e cozinha.



Placas de resistência ao fogo, utilizadas em saídas de emergência.



Placas resistentes a impactos.



Placas de gesso laminado com perfurações de geometrias distintas, com o fim de
melhorar a absorção de ruído [22].

O gesso é bastante utilizado na construção e prevê-se que cerca de 80% a 90% do gesso é
aplicado em acabamentos interiores e em paredes divisórias de edifícios, sob forma de placas
de gesso cartonado e em argamassas de reboco. Este material contribui para o conforto
térmico e acústico, apresenta uma boa resistência térmica e boa resistência ao fogo [23].

Figura 6 - Estrutura da Parede em Gesso Cartonado [24].

No Quadro 3, é apresentada uma síntese das principais propriedades de algumas soluções de
paredes divisórias interiores.
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(100 mm) Bloco de betão leve

(10 mm) Bloco de gesso

(30 mm) Painel de gesso
cartonado + (40mm) lã mineral

(8 mm) Painel de Madeira

(2 mm) Painel de metal + (10
mm) poliuretano

(3 mm) Membrana de fibra de
vidro e Vinil + (10 mm) lã
mineral + 150 mm caixa-de-ar

Peso específico (kg/m2)
Coeficiente de transmissão
térmica (W/m2.ºC)

(110 mm) Tijolo furado + (40
mm) argamassa

Quadro 3 - Propriedades das soluções de referência atualmente existentes no mercado [21].

150

120

85

24

67,5

17,5

10

1,8

1,65

0,6

0,8

1,8

1,8

0,6

Um estudo realizado por Velosa et al. [9], tinha como objetivo avaliar as propriedades
térmicas de paredes divisórias leves sendo estudada uma parede composta por isolamento e
membranas como revestimento. Avaliou-se o desempenho térmico dos materiais de
isolamento, sendo eles poliestireno expandido moldado, espuma de poliuretano, estruturas
tipo sandwich em poliéster, aglomerados de coco, fibra de coco, lã de rocha, fibras recicladas,
fibras de sisal e fibras de poliéster. Como conclusão verificou-se que as propriedades térmicas
modificam com a densidade e espessura do material. Comparando os vários materiais com a
lã de rocha, verifica-se que o valor da condutibilidade térmica é semelhantes entre eles. Em
termos de resistência térmica e fluxo de calor estacionário, apresentam valores superiores. O
oposto é verificado nas espumas que apresentam valores inferiores ao de lã de rocha.

As paredes divisórias interiores em membrana são soluções construtivas que apresentam
diversas vantagens, tais como: peso reduzido, redução no combustível do transporte para o
local de construção, flexibilidade, facilidade de construção e desconstrução, mobilidade,
armazenamento, elasticidade, eficiência térmica e acústica, baixo custo, integração de
iluminação, personalização, reciclagem e reutilização [21]. De seguida apresentam-se alguns
exemplos deste tipo de solução.

O Descor (Figura 7) é um sistema de paredes com material têxtil revestido, que oferece
flexibilidade para um design criativo. É um tecido de alta qualidade feito de 100% poliéster.
Esta solução tem como objetivo recobrir paredes e tetos danificados que apresentem
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características desagradáveis, bem como para renovação de qualquer local de forma a
melhorar o ambiente. O sistema é instalado sem placas de gesso. Tetos e paredes podem ser
produzidos em diferentes cores, são de fácil instalação e sem qualquer incómodo para o
espaço e seus ocupantes [25].
O sistema “Softshelter” (Figura 8) é um sistema de divisórias de papel ou em não tecido,
destinando-se a proporcionar privacidade em abrigos de emergência. Destinam-se a um
período de vida longo e são produzidos com materiais 100% recicláveis. As paredes são
unidas por peças amovíveis e precisam de um número reduzido de pessoas para a sua
montagem. A sua natureza flexível permite a sua montagem em espaços irregulares [26] e
[21].
A solução “North Tiles” (Figura 9) é um conceito que oferece uma nova maneira de dividir e
criar espaços com cor e textura para o ambiente interior. O sistema é flexível e de fácil
montagem sem danificar os elementos estruturais do espaço. O material é combinado por
espuma de alta densidade comprimida entre duas peças de tecido, no qual possibilita uma
grande absorção de som [27].

Figura 7 - Sistemas de parede e teto

Figura 8 - Sistema “Softshelter”

Figura 9 - Sistema “North

[25].

[26].

Tiles” [27].
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2.5 Materiais Compósitos

Permanece hoje em dia, uma gigantesca variedade de materiais que são constituídos por uma
mistura de dois ou mais materiais distintos, materiais estes que se designam por compósitos.
A importância dos compósitos em engenharia deriva do facto de que, ao combinar-se dois ou
mais materiais diferentes, pode-se obter um material cujas propriedades são superiores em
alguns aspetos, comparativamente às propriedades de cada um dos componentes considerados
isoladamente. Embora esta definição englobe um grande campo de materiais, que vai desde o
betão armado até aos compósitos de elevado desempenho com reforços à base de fibras de
carbono, nesta dissertação apenas se abrangem os polímeros reforçados com fibras naturais.
Estes materiais resultam da dispersão das fibras que são o material de reforço, num material
aglomerante que se designa por matriz [28]. Os materiais compósitos poliméricos reforçados
com fibras (Figura 10), denominados “FRP’s”, provenientes do termo inglês “Fibre
Reinforced Polymer”, são os mais utilizados na construção, sendo estudados ao longo das
últimas décadas, com a preocupação na preservação do meio ambiente.

Figura 10 - Material compósito de matriz polimérica reforçada com fibras [29].

As propriedades finais dos compósitos podem ser adaptadas para diferentes aplicações através
de uma seleção adequada de fibras, matriz, aditivos e processos de fabrico [30].

2.5.1 Matrizes

Atualmente existe uma diversa variedade de matrizes utilizadas no fabrico de materiais
compósitos, que podem ser agrupados nos seguintes grupos: cerâmica, polimérica, metálica e
cimentícia. A classe de compósitos que tem encontrado inúmeras aplicações no mercado são
os compósitos de matriz polimérica, que podem ser produzidas a partir de matrizes
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termoplásticas e matrizes termoendurecíveis. A facilidade de processamento e a baixa
densidade dos polímeros fazem com os compósitos de matriz polimérica, ganhem um especial
importância em relação ao seu desempenho e ao número elevado de aplicações [28].

2.5.1.1 Matrizes Termoendurecíveis

Os polímeros termoendurecíveis são constituídos por cadeias moleculares que formam uma
estrutura tridimensional bastante rígida. Ao contrário dos termoplásticos, após a
polimerização, não possuem a capacidade de voltar a fundir. Estes polímeros são
comercializados sob a forma de uma mistura de dois ou três componentes: resina, catalisador
e acelerador. Em alguns casos, a polimerização e reticulação ocorre após a mistura dos
referidos componentes à temperatura ambiente, enquanto outros tipos de termoendurecíveis
exigem a aplicação de calor e pressão adicional para que o processo de cura se realize, o que
conduz a custos adicionais de processamento. As principais vantagens deste tipo de polímero
são a rigidez e facilidade de impregnação das fibras. Os exemplos mais comuns de matrizes
termoendurecíveis são as resinas de epóxido, poliéster insaturado, fenólicas e viniléster. No
campo dos compósitos de alta resistência, as matrizes epóxidas são as resinas mais usuais e,
comparativamente com as resinas de poliéster, o custo é cerca de 4 vezes mais elevado [28].
No Quadro 4 estão apresentados os valores das propriedades mecânicas de alguns exemplos
de matrizes termoendurecíveis.

Quadro 4 - Propriedades mecânicas de diferentes matrizes termoendurecíveis [31].
Massa

Módulo de

Tensão de

específica

elasticidade

rotura

(Mg/m3)

(GPa)

(MPa)

1,1 - 4

2-5

60 - 100

2-9

1,1 – 1,6

2 – 4,5

40 – 90

2 – 2,5

Fenólicas

1,2 – 1,5

2,5 – 4,5

60 – 100

1-3

Viniléster

1,1 – 1,2

3,5 - 4

65 - 85

3-6

Material

Epóxido
Poliéster
insaturado
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2.5.1.2 Matrizes Termoplásticos

Os polímeros termoplásticos são formados por macromoléculas individuais lineares que têm a
particularidade de não reticular entre si. As ligações existentes nos termoplásticos que
mantêm as macromoléculas nas suas posições são chamadas de ligações secundárias.
Apresentam como principal característica a capacidade de poderem ser fundidos diversas
vezes e dissolver-se em vários solventes. Sofrem este processo de forma repetitiva sem perda
de propriedades. Em geral, os termoplásticos apresentam maior tenacidade, elevada
resistência ao impacto e menor higrospicidade em comparação com os polímeros
termoendurecíveis. Os termoplásticos que atualmente dominam como matrizes são o
polipropileno (PP), poliamida (PA), polietileno (PE), policarbonato (PC), policloreto de vinilo
(PVC), poliéster (PET) e acido polilático (PLA) [28].

Desde a introdução de fibra de polipropileno (PP) na indústria têxtil na década de 1950, a lista
de produtos de sucesso e mercados, aumentou exponencialmente. As fibras de polipropileno
são compostas de regiões cristalinas e não cristalinas [32]. Apresentam uma boa resistência ao
ataque químico por ácidos, álcalis e sais, mesmo a elevadas temperaturas e possuem uma boa
resistência ao impacto. A temperatura de processamento é cerca de 200ºC [28].

As fibras naturais, quando combinadas com polímeros termoplásticos, adquirem elevado
potencial para produzir materiais compósitos, com propriedades favoravelmente comparáveis
com à dos compósitos à base de fibras de vidro, sendo uma alternativa atraente para uma
melhoria sustentável. [33]. Segundo Joshi, et al. [34], os termoplásticos reforçados com fibras
naturais, especialmente polipropileno, têm atraído maior atenção devido à sua vantagem
associada à reciclagem. No Quadro 5 estão apresentados os valores das propriedades
mecânicas do polipropileno pois foi o material utilizado para a elaboração desta dissertação.

Quadro 5 - Propriedades mecânicas do polipropileno [31].
Massa específica (Mg/m3) Módulo de elasticidade (GPa) Tensão de rotura (MPa)
0,9 - 0,93

0,9 – 1,55

28-41
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2.5.2 Reforço Fibroso

O reforço fibroso de um material compósito consiste em filamentos com dimensões
diferentes, dispersados no material polimérico (matriz). As fibras devem apresentar
características que permitam reforçar os polímeros de uma forma eficaz. Os materiais
compósitos são classificados em três grandes categoriais, dependendo do tipo, geometria e
orientação da fase de reforço, tal como está ilustrado na Figura 11.

Figura 11 - Classificação de materiais compósitos [35].

Os compósitos reforçados por partículas, são compostos por partículas de várias dimensões
distribuídas aleatoriamente pela matriz. Esta aleatoriedade permite considerar este tipo de
materiais como quase homogéneos, numa escala maior que o tamanho das partículas do
reforço. Nos compósitos reforçados por fibras descontínuas contêm fibras curtas como
reforço. As fibras podem ser orientadas numa determinada direção ou podem ser distribuídas
aleatoriamente, tornando o material final num material com características quase homogéneas.
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Por fim na última categoria são os compósitos de fibras contínuas que possuem o seu reforço
sob a forma de fibras muito longas. Neste caso, as fibras podem ser orientadas numa só
direção ou podem ser orientadas em duas direções como é o caso dos tecidos. As fibras
contínuas podem ainda ser orientadas em múltiplas direções, o que fará do produto final, um
compósito com características quase isotrópicas [35].

Os principais tipos de fibras podem ser divididos em dois grandes grupos, como está
apresentado na Figura 12. Num grupo incluem-se as fibras não naturais, que são
desenvolvidas com o intuito de melhorar várias propriedades e são conhecidas como fibras
produzidas pelo Homem, e num segundo grupo incluem-se as fibras naturais, disponíveis na
natureza.
Fibras
Não
Naturais

Naturais

Animais

Minerais

Artificiais

- viscose
- modal
- acetato

Sintéticas

- poliamida
- poliéster

Inorgânicas

- carbono
- vidro
- basalto

Vegetais
Figura 12 - Classificação dos diferentes tipos de fibras [29].

