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RESUMO 

 

 

 

 

A utilização de polímeros adicionados de fibras vegetais vem aumentando 

consideravelmente nos últimos anos, por motivações tanto econômicas quanto 

ambientais. Como exemplo desta última, tem-se a nova diretriz europeia (2009 

Renewable Energy Directive) que estabelece a maior utilização de energias 

renováveis e redução geral de consumo energético nos transportes como meta para 

2020. Um dos polímeros com maior diversidade de aplicações e versatilidade de uso 

é o Polipropileno. O material em si é de difícil degradação natural, de modo que se faz 

necessário um incentivo à reciclagem, recuperação e reutilização do mesmo neste 

cenário. Dentro deste âmbito, e com uma crescente preocupação da sociedade por 

soluções ambientalmente sustentáveis, surge a perspectiva de utilizar fibras vegetais 

(tipicamente abundante em regiões tropicais como é o caso do Nordeste brasileiro) 

em conjunto com este polímero para verificar se as propriedades mecânicas e 

acústicas dos compósitos propostos atendem às requeridas pelos padrões de 

segurança e conforto vigentes. Uma vez encontrada alguma combinação possível de 

fibras de bambu e polipropileno que atenda às exigências de uma determinada 

aplicação e estabelecendo-se um método de fabricação viável, é possível substituir 

os materiais hoje utilizados pela indústria por novas substâncias menos agressivas ao 

meio ambiente e, provavelmente, de menor custo econômico indireto. Dentre os 

principais resultados deste trabalho, o compósito de polipropileno reciclado com fibras 

tratadas orientadas bidirecionalmente apresentou coeficiente de absorção sonora 

95% do que o polipropileno reciclado sem adição de fibras. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The use of vegetal fibers added to polymers has been considerably increasing over 

the last few years, both for economic reasons as for environmental concerns. As an 

example of the latter, we have the new European directive (2009 Renewable Energy 

Directive) which stablishes increasing use of renewable energy and overall reduction 

of energy consumption as a target for 2020. One of the polymers with greater diversity 

of applications and diversity of use is the Polypropylene. The material itself is difficult 

to degrade naturally so an incentive is necessary to recycle, recover and reuse it. 

Within this context, and with a growing social concern for environmentally sustainable 

solutions, there is the prospect of using plant fibers (typically abundant in tropical 

regions such as the Brazilian Northeast) in conjunction with this polymer to see if the 

mechanical and acoustic properties of the proposed composites are suited to those 

required by current safety and comfort standards. Once one possible combination of 

bamboo fibers and polypropylene meet the requirements of a particular application and 

after setting up a viable manufacturing method, it is possible to replace the materials 

used by the industry today by new less aggressive substances to the environment and, 

probably, lower indirect economic costs. Among the main results, the composite of 

recycled polypropylene with treated fibers and bi-directionally oriented presented a 

sound absorption coefficient up to 95% higher than the recycled polypropylene without 

any fibers. 
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1 Introdução 

 

 A poluição sonora, especialmente em grandes centros urbanos, é uma questão 

significativamente crescente e, em geral, negligenciada. No entanto, estudos 

conduzidos na área indicam que o desconforto percebido em um ambiente está 

diretamente ligado a intensidade e persistência de ruídos aos quais estão submetidos, 

podendo causar prejuízos físicos e psicológicos a estes indivíduos. 

 O controle de ruído pode ser feito de duas maneiras: ativamente ou 

passivamente. Este último consiste em criar barreiras acústicas de modo a dissipar a 

energia sonora para silenciar as frequências indesejadas de uma determinada fonte. 

Geralmente são utilizados materiais de alta absorção para uma faixa de frequências 

específicas. Fibras vegetais já tem tido sua aplicação em diversos campos distintos 

desde a Antiguidade e vêm despertando interesse crescente em aplicações de 