As fibras naturais foram utilizadas durante longos anos em materiais compósitos, contudo o
interesse nelas diminuiu com o desenvolvimento das fibras sintéticas. No entanto, por razões
ambientais e a necessidade de um crescimento sustentável, existe assim um reaparecimento do
interesse das fibras naturais [30].

Neste intuito, vários estudos e investigações têm sido levadas a cabo com o propósito de
conhecer e compreender o comportamento das fibras naturais, tendo em vista a substituição
das tradicionais fibras sintéticas. De 2005 para 2009 a procura para materiais biodegradáveis
aumentou para o dobro. No ano de 2009, a Europa apresentou um crescimento de 5 a 10% na
utilização de materiais biodegradáveis em comparação com o ano 2008 [30].
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2.5.2.1 Fibras Não Naturais

Estes tipos de fibras são modificadas para aplicações específicas que exigem um desempenho
muito elevado em termos de resistência à tração, rigidez, resistência ao calor ou resistência
química [32]. As fibras criadas pelo homem mais utilizadas como reforço de materiais
compósitos são as fibras de vidro e as de carbono. Dado o elevado custo de produção, as
fibras de carbono são aplicadas em compósitos de elevado desempenho mecânico, como por
exemplo, nas indústrias aeronáutica e espacial [28]. No entanto, a fabricação de fibras
sintéticas, bem como o processamento de compósitos requer uma elevada quantidade de
energia. Como consequência, a qualidade do ambiente tem sofrido impactos devido à
poluição gerada durante a produção [36].

As fibras de vidro são sem dúvida as mais utilizadas como reforços a fim de aumentar a
rigidez de matérias compósito [32]. Na Figura 13 podem ser analisadas as diferentes
aplicações de compósitos reforçados com fibras de vidro na Europa no ano de 2010.

Construção (36%)
Transporte (34%)
Desporto e Lazer (14%)
Elétrico e Electrónico
(14%)
Outros (2%)

Figura 13 - Aplicação de compósitos reforçados com fibra de vidro no setor industrial de na
Europa em 2010 [37].

Com o interesse de substituir este tipo de fibra sintética por fibras naturais, de seguida são
apresentadas algumas características deste tipo de fibras para posteriormente comparar com as
características das diferentes fibras naturais.
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Os três tipos mais comuns de fibras de vidro são: fibras de vidro do tipo E, tipo S e tipo R. A
fibra do tipo E é o material de reforço mais utilizado em estruturas de engenharia civil [32].
Estes três tipos de fibras possuem características distintas. No Quadro 6 são indicadas
algumas propriedades mecânicas estes três tipos de fibras.

Quadro 6 - Propriedades típicas das fibras tipo E, tipo S e tipo R [28].
Propriedades

Vidro E

Vidro S

Vidro R

Densidade (g/cm3)

2,6

2,49

2,55

Módulo de Young (GPA)

73,0

85,5

86,0

Tensão de Rotura (MPa)

3400

4580

4400

Deformação na Rotura (%)

4,4

5,3

5,2

Coeficiente de expansão térmica (10-6/ºC)

5,0

2,9

4,0

As fibras de vidro apresentam algumas desvantagens, tais como uma densidade elevada
comparadas com as fibras naturais, onde pode ser contraproducente para a elaboração de
materiais leves. Quando a incineração é a opção para o final de vida útil, esta é prejudicada
com a presença de fibras de vidro uma vez que representam 30 a 40% do seu peso. Por fim, as
fibras de vidro são abrasivas para os equipamentos produção [38].

2.5.2.2 Fibras Naturais

As fibras naturais são subdivididas com base na sua origem: animal, vegetal ou mineral. As
fibras de origem animal são compostas geralmente por proteínas e são, normalmente
subdivididas em fibras de lã e fibras de seda. As fibras vegetais, consistem principalmente de
celulose [39].

Na maioria dos materiais compósitos reforçados com fibras naturais, são utilizadas,
preferencialmente, as fibras vegetais [36]. Assim, um conhecimento mais aprofundado sobre
as fibras vegetais, faculta uma melhor perceção das características que este tipo de reforço
proporciona.
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Relativamente às fibras vegetais, estas podem ser classificadas segundo a zona da planta de
onde são extraídas. O esquema da Figura 14 mostra essa classificação para as principais fibras
naturais utilizadas como reforço de materiais compósitos.

Fibras Naturais de Origem Vegetal
Semente
Algodão

Fruto
Coco

Caule

Folha

Juta

Sisal

Linho

Abacá

Cânhamo
Rami
Kenaf
Banana
Figura 14 - Classificação das fibras de origem vegetal [39].

As fibras vegetais são compostas por diferentes paredes celulares, tendo, geralmente,
comprimentos entre 1 e 50 mm e diâmetros entre 10 e 50 μm. As paredes celulares rodeiam o
lúmen central. O lúmen central contribui para a absorção de água. Estas paredes são formadas
pelas microfibrilas de celulose rígidas e semicristalinas, embebidas numa matriz amorfa que
pode ser constituída por hemicelulose ou lenhina. As microfibrilas contêm diâmetros entre os
10 e 30 nm e são constituídas por cerca de 30 a 100 moléculas de celulose ligadas entre si em
cadeia. As microfibrilas ligam-se às moléculas de hemicelulose da parede celular através de
ligações de hidrogénio formando assim uma rede. Nesta rede, a hemicelulose atua como uma
matriz que orienta as microfibrilas em determinas direções. A lenhina, por sua vez, atua como
agente consolidador e provoca o aumento de rigidez da rede [39].

De uma forma geral os principais componentes das fibras vegetais são celulose, hemicelulose,
lenhina, pectina e ceras. Como foi afirmado anteriormente, o principal constituinte das fibras
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vegetais é a celulose. A celulose é responsável pelas propriedades mecânicas das fibras e é
uma macromolécula linear constituída por milhares de monómeros de glicose. É muito
resistente a soluções alcalinas fortes, pouco resistente em meios ácidos e é moderadamente
resistente a agentes oxidantes. A hemicelulose são hidrogénios ligados à celulose que
funcionam como uma matriz de cimentação entre as microfibrilas de celulose, e formam o
principal componente estrutural da fibra. É demasiado hidrófila, solúvel em soluções alcalinas
e pouco resistente a soluções ácidas. A lenhina é um polímero de hidrocarboneto complexo, é
responsável pela rigidez das plantas e apresenta uma estrutura amorfa e hidrofóbica. A pectina
é solúvel em água e proporciona flexibilidade para as plantas. Por fim, as ceras são insolúveis
em água, bem como em diferentes ácidos [39].

Os divergentes teores e os diferentes arranjos, que o conjunto formado por celulose,
hemicelulose, leninha, pectina e ceras, pode assumir, permitem fazer a distinção entre as
várias paredes celulares. Assim, as paredes celulares de uma fibra não são uma membrana
homogénea. As paredes celulares dividem-se em duas secções: a parece celular primária e
parede secundária. A parede celular primária é organizada por uma rede irregular de
microfibrilas de celulose embebidas numa matriz de hemicelulose. A parede celular
secundária subdivide-se em três camadas separadas: camada externa (S1), camada intermédia
(S2) e camada interna (S3), sendo a camada S2 a mais importante e a que determina as
propriedades mecânicas das fibras. No caso da parede celular secundária, as microfibrilas
encontram-se paralelas entre si, e inclinadas em relação ao eixo longitudinal da fibra. O
ângulo entre o eixo da fibra e a as microfibrilas é designado por ângulo microfibrilar [39]. O
ângulo microfibrilar é responsável pelas propriedades mecânicas das fibras, geralmente
ângulos menores conduzem a uma maior rigidez da fibra e ângulos maiores corresponde a
uma melhor ductilidade. Por sua vez as fibras vegetais são mais dúcteis quanto maior for o
ângulo de orientação das microfibrilas. Entre as espécies e até mesmo entre as fibras da
mesma espécie, as paredes celulares das fibras diferem na sua composição e seu ângulo [40].
Segundo alguns estudos é possível verificar um rápido decréscimo do ângulo de orientação
das microfibrilas na presença de água [41]. A Figura 15 mostra, de uma forma simples e
qualitativa, o comportamento mecânico que as fibras naturais apresentam para diferentes
ângulos das microfibrilas.
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Figura 15 - Comportamento mecânico de fibras vegetais elementares com diferentes ângulos
microfibrilares [42].

Os vazios presentes nas fibras indicam um certo grau de porosidade. Plantas de habitats
húmidos apresentam maior grau de vazios nas suas fibras. Esta condição promove uma
absorção de humidade mais elevada [43]

A Figura 16 apresenta esquematicamente as paredes celulares, bem como a orientação das
microfibrila numa fibra vegetal elementar [39]

Figura 16 - Representação esquemática da constituição estrutural de uma fibra vegetal
elementar [39].
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No Quadro 7 apresenta-se a constituição química de algumas fibras naturais. Para cada tipo de
fibra natural, está definido a percentagem dos constituintes químicos (celulose, hemicelulose,
leninha, pectina e ceras).

Quadro 7 - Teores dos constituintes químicos de algumas fibras naturais de origem vegetal
[40].
Hemicelulose

Leninha

(%)

(%)

82,7- 90

5,7

<2

0-1

0,6

Coco

32 - 43,8

0,15 - 20

40 - 45

3-4

-

Juta

59 - 71,5

13,6 - 20.4

11,8 - 13

0,2 - 0,4

0,5

Linho

62 - 72

18,6 - 20,6

2-5

2,3

1,5 - 1,7

Cânhamo

68 - 74,4

15 - 22,4

3,7 - 10

0,9

0,8

Ramie

68,6 - 85

13 - 16,7

0,5 - 0,7

1,9

0,3

Kenaf

31 - 72

20,3 - 21,5

8 - 19

3-5

-

Banana

63 - 67,6

10 - 19

5

-

-

Sisal

60 - 78

10 - 14,2

8 - 14

10

2

Abacá

56 - 63

20 - 25

7 - 13

1

3

Origem

Fibras

Celulose (%)

Semente

Algodão

Fruto

Pectina (%) Ceras (%)

Caule

Folha

No Quadro 8 mostra-se as propriedades físicas de algumas fibras vegetais.

Quadro 8 - Propriedades mecânicas de fibras naturais [40].
Origem

Fibra

Semente
Fruto

Caule

Densidade Comprimento

Diâmetro

Ângulo das

(g/cm3)

(mm)

(m)

microfibrilas (º)

Algodão

1,5 - 1,6

10 - 60

10 - 45

-

Coco

1,15 - 1.6

20 - 150

10 - 460

30 - 49

Juta

1,3 - 1,49

1,5 - 120

20 - 200

8

Linho

1,4 - 1,5

5 - 900

12 - 500

5 - 10

Cânhamo

1,4 - 1,5

5 - 55

25 - 500

2 - 62
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Origem

Caule

Folha

Fibra

Densidade Comprimento

Diâmetro

Ângulo das

(g/cm3)

(mm)

(m)

microfibrilas (º)

Rami

1,0 - 1,55

900 - 1200

20 - 50

7,5

Kenaf

1,4

-

-

-

Banana

1,35

300 - 900

12 - 30

-

Sisal

1,33 - 1,5

5 - 900

8 - 200

10 - 22

Abacá

1,5

-

-

-

Após uma análise do quadro anterior, é possível constatar que as fibras com origem do caule
apresentam um ângulo das microfibrilas muito menor que as restantes fibras. É possível
também verificar que a fibra de vidro E tem uma densidade de 2,6 (g/cm3), sendo bastante
superior a todas as fibras naturais apresentadas. Isto é particularmente importante em
aplicações onde a redução de peso é uma propriedade.

No Quadro 9 estão definidas as propriedades mecânicas de algumas fibras naturais.

Quadro 9 - Propriedades mecânicas de algumas fibras naturais de origem vegetal [40].
Resistência à tração

Módulo de Young’s

Alongamento

(MPa)

(GPa)

(%)

Algodão

287 - 800

5,5 – 12,6

3 - 10

Coco

95 - 230

2,8 - 6

15 - 51,4

Juta

320 - 800

8 - 78

1 - 1,8

Linho

343 - 2000

27,6 - 103

1,2 - 3,3

Cânhamo

270 - 900

23,5 - 90

1 - 3,5

Rami

400 - 1000

24,5 - 128

1,2 - 4,0

Kenaf

223 - 930

14,5 - 53

1,5 – 2,7

Banana

500

12

1,5 - 9

Sisal

363 - 700

9 - 38

2-7

Abacá

400 - 980

6,2 - 20

1 - 10

Origem

Fibra

Semente
Fruto

Caule

Folha

Através de uma análise aprofundada ao Quadro 8 e ao Quadro 9, é possível verificar que as
fibras com menor ângulo das microfibrilas possuem maior resistência à tração, maior módulo
de Young’s e menor percentagem de alongamento.
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Tanto no quadro das propriedades físicas, como no quadro das propriedades mecânicas é de
notar grandes intervalos de valores. As razões pelas quais as fibras naturais induzem uma
elevada dispersão nas suas composições e propriedades deve-se: idade da planta, qualidade do
solo, fertilizantes utilizados, as condições climáticas e geográficas, variações de métodos de
extração de fibras utilizados e época de colheita [44].

Na verdade, atualmente as fibras naturais têm sido importantes no reforço de materiais
compósitos, pois existe um grande interesse em aproveitar as propriedades que as fibras
naturais proporcionam aliadas aos benefícios ecológicos. Em comparação com as fibras não
naturais, as fibras naturais são de baixa densidade, baixo custo, elevada resistência à tração,
módulo Young, não abrasivo para os equipamentos, recurso renovável em abundância, como
se pode verificar na tabela 8, e apresenta um menor risco para a saúde. Além disso, as fibras
naturais são biodegradáveis, deste modo pode reduzir os problemas relacionados com a
produção de resíduos sólidos, bem como a diminuição de pressão nos aterros [30 e 40]. A
extração das fibras naturais é um processo importante, podendo gerar empregos rurais [45].

Como foi definido anteriormente, a disponibilidade de grande quantidade de fibras naturais é
uma vantagem para a sua utilização como reforço em materiais compósitos. O Quadro 10
mostra a produção mundial de fibras naturais para uso como reforço de compósitos.

Quadro 10 - Produção de Fibras [46].
Tipo de Fibra

Produção no mundial (103 toneladas)

Bambo

30000

Juta

2300

Kenaf

970

Linho

830

Sisal

378

Cânhamo

214

Abacá

70

Cana-de-açúcar

75000

Vidro

700
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Normalmente, fibras como as de algodão não são selecionadas para reforço de materiais
compósitos, uma vez que possuem propriedades mecânicas inferiores relativamente às fibras
naturais oriundas do caule. Estas fibras apresentam um elevado ângulo microfibrilar, esse
caso justifica as referidas baixas propriedades mecânicas. As fibras de juta, coco, sisal, linho e
cânhamo, que apresentam propriedades semelhantes às fibras não naturais, sendo assim
estudadas e utilizadas no campo dos compósitos reforçados por fibras naturais [38].

No presente subcapítulo desta dissertação foram abordadas as principais características das
fibras naturais. De seguida, será abordado de uma forma aprofundada diferentes investigações
de materiais compósitos reforçados com fibras naturais, uma vez que é este tipo de material
sobre o qual foram realizados maior parte dos trabalhos experimentais da presente dissertação.
Será também elaborada uma síntese de alguns materiais compósitos reforçados com fibras
naturais aplicados na construção.

2.5.3 Propriedades dos materiais compósitos reforçados com fibras naturais

Até ao momento, diversos estudos foram realizados com intuito de caracterizar compósitos de
diferentes matrizes reforçados com diversas fibras naturais. Todas as investigações
concordam que existem vantagens significativas quanto à sua utilização, contudo ainda existe
um grande desafio que impede o seu avanço devido à complexidade das estruturas da fibra,
pois diferentes desempenhos mecânicos são obtidos mesmo com a utilização do mesmo tipo
de fibra. Outras questões críticas como a fraca resistência à humidade, adesão da fibra e
matriz, resistência ao fogo, durabilidade e dificuldades de fabricação são os principais
inconvenientes que resultam nas perdas de desempenho dos compósitos reforçados com fibras
naturais. A fim de melhorar as propriedades, independentemente do tipo de fibra, novas
técnicas de processamento, métodos de modificação físicos e químicos têm sido investigadas.
De seguida, apresenta-se um resumo conciso de estudos que têm sido levados a cabo com o
propósito de conhecer e compreender o comportamento e as principais propriedades dos
materiais compósitos reforçados com fibras naturais.

a)

Propriedades mecânicas

Após uma revisão sobre materiais compósitos elaborada por Dicker [44] concluiu-se que as
fibras naturais e as fibras de vidro podem ser comparáveis em termos de rigidez, contudo a
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principal lacuna aparece quando se comparam as propriedades dos materiais compósitos
resultantes. Esta disparidade entre os valores da matéria-prima e o fabrico de compósitos é
devido a diferentes causas, como a utilização de baixas frações volúmicas de material e o tipo
de reforço.

Estes resultados também podem ser comprovados por um estudo realizado por Ku, et al., [47]
o qual foi elaborado com intuito de fazer uma revisão das propriedades de tração dos
compósitos reforçados com fibras naturais. Neste estudo, a maior parte das fibras naturais
mencionadas foram vegetais. Em geral, a partir das citações e discussões estudadas, verificouse que os valores da resistência a tração melhoram com o aumento da fração volúmica de
fibras no compósito, até um dado valor. A partir de uma dada quantidade de fibras, verifica-se
um decréscimo das propriedades de tração dos compósitos. Por outro lado, também se
comprovou que as propriedades de tração dos compósitos reforçados com fibras naturais são
influenciadas, principalmente, pela adesão interfacial entre a matriz e as fibras, processos de
fabricação e degradação das fibras.

Numa pesquisa elaborada por Rashed [48], foram desenvolvidos compósitos de polipropileno
reforçados com fibra de juta através da técnica de moldação por compressão a quente, em que
as variáveis foram: condição da fibra (não tratada e com tratamento alcalino), comprimento da
fibra (1, 2 e 4 mm) e com diferentes percentagens. Caracterizaram-se os compósitos através
de ensaios à tração, óticos e a nível microscópico. Como conclusões verificaram que a
resistência de tração aumentou com a percentagem de fibra, contudo depois de uma certa
percentagem a resistência de tração começa a atenuar.

Por fim, um trabalho realizado por Wambua et al. [49] no qual foram produzidos diferentes
compósitos de fibra natural (kenaf, coco, sisal, cânhamo, e juta) com polipropileno. A
produção destes compósitos foi através do processo de moldação por compressão e foram
utilizadas 40% de fibras naturais. Foram avaliadas as propriedades mecânicas, tendo-se
concluido que todos os compósitos apresentaram uma resistência à tração semelhante à dos
compósitos de fibra de vidro, exceto os compósitos reforçados com fibras de coco,
considerando que os compósitos reforçados com fibras de cânhamo apresentaram o maior
valor. Contudo, os compósitos com fibra de coco apresentaram resistências ao impacto
superior aos compósitos reforçados com fibra de juta e fibra de kenaf.
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b)

Absorção de água

Todas as fibras naturais são de natureza hidrofílica. Esta é a principal desvantagem das fibras
naturais, pois faz com que apresentem uma elevada absorção de água, sendo assim
incompatíveis com as matrizes de natureza hidrofóbica. Por isso, os compósitos resultantes
apresentam diminuição das suas propriedades em condições húmidas, devido ao aumento da
rugosidade da superfície por parte do inchamento das fibras. O ambiente húmido também
pode facilitar o aparecimento de fungos e bactérias que pode levar ao apodrecimento das
fibras [43, 44]. Um estudo realizado por Dhakal, [50] no qual realizaram ensaios em
compósitos de poliéster insaturado com reforço de fibras de cânhamo a fim de estudar os
efeitos das propriedades mecânicas sobre absorção de água, verificou-se um aumento de
absorção de água progressivamente com o aumento da fração volume de fibra devido ao
aumento de espaços vazios e ao teor de celulose. As propriedades de tração e flexão
diminuíram com o aumento da percentagem de água absorvida. Estes resultados também
foram comprovados por Joseph, et al. [51] após verificar a influência de absorção de água em
compósitos de polipropileno reforçados fibras de sisal.

c)

Resistência ao fogo

Os compósitos reforçados com fibras naturais podem perder a resistência e rigidez devido a
temperaturas elevadas. A variação da inflamabilidade das fibras naturais é devido às
diferenças na composição química. As fibras com elevado grau de celulose tendem a ser mais
inflamáveis, enquanto maiores resultados na quantidade de leninha apresentam maior
formação de carvão [40, 43].

A partir de um estudo realizado por Manfredi, et al. [52] sobre a degradação e resistência ao
fogo de compósitos com diferentes fibras naturais (linho, juta e sisal). Foram utilizadas como
matrizes o poliéster insaturado e resinas acrílicas modificadas. Através deste estudo observouse que as fibras de linho, devido ao ser baixo teor de leninha, exibem uma melhor resistência
ao fogo. Por outro lado, os compósitos de fibra de juta apresentaram uma baixa resistência ao
fogo com uma baixa emissão de fumo.
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d)

Processamento

Um fator importante que influenciam significativamente as propriedades e características dos
compósitos são os parâmetros de processamento utilizados. Por isso, técnicas de
processamento adequadas, assim como os respetivos parâmetros devem ser cuidadosamente
selecionados, a fim de produzir os materiais desejáveis. A seleção de um processamento
adequado para a produção de compósitos reforçados com fibras naturais deve ter em conta
fatores, tais como, económico, tipo de fibra natural utilizada, tamanho e forma, quantidade a
produzir e dos requisitos exigidos ao produto final [30]. Os principais processos para a
produção de materiais compósitos de matriz termoplástica reforçados com fibras naturais, são:
extrusão, moldação por compressão e a pultrusão [42].

Durante o processamento, tem de se ter em conta que as fibras naturais possuem baixas
temperaturas de degradação, desta forma não podem ser processadas a temperaturas
superiores a 200ºC ou mais de 175ºC durante períodos prolongados [40, 43]. Além disso, a
presença de humidade durante a fabricação dos compósitos prejudicará o desempenho
mecânico dos mesmos [44].

Por fim, os valores de emissões de CO2 no processo de fabrico, bem como a energia
incorporada nos materiais compósitos, tem tido uma maior atenção por forma a reduzir o
impacto ambiental. Em termos absolutos, a produção de energia incorporada em fibras
sintéticas é da ordem de 10 vezes maior que a das fibras naturais. É evidente que existe um
benefício ambiental que pode ser conseguido através da utilização de materiais compósitos
reforçados com fibras naturais [44].

e)

Recurso Renovável

A maior parte dos materiais compósitos tradicionais são derivados do petróleo, sendo este um
recurso não renovável. Assim, o uso de fibras naturais em materiais compósitos é um
incentivo para prosseguir com o desenvolvimento de diferentes estudos as fibras naturais pois
são materiais renováveis, geralmente num intervalo de tempo inferior a um ano [44].
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f)

Biodegradablidade

A biodegradabilidade é uma qualidade que deve ser levada em consideração na produção de
novos materiais, de modo que eles possam reduzir os problemas de acumulação de resíduos
sólidos e sucessivamente o alívio da pressão nos aterros. Assim uma vez que as fibras naturais
são biodegradáveis oferecem uma vantagem em relação as fibras sintéticas [44].

g)

Custo

As fibras naturais uma vez que são recurso renovável existente em abundância, tem uma clara
vantagem de custo em relação as fibras sintéticas. Os custos das fibras naturais variam devido
à variabilidade das culturas e da dificuldade associada ao armazenamento, transporte e
processamento das fibras. A fim de promover a redução do preço, novas aplicações que
utilizam fibras naturais devem ser desenvolvidas [43].

2.5.4 Materiais compósitos reforçados com fibras naturais aplicados na
construção
As fibras de origem natural mais utilizadas na construção civil são as fibras madeira. Sendo
um material excessivamente complexo e com características próprias, possui uma extensa
variedade de aplicações. A partir dos diversos derivados de madeira, podem-se gerar novos
produtos de madeira através da sua reconstituição, utilizando métodos e processos adequados
para cada tipo de produto e finalidade de uso. Posto isto, pode-se diferenciar dois conjuntos de
madeira utilizada na construção civil, sendo a madeira maciça e seus derivados. Os derivados
de madeiras são cada vez mais utilizados como substituto da madeira maciça, pois apresentam
qualidades viáveis. Com o aparecimento dos derivados de madeira as aplicações na
construção expandiram-se. De entre os mais utlizados destacam-se o contraplacado, o
aglomerado de partículas de madeira, o aglomerado de partículas de madeira longas e
orientadas, as placas de fibra de média densidade e a madeira lamelada colada. É de constar
que todos os derivados de madeira são objeto de regulamentação e normas específicas,
dependendo das características singulares de cada uma. [53]. De seguida serão apresentados
os derivados de madeira mais relevantes, bem como as suas características e as principais
aplicações na área da construção civil.
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O contraplacado é um painel formado através de colagem de várias lâminas de madeira,
geralmente em número impar de camadas, sobrepostas com a direção das fibras das camadas
sucessivas formando ângulos retos entre si [54]. A colagem é feita por meio de resinas, que
são selecionadas em função do ambiente de exposição da placa. Este material apresenta
vantagens tais como resistência ao desgaste, resistência à humidade, resistência ao fogo,
resistência ao choque, durabilidade, e é um material fácil de trabalhar. Devido às suas
características, pode ser utilizado na realização de paredes interiores e exteriores, pavimentos
antiderrapantes, cofragens, painéis decorativos ou em mobiliário [53]. Existem dois tipos de
contraplacados, sendo um de uso interno, colado sobretudo com resinas à base de uréiaformaldeído e outro de uso externo, em que na maioria das vezes a resina utilizada é de base
fenólica [54].

As placas de aglomerado de partículas de madeira são painéis constituídos à base de
partículas de madeira, misturadas com resinas sintéticas e prensadas a altas temperaturas.
Podem ser adicionados aditivos de forma a aperfeiçoar o seu desempenho. A placa é
constituída usualmente por três camadas. Partículas finas nas faces de forma a obter uma
superfície capaz de receber um acabamento e partículas mais grosseiras na zona central. As
partículas são orientadas aleatoriamente nas três camadas. Apresentam uma boa estabilidade
dimensional, resistência ao fogo, elevadas resistências físicas e mecânicas e por fim, apresenta
um bom comportamento em condições secas e em condições de humidade. Devido às suas
características este tipo de solução tem como possíveis aplicações portas, paredes divisórias,
revestimento de pisos e paredes [53].

O aglomerado de partículas de madeira longas e orientadas são painéis constituídos por lascas
de madeira de dimensões retangulares e são aglomeradas pelo uso de resinas, calor e pressão
[54]. As lascas das camadas exteriores estão alinhadas paralelamente ao comprimento da
placa e na camada intermédia encontram-se dispostas de forma aleatória. Apresentam uma
boa resistência mecânica, resistência à deformação e durabilidade [53]. Contudo este material
pode expandir-se quando exposto a chuvas ou a condições de alta humidade durante longos
períodos. Logo só deve ser utilizado em construções protegidas ou no interior [54]. Uma vez
que é um material criado apenas por madeira de pequena dimensão e proveniente de florestas
geridas de forma sustentável, apresenta um impacto ambiental reduzido e é completamente
reciclável. Este material é usado na realização de tetos e em pavimentos, contudo, devido ao
tipo e dimensões das partículas de madeira que o constitui, não faculta um acabamento da
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superfície perfeito. Trata-se de um produto inovador mais utilizado na construção civil, sendo
considerado um excelente isolante térmico e acústico [53].

A placa de fibras de média densidade é um material que é obtido através da junção e
compactação de fibras de madeira com resinas sintéticas, por via seca, através da ação
conjunta de pressão e altas temperaturas, que resultam em painéis com densidades de 500 a
800 kg/m3 [54]. É uma placa homogénea, com excelente estabilidade dimensional, apresenta
uma superfície suave e permite ótimos acabamentos [53]. É um material renovável, com boa
resistência, recicláveis e exige uma reduzida quantidade de energia para a sua produção,
transporte e instalação.

Por fim, a madeira lamelada colada é obtida por colagem, face a face, de elementos de secção
de 8 a 12 cm por 4 a 5 cm de madeira classificada. São usadas colas sintéticas no qual
apresentam uma boa resistência mecânica, resistência à humidade, elevada durabilidade e
bom comportamento ao fogo. Devido à sua versatilidade e ao seu bom desempenho é
considerado um material estrutural, principalmente em estruturas de grande vão como
coberturas e passagens pedonais. Expõe ainda a vantagem da capacidade de ser pré-fabricada,
trazendo assim uma racionalização na construção e redução do tempo de montagem em obra
[53].

Atualmente é importante a utilização de materiais de construção de origem renovável de
forma a reduzir o impacto ambiental. Neste contexto, tem havido um crescente interesse na
investigação de novos materiais a fim de garantir as condições térmicas e acústicas dos
edifícios. Os materiais compósitos de fibras naturais facultam grandes oportunidades em
alternativas de materiais, principalmente a substituição de madeira no mercado da construção.
Com esta intenção, vários compósitos à base de fibras naturais foram elaborados, tais como
laminados, painéis para divisórias, isolamentos, entre outros [39].

No âmbito do desenvolvimento de materiais com baixa condutibilidade térmica utilizando
materiais naturais, Eires, et al., [55] apresentam resultados sobre o desenvolvimento de
compósitos à base de resíduos da indústria da cortiça (granulado), desperdícios de papel e
fibras de cânhamo. A finalidade deste trabalho é que os materiais sejam utilizados em
aplicações não estruturais na construção civil. Foi assim produzido um compósito leve,
reforçado com fibras de cânhamo, o qual foram adicionados metacaulino e cal como ligantes,
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desenvolvidos sob forma de blocos e placas (Figura 17 e Figura 18). Para além deste, também
foram desenvolvidos compósitos com granulado de cortiça e pasta de papel, adicionando
fibras de cânhamo, pequenas quantidades de ligante e aditivos minerais (Figura 19).

Os referidos autores também estudaram a melhor composição em placas compósitas com
suportes de polipropileno tipo “favo de abelha”, para aumentar significativamente a sua
resistência à flexão (Figura 20). Os materiais foram submetidos a testes para avaliar as suas
propriedades mecânicas e físicas. Como resultados, para todas as combinações em relação ao
compósito leve de cânhamo para blocos (Figura 17) apresenta uma rotura dúctil. Contudo,
todas as composições apresentam uma resistência satisfatória para aplicações não estruturais.

Em relação ao compósito leve de cânhamo para placas (Figura 18), o comportamento
mecânico melhora pois as fibras de cânhamo estão dispersas. Por outro lado verifica-se, tal
como nos blocos, um idêntico comportamento dúctil. As placas de compósitos de granulado
de cortiça e pasta de papel (Figura 19) apresentam-se relativamente frágeis à flexão. Durante
o ensaio de compressão/descompressão este material não sofreu mudanças significantes,
contudo mostram um elevado índice de absorção e apresentam uma condutibilidade térmica
de 0,084 W/m.ºC, a qual apresenta boas potencialidades no sentido da futura obtenção de um
material que possa respeitar o limite mínimo previsto para os isolantes térmicos. Por fim, a
combinação da composição em placa sanduíche em favo de abelha de papel reciclado e
polipropileno (Figura 20) apresenta um bom comportamento mecânico, resistência a água,
consistência e aparência.

Figura 17 - Aspeto apresentado pelo bloco

em compósito de cânhamo antes e após
cura [55]

Figura 18 - Placas de compósitos de
cânhamo

produzidas

em

compactação

mecânica [55]
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Figura 19 - Placas de pasta de papel e Figura 20 - Placa compósita de pasta de
granulado de cortiça reforçado com fibra de papel/cortiça e favo de abelha PP [55]
cânhamo [55]

Uma outra alternativa sustentável foi a investigação realizada por Faustino, et al. [56] na qual
foi produzida uma placa de partículas de espiga de milho. Algumas propriedades tais como,
massa volúmica, resistência ao fogo, durabilidade, condutibilidade térmica, compressão e
flexão, e resistência ao impacto, já tinham sido avaliadas em trabalhos anteriores, indicando
adequação deste produto para diversas aplicações de construção, como isolamento térmico,
paredes divisórias, revestimento de tetos, entre outras. No entanto, este trabalho tinha como
objetivo avaliar o isolamento acústico, uma vez que é uma propriedade fundamental hoje em
dia. Os resultados obtidos indicam que o produto proposto também pode ter um
comportamento acústico interessante para fins de construção.

Exemplo disso é o estudo realizado por Silva, et al. [57], através do desenvolvimento de
laminados de compósitos com reforços de fibras de sisal em matriz de cimento, no qual
permite a produção de paredes finas com elevada resistência a tração e compressão. Este
trabalho demonstrou o potencial de utilização de fibras de sisal longas e alinhada como
reforço em laminados com base de cimento para aplicações semiestruturais e estruturais.
Outro material bastante promissor é o hemp medium density fiberboard (Figura 21), tendo a
sua produção sido realizada na Universidade do Estado de Washington. O processo de
produção para este material, inclui a utilização de fibras de cânhamo. O objetivo deste
material é a substituição de placas MDF de madeira por fibras de cânhamo, sendo desta forma
uma alternativa para limitar a destruição das florestas [6].
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Figura 21 - Hemp medium density fiberboard (MDF) [6].

Os isolamentos com materiais fibrosos têm adquirido uma boa aceitação, porque é possível
reduzir a espessura das camadas de isolamento e também o peso, mantendo o desempenho
como outros materiais de isolamento que foram considerados tóxicos [58]. Desta forma,
devido às tendências crescentes em usar materiais naturais na indústria da construção, a
investigação de um novo material foi realizada por Korjenic, et al. [59]. Para a realização
deste trabalho foram selecionados três fibras naturais diferentes, sendo estas de juta, de linho
e de cânhamo. O objetivo era comparar as características resultantes de diferentes
composições e comparar com diferentes materiais utilizados vulgarmente no isolamento
térmico de edifício, tais como lã mineral, espuma de poliestireno expandido, entre outros. Os
resultados mostraram que as propriedades de isolamento de fibras naturais são totalmente
comparáveis com os materiais tradicionais.

Com intuito de promover a sustentabilidade, produziram-se mantas de isolamento feitas a
partir de fibras de cânhamo. Este produto é biodegradável e reciclável, sendo adequado para
uso em paredes exteriores em madeira, paredes interiores, pavimentos e coberturas. O valor
da condutibilidade térmica é normalmente de 0,039 W/mºC, o que é equivalente a um
isolamento tradicional de alto desempenho [6]. Por fim, e como alternativa, à utilização de
espuma poliestireno expandido (EPS) amplamente utilizada como isolamento de edifícios, a
empresa holandesa Syndra produziu o material BioFoam ®, sendo este uma opção de base
biodegradável e de base biológica. O BioFoam ®, é uma espuma de ácido polilático e as suas
propriedades mecânicas são semelhantes as espumas de poliestireno expandido (EPS) [60].

2.5.5 Fibras recicladas

Devido à significativa produção de desperdício de material fibroso nas empresas têxteis, estas
têm encetado ações de valorização deste resíduo, procurando transformá-lo em produtos de
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valor acrescentado. Assim, materiais compósitos através de resíduos de materiais fibrosos,
apresentam propriedades interessantes para a construção e para a reabilitação de edifícios, tais
como elevados isolamentos térmico e acústico. Assim neste contexto, Sá et. al [61], estudou a
potencialidade da aplicação de dois tipos de resíduos de tecidos, como material de construção
para isolamento térmico. Foi realizada uma parede exterior dupla, com caixa-de-ar e com os
dois tipos de resíduos, a fim de determinar as suas características térmicas. Os resultados
obtidos mostram um aumento do desempenho térmico em 56% e 30%, respetivamente.
Portanto, a aplicação destes resíduos como um material de isolamento térmico é uma solução
adequada. Um outro estudo realizado por Lundhal, et al. [62] com o objetivo de estudar as
propriedades físicas e mecânicas de materiais compósitos produzidos através de resíduos de
materiais fibrosos, com matrizes termoplásticas (Figura 22). Os resultados concluíram que
através da alteração dos parâmetros de produção, tais como espessura dos tecidos, tempo e
temperatura de moldagem por compressão, razão fibra / matriz, matriz polimérica adotada e
número de camadas, podem ser produzidos uma vasta gama de materiais com propriedades
diferentes.

Figura 22 - Painéis compósitos produzidos a) 2 mm e b) 5 mm de espessura [62].

Por fim, um estudo realizado por Ricciardi, et al., [63] fez uma investigação de dois tipos de
painéis isolantes reciclados, sendo constituídos por resíduos de papel e fibras têxteis, unidos
por uma resina, com uma espessura total de 12 e 20 mm, respetivamente. Os ensaios
experimentais foram realizados a fim de avaliar o desempenho térmico e acústico dos
materiais. Os resultados exibiram um bom comportamento térmico de todos os painéis, sendo
que o valor de condutibilidade térmica variou entre 0,034 e 0,039 W/mºC. O coeficiente de
redução do ruído (para frequências de 250, 500, 1000 e 2000 Hz) varia no intervalo de 0,23 a
0,38 dB, dependendo da espessura da camada. Os resultados obtidos foram comparados com
o desempenho de isolamentos tradicionais. Pode-se notar que os valores de condutividade
térmica das amostras são semelhantes aos isolamentos aplicados tradicionalmente porém
apresentam densidades superiores (cerca de 433 kg / m3). Contudo, em relação a absorção de
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som, a lã de rocha proporciona uma melhor desempenho do que as soluções analisadas. Os
resultados mostraram que os painéis produzidos provocam grandes consumos de energia e um
elevado potencial de aquecimento global. O passo futuro para este trabalho é uma melhoria
deste novo tipo de isolamento através da fabricação de soluções mais leves, a fim de se obter
uma solução competitiva no mercado em termos de energia incorporada e as emissões de
gases efeito de estufa.
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3. MATERIAIS UTILIZADOS

O objetivo central deste trabalho de investigação é o desenvolvimento de um sistema
multicamada, de forma a responder aos requisitos identificados inicialmente. Desta forma, a
solução multicamada proposta é formada por duas camadas funcionais, sendo umas das
camadas responsável principalmente pelos desempenhos acústico e térmico (Figura 23 - b),
enquanto a camada adjacente é responsável pelo revestimento do espaço a reabilitar (Figura
23 - a).

Figura 23 - Sistema multicamada a desenvolver - a) camada de acabamento, b) camada de
isolamento, c) ligação à parede existente.

Os materiais selecionados para cada uma das camadas teve em linha de conta a utilização de
materiais sustentáveis, incluindo fibras recicladas, cortiça e membrana em PVC. Para além
destes, recorreu-se ao fabrico diferentes placas em material compósito, com diferentes
composições. Os materiais selecionados para cada uma das camadas está presente na Figura
24.
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1 - Camada de Isolamento

Materiais Fibrosos Reciclados

Compósitos Reforçados com
fibras naturais

2 - Camada de Acabamento

Membrana de PVC

Cortiça
Compósito
Reforçado com
fibras natural

Figura 24 - Materiais selecionados para a camada de isolamento e para a camada de
acabamento.

Este capítulo descreve as propriedades dos diferentes materiais utilizados e a produção de
placas em material compósito.

3.1 Camada de Isolamento

Os materiais selecionados para aplicação como camada de isolamento são de naturezas
distintas.

O primeiro grupo é constituído por materiais concebidos através da tecnologia de não tecidos,
utilizando como matéria-prima fibras recicladas.

No segundo grupo, incluem-se os materiais compósitos reforçados com fibras produzidos
especificamente para este trabalho.

3.1.1 Materiais Fibrosos Reciclados

Os materiais fibrosos reciclados que foram utilizados no presente estudo encontram-se
apresentados no Quadro 11. Estes foram fornecidos pelos fabricantes Plus Felt e Pastofo e
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encontravam-se sob a forma de rolos (Figura 25). Foram preparados amostras de cada tipo de
material com dimensões de 21,7 cm × 21,9 cm.

Figura 25 - Materiais fibrosos reciclados.

Estes materiais são estruturas têxteis produzidas a partir de mantas de fibras, depositadas de
forma orientada aleatoriamente, e compactadas por meios mecânicos, térmicos ou químicos.
Estes materiais apresentam diversas vantagens tais como, facilidade de produção, facilidade
de aplicação e baixo custo. São muito utilizadas na indústria automóvel, na fabricação de
peças moldadas e como isolamento térmico [64].

Quadro 11 - Propriedades dos materiais em não-tecido selecionados.
Massa por
Sigla

Composição

Espessura unidade de
(mm)

superfície

Imagem

(g/m2)

- 80% algodão
Porotak

A

- resinas

19,07

1340,40

termoendurecíveis
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Massa por
Sigla

Composição

Espessura unidade de
(mm)

superfície

Imagem

(g/m2)

- 80% algodão
Ecotex

B

- resinas

8,69

1127,87

9,15

1241,50

14,37

957,43

termoendurecíveis

- 25% polipropileno
- 40% acrílico
Bicofelt

C

- 15% poliéster
- 10% algodão
- 10% outras fibras

- 25% polipropileno
- 40% acrílico
Polycotex

D

- 15% poliéster
- 10% algodão
- 10% outras fibras

3.1.2 Compósitos reforçados com fibras naturais

Os materiais compósitos reforçados com fibras naturais utilizados neste estudo foram
processados em laboratório. Para o fabrico dos compósitos para a camada de isolamento,
foram utilizados um tipo de matriz polimérica e três tipos de fibras naturais. De seguida estão
definidas as matérias-primas utilizadas e o modo de produção.
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3.1.2.1 Matérias-primas

a) Reforço Fibroso
Os tipos de fibra selecionados são de origem vegetal e de diferentes regiões da planta,
conforme se pode verificar no Quadro 12.

Quadro 12 - Fibras de origem natural utilizadas.
Origem

Fruto

Caule

Folha

Fibra

Coco

Banana

Sisal

Imagem

As fibras utilizadas para a preparação dos materiais compósitos, são provenientes do Brasil. A
seleção das fibras de reforço para o presente estudo teve em conta a facilidade de aquisição
que as fibras apresentavam, bem como a utilização de fibras provenientes de diferentes áreas
da planta.

b) Matriz
O polipropileno, utilizado como matriz dos compósitos fabricados, foi adquirido à Danosa. A
matriz adotada pertence à classe dos materiais poliméricos termoplásticos. Utilizou-se o
polipropileno sob forma de não-tecido. O baixo custo aliado à facilidade de utilização e
aquisição que apresenta, foram os principais motivos que conduziram à seleção do
polipropileno como matriz dos compósitos. No Quadro 13 estão apresentadas as propriedades
físicas do polipropileno.
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Quadro 13 - Propriedades físicas do polipropileno [65].
Resistência à tração
longitudinal (KN/m)

Massa por unidade de superfície (g/m2)

8

Imagem

125

3.1.2.2 Produção dos materiais compósitos

Para produção dos materiais compósitos, procedeu-se em duas fases. Na primeira fase
recorreu-se à produção de não tecido em equipamento próprio. Contudo, verificou-se que este
processo não é viável, pois a espessura do material e a quantidade de fibras danificou o
equipamento ( Figura 26 e Figura 27).

Figura 26 - Resultado final.

Figura 27 - Equipamento danificado.

Na segunda fase, e uma vez à impossibilidade da tentativa anterior adotou-se pelo método
moldação por compressão quente para a produção de placas em material compósito. Este
processo foi realizado em duas etapas. Inicialmente, na primeira etapa, confecionou-se
compósitos com dimensões de 15,3 cm × 9,8 cm e com diferentes razões de frações
volúmicas de materiais (fibras e matriz), sendo as percentagens selecionadas de 40%, 50% e
60%. Foi utilizado o molde com dimensões de 15,3 cm × 9,8 cm, sendo este um molde com
uma área reduzida, uma vez que as quantidades de material eram elevadas. Após uma análise
aos resultados obtidos elegeu-se a razão de fração volúmica dos materiais que apresentaram
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melhores resultados, e procedeu-se à confeção de compósitos com dimensões de 24 × 24 cm,
sendo esta a área apropriada para a realização dos diferentes ensaios.

É de notar que antes da produção dos materiais compósitos as fibras estiveram na estufa a
70ºC por forma a eliminar o excesso de humidade, uma vez que é um fator prejudicial para na
produção do material.

O processo iniciou-se com a pesagem das fibras e da matriz (Figura 28 e Figura 29) e,
seguidamente, pela formação da mistura dos dois materiais (Figura 30). Foi verificada a
necessidade de ajustes morfológicos nas fibras, e que contemplou a secção manual das fibras
em comprimentos aproximados de 2 a 3 cm e também da desagregação manual dos feixes,
para uma melhor distribuição na matriz.

Figura 28 - Pesagem das

Figura 29 - Pesagem da

Figura 30 - Mistura dos materiais

fibras

matriz.

(fibras e matriz).

Depois aplicou-se desmoldantes semipermanentes [66] no molde por forma a facilitar a
extração do material no final do processo, tendo-se colocado seguidamente a mistura (fibra e
matriz) no interior do molde (Figura 31). Sucessivamente foi aplicada pressão e calor através
da utilização de uma prensa hidráulica de dois pratos paralelos, aquecida por um sistema
elétrico a água quente durante 10 minutos (Figura 32 e Figura 33). O prato superior estava a
temperatura de 215ºC e o prato inferior de 200ºC. Esta diferença de temperatura deve-se ao
fato que a parte superior do molde apresenta uma maior espessura. No final obteve-se uma
peça rígida após a extração do molde. Os moldes foram arrefecidos antes da sua abertura.
Devido às condições severas de moldagem, usualmente os moldes são feitos de aço rígido.
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Figura 31 - Colocação da mistura

Figura 32 - Colocação do

Figura 33 - Prensa

no molde.

molde na prensa

hidráulica

hidráulica.
De seguida será apresentado de uma forma mais detalhada as características dos diferentes
materiais compósitos produzidos.

a) 1ª Etapa: Produção de placas em material compósito com molde 15,3 ×
9,8 cm.

Nesta primeira etapa, produziu-se placas com diferentes razões frações volúmicas de
materiais (fibras e matriz), sendo as percentagens selecionadas de 40%, 50% e 60%. Na
Figura 34 está apresentado o molde com dimensão 15,3 × 9,8 cm que foi utilizado.

Figura 34 - Molde 15,3 × 9,8 cm.

O peso por unidade de superfície que se pretendia inicialmente para cada placa era de 1500
g/m2, para futuramente ser possível comparar com os materiais fibrosos reciclados. Contudo
ao realizar a primeira placa verificou-se que a quantidade era reduzida. Tal facto adotou-se
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por aumentar o peso por unidade de superfície para 2000 g/m2. No Quadro 14 apresenta-se a
composição dos materiais fibrosos produzidos.

Quadro 14 - Composição dos materiais fibrosos.

Fibras de
banana com
polipropileno

Fibras de
sisal com
polipropileno

Sigla

Composição

I1

40% banana
60 % polipropileno

12,10

18,08

2012

I2

50% banana
50 % polipropileno

15,14

14,96

2007

I3

60% banana
40 % polipropileno

18,05

12,01

2004

J1

40% sisal
60 % polipropileno

12,40

18,20

2040

J2

50% sisal
50 % polipropileno

14,90

15,10

2000

J3

60% sisal
40 % polipropileno

11,95

12,40

1623

12,03

17,94

1998

15,16

14,99

2010

18,03

12,03

2004

K1
Fibras de
coco com
polipropileno

Massa por
Quantidade
Quantidade
unidade de
de matriz
de fibra (g)
superfície
(g)
(g/m2)

K2
K3

40% coco
60 % polipropileno
50% coco
50 % polipropileno
60% coco
40 % polipropileno

Os aspeto dos materiais compósitos produzidos nesta primeira fase estão apresentados no
Quadro 15.

Quadro 15 - Aspeto dos materiais fibrosos.

Fibras de banana com
polipropileno

Sigla

Composição

I1

40% banana
60 % polipropileno

Imagem
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Sigla

Composição

I2

50% banana
50 % polipropileno

I3

60% banana
40 % polipropileno

J1

40% sisal
60 % polipropileno

J2

50% sisal
50 % polipropileno

J3

60% sisal
40 % polipropileno

K1

40% coco
60 % polipropileno

K2

50% coco
50 % polipropileno

Fibras de banana com
polipropileno

Fibras de sisal com
polipropileno

Fibras de coco com
polipropileno
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Fibras de coco com
polipropileno

Sigla

Composição

K3

60% coco
40 % polipropileno

Imagem

Após uma análise ao aspeto visual dos resultados obtidos, verificou-se uma excelente
qualidade superficial das placas com 60% de fibra de banana, de sisal e de coco e 40% de
polipropileno, sendo igualmente de realçar o benefício ao nível do custo, pois as fibras são de
custo mais reduzido.

b) 2ª Etapa: Produção de placas em material compósito molde 24 × 24 cm.
Nesta segunda etapa e após uma análise dos resultados obtidos anteriormente, adotou-se a
fração volúmica 60% de fibra, com 40% de matriz. Como foi assente anteriormente, o molde
selecionado para processar placas com áreas adequadas para a realização dos ensaios
apresentou dimensões de 24 × 24 cm (Figura 35).

Figura 35 - Molde 24 × 24 cm.

No Quadro 16 apresenta-se a composição dos materiais compósitos produzidos.
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Quadro 16 - Composição dos materiais compósitos.

Sigla
Fibras de banana
com
polipropileno
Fibras de sisal
com
polipropileno
Fibras de coco
com
polipropileno

I3

J3

K3

Composição
60% banana
40 %
polipropileno
60% sisal
40 %
polipropileno
60% coco
40 %
polipropileno

Quantidade
de fibra (g)

Massa por
Quantidade
unidade de
de matriz
superfície
(g)
(g/m2)

52,03

31,50

1450

51,70

34,03

1488

51,40

34,90

1498

Os aspeto dos materiais compósitos produzidos estão apresentados no Quadro 17.

Quadro 17 - Aspeto dos materiais compósitos.

60

Sigla

Composição

Fibras de banana
com polipropileno

I3

60% banana
40 % polipropileno

Fibras de sisal com
polipropileno

J3

60% sisal
40 % polipropileno

Fibras de coco com
polipropileno

K3

60% coco
40 % polipropileno

Imagem
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A análise às placas produzidas permitiu visualizar alguns “orifícios” nas três placas, o que
posteriormente pode influenciar os resultados nos ensaios acústico e nos ensaios térmicos
devido o transmissão direta. Isto aconteceu, porque a quantidade inicial de material não foi
suficiente para a dimensão do molde e como tal criava zonas não preenchidas. Posto isto foi
necessário acrescentar material, para um peso de unidade de superfície de 2083 g/m2, e no
qual manteve-se a mesma relação matriz/fibra. No Quadro 18 está apresentada a composição
dos materiais compósitos produzidos.

Quadro 18 - Composição de materiais compósitos.

Sigla

I3 a
Fibras de
banana com
polipropileno

I3 b

I3 c

J3 a
Fibras de sisal
com
polipropileno

J3 b

J3 c

K3 a
Fibras de coco
com
polipropileno

K3 b

K3 c

Composição
60% banana
40 %
polipropileno
60% banana
40 %
polipropileno
60% banana
40 %
polipropileno
60% sisal
40 %
polipropileno
60% sisal
40 %
polipropileno
60% sisal
40 %
polipropileno
60% coco
40 %
polipropileno
60% coco
40 %
polipropileno
60% coco
40 %
polipropileno

Quantidade
de fibra (g)

Massa por
Quantidade unidade de
de matriz (g) superfície
(g/m2)

72,64

48,78

2108

72,61

48,90

2110

71,30

47,91

2070

71,80

48,40

2087

72,50

47,60

2085

72,14

48,98

2103

72,50

48,70

2104

72,60

47,60

2087

72,12

48,69

2097

A espessura e o aspeto dos materiais compósitos produzidos estão apresentados no Quadro
19.
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Quadro 19 - Espessura e aspeto dos materiais compósitos.

Sigla

Composição

Espessura (mm)

I3 a

60% banana
40 % polipropileno

8,58

Fibras de banana
I3 b
com
polipropileno

60% banana
40 % polipropileno

8,30

I3 c

60% banana
40 % polipropileno

8,72

J3 a

60% sisal
40 % polipropileno

9,29

J3 b

60% sisal
40 % polipropileno

12,47

Fibras de sisal
com
polipropileno
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Fibras de sisal
com
polipropileno

Fibras de coco
com
polipropileno

Sigla

Composição

Espessura (mm)

J3 c

60% sisal
40 % polipropileno

8,24

K3 a

60% coco
40 % polipropileno

7,95

K3 b

60% coco
40 % polipropileno

9,00

K3 c

60% coco
40 % polipropileno

9,54

Imagem
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3.2 Camada de Acabamento

O segundo grupo contempla materiais direcionados para acabamento, sendo que neste estudo
particular foram selecionados diferentes tipos de materiais, sendo eles:


Membrana de PVC;



Compósitos reforçados com fibra natural produzidos em laboratório;



Cortiça.

3.2.1 Membranas de PVC

Em relação à membrana de PVC (Figura 36), este material foi fornecido pelo fabricante
Endutex e encontravam-se sob a forma de rolos. Foram preparados amostras com dimensões
de 21,7 cm × 21,9 cm.

Figura 36 - Membrana de PVC.

As características do material, membrana de PVC, estão presentes no Quadro 20.

Quadro 20 - Propriedades membrana de PVC.
Sigla
Membrana PVC

H

Espessura (mm) Massa por unidade de superfície (g/m2)
1,18

755,42

As membranas são formadas por tecido de poliéster revestido com policloreto de vinilo
(PVC) e são usadas e testadas desde os anos 1960’s. A ampla aplicação deste material deve-se
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ao seu baixo custo, assim como à facilidade de manuseamento. Contudo, a desvantagem que
apresenta prende-se com a durabilidade reduzida de apenas 10 a 15 anos. Atualmente estas
membranas são bastante utilizadas como membranas arquitetónicas, como por exemplo
coberturas de estádios de futebol, etc. [67].

3.2.2 Compósito reforçado com fibra natural

Como camada de acabamento apenas foi selecionado um tipo de matriz e um tipo de fibra
natural para a produção do compósito. De seguida, define-se a matéria-prima utilizada e o
modo de produção.

3.2.2.1 Matérias-primas

a) Reforço Fibroso
Para o fabrico do compósito foi utilizado tecido de juta como reforço (Figura 37). Esta fibra,
comercializada sob forma de tecido, foi adquirida à Lusotufo. A seleção desta fibra de reforço
justifica-se pelas boas propriedades mecânicas e pela facilidade de aquisição que o tecido de
fibra de juta apresenta.

Figura 37 - Tecido de juta.

As características do material, tecido de juta, estão presentes no Quadro 21.
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Quadro 21 - Propriedades do Tecido de Juta.
Orientação
do reforço
(º)
Tecido
de juta

0/90

Espessura

Massa por

(mm) –

unidade de

coeficiente de

superfície

variação (%)

(g/m2)

3,8 - 7,8

500

Tensão
rotura
(MPa)

39,5

Extensão na
rotura (%)

2

Módulo de
elasticidade
(MPa)

3140

b) Matriz
A matriz utilizada tal como nos materiais compósitos produzidos como camada de isolamento
foi polipropileno, sob forma de não-tecido sendo este adquirido à Danosa. O baixo custo
aliado à facilidade de utilização e aquisição que apresenta, foram os principais motivos que
conduziram à seleção do polipropileno como matriz dos compósitos. As propriedades físicas
deste material é igual ao definido no subcapítulo 3.1.2.1 alínea b.

3.2.2.2 Produção dos materiais compósitos

Para a camada de acabamento foram produzidos laminados de polipropileno reforçados com
fibra de juta com dimensões de 24 cm × 24 cm. A área selecionada, tal como foi definido
anteriormente é apropriada para a realização dos ensaios. Para a produção deste material
também foi utilizada a prensa hidráulica de dois pratos paralelos, aquecida por um sistema
elétrico a água quente (Figura 33). Inicialmente preparou-se o tecido e a matriz com as áreas
pretendidas, e, seguidamente, foi laminado diretamente na prensa. O tempo de aquecimento
foi de 5 minutos e o tempo de arrefecimento foi durante 3 minutos. A temperatura de
processamento foi de 210ºC. No final obteve-se uma peça rígida, após a extração do molde.
No Quadro 22 estão definidas as características e o aspeto dos materiais compósitos
produzidos.
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Quadro 22 - Composição de materiais compósitos.

Fibras de juta
com polipropileno

Sigla

Composição

Quantidade
de fibra (g)

L

60% juta
40 % polipropileno

36,00

Massa por
Quantidade
unidade de
de matriz
superfície
(g)
(g/m2)

21,00

990

A espessura e o aspeto dos materiais compósitos produzidos estão apresentados no Quadro
23.

Quadro 23 - Espessura e aspeto dos materiais compósitos.

Sigla Composição Espessura

L1

60% de juta
40 % de
polipropileno

1,55

Fibras de juta com polipropileno

L2

60% de juta
40 % de
polipropileno

1,84

Fibras de juta com polipropileno

L3

60% de juta
40 % de
polipropileno

1,84

Fibras de juta com polipropileno

Imagem
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3.2.3 Cortiça

A cortiça utilizada neste trabalho foi fornecida pela empresa Corticeira Amorim e
encontravam-se sob a forma de rolos. Foram preparadas amostras com as dimensões 21,7 cm
× 21,9 cm. A seleção deste material, sendo ele bastante utilizado tradicionalmente, justifica-se
por ser um produto de matéria-prima 100% natural, eficiente e reciclável. Apresenta também
um bom comportamento térmico e acústico, durabilidade e pela facilidade de aquisição que
apresenta. No Quadro 24 apresenta as características da cortiça.

Quadro 24 - Características da cortiça.

Sigla Espessura

Cortiça

68

M

2,89

Massa por unidade de
superfície (g/m2)

800

Imagem
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4. ENSAIOS E ANÁLISE DE RESULTADOS

Após a seleção e a produção dos materiais para cada umas das camadas pretendidas, o
trabalho desenvolvido nesta dissertação foi dividido em três blocos de investigação principais:


Na primeira fase, fez-se a avaliação térmica e acústica dos diferentes materiais com

função de isolamento, de uma forma individual;


Na segunda fase, caracterizou-se diferentes combinações de materiais e avaliou-se o

desempenho térmico e acústico;


Na terceira fase, selecionou-se a solução multicamada final assumindo as necessidades

de isolamentos térmico e acústico, funcional e de fácil montagem no local de reabilitação.

Neste capítulo resumem-se os principais procedimentos experimentais de ensaio aos quais os
materiais foram sujeitos, bem como a seleção dos materiais para obter a melhor combinação
de forma a formar o sistema multicamada desejado.

4.1 Avaliação térmica e acústica para a camada de isolamento

4.1.1 Ensaio Térmico

Os ensaios para avaliação do comportamento térmico têm como objetivo determinar o
comportamento dos materiais quando são submetidos a variações de temperatura. A fim de
apurar a resistência térmica dos materiais, a avaliação aos materiais foi realizada no aparelho
Alambeta (Figura 38).
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Figura 38 - Equipamento para avaliação ao comportamento térmico dos materiais.

Este equipamento avalia, simultaneamente, as seguintes propriedades térmicas estacionárias:


λ (10-3) - Condutibilidade térmica (propriedade estacionária ou dinâmica – W/mºK):

Exprime a quantidade de calor que fluí pelo material, por unidade de comprimentos.


a (10-6) - Difusão térmica (m2/s): Descreve a velocidade de propagação da

temperatura (calor) no material: impulso térmico.


b - Absortividade térmica (Ws1/2 /mºK): Representa o fluxo instantâneo que ocorre

quando dois corpos semi-finitos, com diferentes temperaturas, entram em contacto físico.
Está, diretamente, relacionada com a sensação inicial de contacto inicial, pois corresponderá a
uma superfície mais fria. A absortividade térmica exprime as propriedades térmicas dos
tecidos em contacto, estando relacionado com parâmetros da estrutura e composição dos
tecidos, não abrangendo as condições de medição.


R (10-3) - Resistência térmica (m2K /W): Exprime a resistência oferecida por um dado

material ao fluxo de calor: razão entre a espessura e a condutividade térmica.


H - Espessura do material (mm).

Este aparelho consiste num bloco metálico com a temperatura constante (32ºC) a qual difere
da temperatura da amostra (20ºC). Quando a medida se inicia, a cabeça de medida baixa e
toca a superfície plana da amostra a medir, a qual se situa na base do aparelho, sob a cabeça
de medição. Neste momento, a temperatura da superfície da amostra muda bruscamente e o
aparelho regista a evolução do fluxo de calor.
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Foram realizadas três medições para cada amostra de material. Os resultados finais obtidos na
atividade experimental cobre os materiais para isolamento, estão visíveis no Quadro 25 e no
gráfico da Figura 39.

Quadro 25 - Resultados da condutibilidade térmica para materiais como isolamento.
Resistência Térmica
Materiais

Sigla

Portotak

A

0,218

Ecotex

B

0,137

Bicofelt

C

0,143

Polycotex

D

0,189

Compósito reforçado por fibra de banana

I3

0,117

Compósito reforçado por fibra de sisal

J3

0,131

Compósito reforçado por fibra de coco

K3

0,115

(m2K /W)

Resistência térmica (R)

m2K/W
0,250

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000
A

B

C

D
Materiais

I3

J3

K3

Figura 39 - Valores da resistência térmica para os materiais com função de isolamento.
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Através da análise gráfica é possível verificar que os materiais apresentam comportamentos
diferentes. Uma vez que a resistência térmica exprime a resistência oferecida por um dado
material ao fluxo de calor, quanto maior for o valor, melhor será o seu comportamento
térmico. Como é possível verificar os materiais fibrosos reciclados possuem, no geral, melhor
resistência térmica que as placas em material compósito. Este fenómeno pode dever-se ao
facto dos materiais fibrosos reciclados serem produzidos em fábrica, e os compósitos
reforçados com fibra natural serem produzidos em laboratório, o que poderá ter levado a uma
não homogeneidade completa entre os diferentes componentes das placas produzidas.

Pode concluir-se que o material fibroso reciclado Porotak, revela-se a melhor escolha.
Relativamente às placas em material compósito produzidas em laboratório, as placas
reforçadas com fibra de sisal apresentaram melhores resultados, seguido das placas reforçadas
com fibra de banana e posteriormente com fibra de coco.

4.1.2 Ensaio Acústico

O ensaio ao comportamento acústico foi realizada numa caixa em material compósito, isolada
acusticamente, construída para o efeito (Figura 40). Esta caixa é composta por: fonte sonora
que é responsável pela criação do ruído; orifício para colocação de sonómetros que estão
disponíveis a diferentes distâncias da fonte sonora; ranhura para colocação de amostras de
forma a garantir a fixação das amostras e o seu posicionamento a distâncias conhecidas da
fonte sonora.

Figura 40 - Caixa de avaliação qualitativa da redução de ruído [68].

Este ensaio consta na emissão de ruído rosa, através da coluna instalada numa das
extremidades da caixa de som (Figura 42 e Figura 43). Depois as amostras são colocadas na
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caixa de som, dividida em dois espaços estanques e, por fim, são instalados dois sonómetros
(Figura 41), um entre a amostra e o emissor, e o outro sonómetro depois da amostra. Um
sonómetro efetua a medição do som de entrada, e, o outro, a medição do som de saída, tendo
como separação o material em estudo. O objetivo do ensaio consiste na verificação da redução
acústica entre os dois compartimentos, para as várias frequências.

Figura 41 - Sonómetros (lado esquerdo - som saída; lado direito – som de entrada) [69].

A medição do ruído sonoro foi realizada através de um varrimento automático em todas as
bandas de oitavas, desde os 31,5 Hz até aos 16000 Hz. Em cada medição, o varrimento foi
realizado durante 10 minutos de forma a obter um número considerável de medições. Em cada
varrimento os sonómetros adquiriram e gravaram o ruído registado no interior da caixa. No
final, e de forma automática, os sonómetros determinam uma média aritmética dos valores
registados.

Figura 42 - Interior da caixa de ensaios

Figura 43- Montagem utilizada para a

acústicos

realização dos ensaios acústicos.
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De forma a dispersar eventuais erros causados por ruído externo induzido no interior da caixa,
para cada amostra, foram realizadas 3 ensaios para cada material. Optou-se por fazer uma
análise de resultados para frequências superiores a 125 Hz. Os resultados obtidos na atividade
experimental estão visíveis no Quadro 26.

Quadro 26 - Redução de ruído sonoro verificado para as camadas de isolamento.
Porotak (A)

Ecotex (B)

Bicofelt (C )

Polycotex (D)

Média R (dB)

Média R (dB)

Média R (dB)

Média R (dB)

125

6,80

39,07

7,37

2,47

250

3,77

44,07

4,97

1,03

500

4,20

44,43

4,13

1,27

1K

2,70

51,37

2,97

0,53

2K

6,93

45,93

7,27

4,10

4K

9,43

46,37

9,97

6,53

8K

12,40

40,47

13,60

8,90

16 K

15,80

33,03

16,83

11,93

Frequência (Hz)

Compósito
reforçado por
Frequência (Hz)
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banana (I3)

Compósito reforçado por
sisal (J3)

Compósito
reforçado por coco
(K3)

Média R (dB)

Média R (dB)

Média R (dB)

125

7,83

7,73

7,53

250

4,50

3,73

13,13

500

6,00

6,20

6,07

1K

7,13

6,47

5,60

2K

11,90

10,80

10,30

4K

15,87

14,90

13,93

8K

22,27

21,33

19,33

16 K

28,97

24,50

24,13
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De maneira a visualizar de uma forma mais simples os resultados obtidos, apresenta-se na
Figura 44 um gráfico com os resultados de redução do ruído sonoro para cada material em
função da frequência.

Redução Acústica- Isolamento
dB

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
125

250

500

1K
2K
Frequência (Hz)

Porotak (A)
Bicofelt (C )
Compósito reforçado por banana (I3)
Compósito reforçado por coco (K3)

4K

8K

16 K

Ecotex(B)
Polycotex (D)
Compósito reforçado por sisal (J3)

Figura 44 - Redução sonora dos materiais como camada de isolamento.
Os valores obtidos mostram uma clara diferença entre a redução do ruído sonoro verificada no
material fibrosos reciclado Ecotex. Por sua vez, os compósitos reforçados com coco, sisal e
banana apresentam, como era esperado, melhor comportamento de redução acústica
essencialmente em altas frequências (entre os 500Hz e os 16kHz), devido à existência de
poros na sua constituição

4.2 Seleção das combinações de materiais.

Após a avaliação dos resultados obtidos, de forma individual, para os materiais direcionados
para camada de isolamento, a etapa seguinte é adotar a melhor combinação de camadas de
maneira a obter o sistema multicamada mais indicado para cumprir os requisitos exigidos
inicialmente. Contudo, e após a análise dos resultados obtidos, verificou-se essencialmente
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que na camada de isolamento os materiais com melhor comportamento acústico não
correspondem aos materiais com melhor comportamento térmico.

Após alguma análise e discussão, decidiu-se realizar várias combinações de materiais de
maneira a obter o sistema multicamada que cumpra todos os requisitos definidos inicialmente.

Em relação à camada de isolamento, inicialmente, selecionou-se o material Porotak porque
apresentou melhores resultados ao nível dos ensaios térmicos, e o material Ecotex pois
mostrou melhores resultados ao nível dos ensaios acústicos. É de referir que os restantes
materiais fibrosos reciclados foram desprezados, pois o método de consolidação entre eles é
igual. Uma vez que o objetivo desta dissertação está direcionado para a sustentabilidade,
optou-se por utilizar também, os materiais compósitos reforçados com fibras de sisal, banana
e coco no desenvolvimento da fase seguinte, apesar da avaliação térmica e acústica não
corresponder aos melhores resultados. As combinações selecionadas estão presentes no
Quadro 27.

Quadro 27 - Combinações selecionadas.
Combinações

1

2

3

Compósito Polipropileno e
banana
Compósito Polipropileno e
coco
Compósito Polipropileno e
sisal

Camada de

Espessura

acabamento

(mm)

Cortiça

11,43

Cortiça

12,70

Cortiça

11,67

4

Ecotex

Cortiça

11,90

5

Porotak

Cortiça

21,96

Compósito Polipropileno e

Compósito

banana

polipropileno e juta

Compósito Polipropileno e

Compósito

coco

polipropileno e juta

6

7
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Camada de isolamento

13,00

10,37
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Combinações

8

Camada de isolamento

(mm)

sisal

polipropileno e juta

10

Porotak

13

acabamento
Compósito

Ecotex

12

Espessura

Compósito Polipropileno e

9

11

Camada de

Compósito Polipropileno e
banana
Compósito Polipropileno e
coco
Compósito Polipropileno e
sisal

Compósito
polipropileno e juta
Compósito
polipropileno e juta

10,10

9,52

20,65

Membrana de PVC

11,73

Membrana de PVC

9,73

Membrana de PVC

10,57

14

Ecotex

Membrana de PVC

9,74

15

Porotak

Membrana de PVC

19,93

4.3 Avaliação térmica e acústica para as diferentes combinações

4.3.1 Ensaios térmicos

Para a realização dos ensaios térmicos sobre as diferentes combinações, recorreu-se, à
utilização do aparelho Alambeta (Figura 38), tal como nos ensaios efetuados anteriormente.

Foram realizadas três medições para cada amostra de material. Os resultados finais obtidos
nas atividade experimental relativamente as diferentes combinações estão visíveis no Quadro
28 e no gráfico da Figura 45.
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Quadro 28 - Resultados térmicos obtidos às diferentes combinações.
Combinações

1

2

3

Camada de

Camada de

Resistência térmica

isolamento

acabamento

(m2K/ W)

Cortiça

0,1343

Cortiça

0,1680

Cortiça

0,1380

Compósito
Polipropileno e banana
Compósito
Polipropileno e coco
Compósito
Polipropileno e sisal

4

Ecotex

Cortiça

0,1470

5

Porotak

Cortiça

0,1617

Compósito

Compósito

Polipropileno e banana

polipropileno e juta

Compósito

Compósito

Polipropileno e coco

polipropileno e juta

Compósito

Compósito

Polipropileno e sisal

polipropileno e juta

6

7

8

9

Ecotex

10

Porotak
Compósito

11

12

13
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Polipropileno e banana
Compósito
Polipropileno e coco
Compósito
Polipropileno e sisal

0,0861

0,1043

0,1080

Compósito
polipropileno e juta

0,1293

Compósito
polipropileno e juta

0,1570

Membrana de PVC

0,1323

Membrana de PVC

0,1080

Membrana de PVC

0,1158

14

Ecotex

Membrana de PVC

0,1403

15

Porotak

Membrana de PVC

0,1953
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Resistência térmica (R)
m2ºK/W
0,250

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Combinações

Figura 45 - Valores da resistência térmica para as diferentes combinações.

Através dos resultados obtidos é possível verificar, de uma forma geral, que as combinações
propostas que apresentam como camada de isolamento o material Porotak, revelam melhores
resultados. Este resultado era esperado pois a camada de isolamento, Porotak, apresentou
melhor comportamento térmico de uma forma individual.

Desta forma, a combinação com melhor comportamento térmico é a número 15 (membrana de
PVC + Porotak). De seguida, o sistema multicamada com melhores resultados é a combinação
número 2 (cortiça + compósito polipropileno e coco), sendo o resultado obtido aproximado ao
sistema multicamada número 15.

4.3.2 Ensaios Acústico

O procedimento adotado para o ensaio ao comportamento acústico, foi similar ao utilizado na
fase inicial, sendo que as amostras foram colocadas na caixa de som, dividida em dois espaços
estanques e, avaluadas por meio de dois sonómetros instalados. O ensaio ocorreu durante 10
minutos para cada combinação. Optou-se por fazer uma análise de resultados para frequências
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superiores a 125 Hz. Os resultados obtidos na atividade experimental para as diferentes
combinações estão presentes no Quadro 29 e no gráfico da Figura 46. Uma vez que todos os
materiais apresentam espessuras divergentes, optou-se por apresentar resultados específicos,
em função da espessura.

Quadro 29 - Redução de ruído sonoro verificado para cada sistema multicamada.
1

2

3

4

Média R

Média R

Média R

Média R

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

125

12,70

35,60

8,60

7,20

44,20

7,90

8,30

250

10,90

11,70

9,30

6,30

52,20

9,60

6,30

500

12,40

9,40

8,60

8,60

50,90

11,30

8,60

1K

5,70

7,50

5,20

7,20

56,70

8,60

4,90

2K

7,90

6,70

6,30

9,40

50,60

8,20

6,00

4K

20,30

15,70

17,20

18,40

51,40

13,10

14,10

8K

25,10

25,10

9,20

22,90

46,90

23,60

22,20

16 K

33,40

32,30

30,40

29,60

42,40

29,70

26,20

12

13

14

15

Média R

Média R

Frequência
(Hz)

Frequência
(Hz)

80

8

9

Média

Média

R (dB) R (dB)

10

11

Média Média
R

R

(dB)

(dB)

5

6

7

Média R Média R Média R

Média R Média R
(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

125

9,80

10,50

9,70

6,80

7,50

7,10

36,00

68,70

250

10,15

10,20

8,70

6,00

6,00

4,90

46,50

50,30

500

10,50

9,70

8,70

7,80

6,70

8,30

42,70

52,40

1K

3,70

6,30

7,50

3,80

3,00

2,60

54,00

54,90

2K

4,50

9,80

14,60

4,10

2,60

4,10

55,00

47,70

4K

17,30

20,30

24,70

12,40

12,00

12,00

38,70

54,60

8K

24,00

28,80

29,60

7,20

46,20

21,80

20,60

46,70

16 K

30,00

27,30

33,70

27,80

28,80

30,00

43,90

43,30
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Por forma, a analisar de uma forma mais simples os resultados obtidos, na Figura 46, está
apresentado um gráfico com os valores obtidos de redução do ruído sonoro para as diferentes
combinações em função da frequência.

Redução Acústica
(dB) 80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
125

250

500

1K

2K

4K

8K

16 K

Frequência (Hz)
1
9

2
10

3
11

4
12

5
13

6
14

7
15

8

Figura 46 - Redução sonora das diferentes combinações.
Os melhores resultados acústicos estão presentes na combinação número15 (Porotak +
Membrana de PVC) e na combinação número 5 (Porotak + Cortiça), onde ambos os materiais
utilizam como material Porotak como camada de isolamento. É possível comparar, que apesar
do material Ecotex apresentar melhores resultados acústicos de uma forma individual, o
mesmo não se verifica quando se realiza as diferentes combinações de materiais. De seguida a
combinação14 (Ecotex + Membrana de PVC) apresenta melhores resultados relativamente a
redução acústica, contudo neste caso já utiliza como camada de isolamento o material Ecotex,
no qual este apresentou melhores resultados acústicos de uma forma individual. É possível
também averiguar que quando aplicado a membrana de PVC como camada de acabamento
contribui de forma significativa para uma melhor redução acústica.

Relativamente às restantes combinações apresentam um resultado semelhante da absorção
acústico ao longo de todas frequências, verificando um melhor resultado nas altas frequências.
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4.4 Solução Proposta

O objetivo principal desta dissertação é adotar uma solução multicamada que terá como
funcionalidade um bom desempenho térmico e acústico conseguindo, apresentar uma boa
componente estética.

Após a análise dos resultados, foi realizado uma ordenação, da melhor para a pior
combinação, relativamente ao desempenho térmico e acústico das combinações estudadas,
consoante o Quadro 30.

Quadro 30 - Combinações com melhores desempenhos térmicos e acústicos.
Desempenho térmico

Desempenho Acústico

1

Combinação 15

Combinação 15

2

Combinação 2

Combinação 5

3

Combinação 5

Combinação 14

4

Combinação 10

Combinação 1

5

Combinação 4

Combinação 6

Com base na ordenação realizada, e apesar da combinação 15 apresentar melhores resultados
em termos acústicos e térmicos, respetivamente, não são as melhores soluções uma vez que a
nível estético e funcional não são as mais favorecidas, pois ambos os materiais são flexíveis, o
que leva a não serem adequados para utilização na construção.

Apesar da combinação 2 apresentar um bom desempenho térmico, foi rejeitada dado o seu
comportamento acústico. Posto isto, optou-se por selecionar como solução proposta, a
combinação 5, ver Figura 47, que consegue reunir os melhores resultados ao nível de ambas
as componentes.
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Figura 47 - Solução proposta – combinação 5.

Quando comparado as propriedades da solução proposta com a proposta tradicional, parede
divisória leve em placa de gesso cartonado, apresentam um melhor desempenho térmico e
acústico, como pode-se verificar no Quadro 31. Além disto, esta combinação pode ser um
sistema capaz de ser instalado sem recurso a profissionais especializados e apresenta
capacidade de reciclagem e reutilização

Quadro 31 - Comparação das propriedades entre a solução proposta e a parede divisória leve
em placa de gesso cartonado.
Resistência Térmica

Redução Acústica

(m2 K/W)

(dB)

Solução Proposta

0,162

50,90

Paredes divisórias leves [22]

0,05 - 0,06

39,5 - 51

83

Desenvolvimento de um Sistema Fibroso Multicamada para Reabilitação de Edifícios

84

Desenvolvimento de um Sistema Fibroso Multicamada para Reabilitação de Edifícios

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

5.1 Conclusões Finais

A introdução do conceito de sustentabilidade no mercado da construção trouxe com ele o
aparecimento de produtos inovadores.

Ao nível do sector da construção, existe hoje em dia uma necessidade crescente na melhoria
do desempenho térmico e acústico dos edifícios. A aplicação de materiais isolantes nos
processos de construção, para além de atuarem de forma eficiente no conforto térmico e
acústico, permitem uma redução de energia e de custos para aquecimento e arrefecimento.

O resultado da pesquisa revelou que as fibras de origem natural podem ser efetivamente
usadas como reforço em materiais compósitos, em substituição das fibras sintéticas, devido às
suas inúmeras vantagens, tais como, baixa densidade, baixo custo, elevada resistência a
tração, não abrasivo para equipamentos, recurso renovável e biodegradabilidade.

Para além das fibras naturais, a utilização de resíduos das empresas têxteis também tem sido
bastantes utilizados em materiais compósitos, pois apresentam excelentes propriedades
térmicas e acústicas, o que torna que este material torne bastante interessante nos processos de
construção.

Com o intuito de produzir materiais que contribuam para a sustentabilidade do planeta, este
estudo teve com objetivo o desenvolvimento de um sistema, baseada num conceito
multicamada, concebida a partir de materiais fibrosos.

O estudo realizado na presente dissertação permitiu numa primeira fase uma análise
individual das propriedades térmicas e acústicas aos materiais como função de isolamento.
Posteriormente, em prol dos materiais que apresentaram melhores resultados, fez-se
combinações com os diferentes materiais com função de acabamento. Seguidamente realizouse os ensaios térmicos e acústicos de forma a adotar a solução final.
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Para a camada como função de isolamento foram utilizados materiais fibrosos reciclados e
foram produzidos compósitos reforçados com fibras naturais. O polímero termoplástico,
polipropileno, foi reforçado por fibras naturais de diferentes regiões da planta. Foram
utilizadas preferencialmente fibras vegetais para a produção dos compósitos em laboratório.
Para camada de acabamento foi selecionado a cortiça, membrana de PVC e também foi
produzido compósito reforçado com fibra natural. Foi igualmente utilizado o polímero
termoplástico, polipropileno, reforçado com tecido de juta.

Observando os resultados da bibliografia consultada verifica-se que os diferentes arranjos e
diferentes teores, que o conjunto formado por celulose, hemicelulose, leninha, pectina e ceras
fazem com que as paredes celulares de uma fibra não sejam homogéneas. É possível também
observar que o elevado número de vazios presentes nas fibras o que promove uma maior
absorção de água. Além disso, a idade da planta, qualidade do solo, condições climatéricas,
método de extração de fibras e época de colheita induzem uma elevada dispersão nas suas
composições e propriedades.

Em relação ao estudo desenvolvido, verificou-se alguma dificuldade em relação à produção
dos materiais compósitos reforçados com fibras, pois o trabalho foi efetuado de forma
manual, não sendo fácil controlar e alcançar uma boa dispersão e distribuição das fibras na
matriz. Consequentemente, os resultados obtidos nos ensaios, poderão ter sido influenciados
pela falta de controlo da distribuição uniforme das fibras na matriz.

Relativamente aos ensaios térmicos e acústicos dos materiais como função de camada de
isolamento verifica-se uma divergência dos resultados obtidos materiais fibrosos reciclados e
os materiais compósitos produzidos em laboratório. Tal divergência pode-se dar ao fato destes
últimos ser confecionados em laboratório e de não conseguir uma homogeneidade entre os
materiais (fibras + matriz).

Apesar das fibras utilizadas serem de ser diferentes regiões da planta, relativamente aos
ensaios térmicos e acústicos nãos se verifica diferença entre eles. Pelo que devido as fontes
bibliográficas analisados durante o estudo este apenas pode influenciar ao nível da resistência
mecânica.
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Em suma, a utilização da solução proposta, constituída por duas camadas, sendo a primeira
camada composta por um não tecido à base de fibras recicladas, previamente selecionado
como base caracterização térmica e acústica, e a segunda camada que irá conferir o
acabamento estético, mostrou-se uma solução de melhor desempenho térmico e acústico do
que a proposta tradicional, parede divisória leve em placa de gesso cartonado.

5.2 Trabalhos Futuros

O estudo levado a cabo na presente dissertação constitui apenas parte de uma completa e
detalhada avaliação. Para um eventual trabalho futuro, sugere-se a realização dos seguintes
estudos:


Utilização de diferentes matrizes termoplásticas;



Testar com diferentes frações volúmicas de materiais;



Utilização de um equipamento adequado para a moagem das fibras por forma a obter
fibras com o mesmo comprimento de modo a processar placas com propriedades mais
homogéneas;



Análise do ciclo de vida da solução proposta;



Ensaio de resistência mecânica e resistência ao fogo;



Verificar durabilidade da solução;



Estudo de instalação dos materiais em obra;



Utilizar ensaios normalizados na caracterização do comportamento acústico;



Análise de custo.
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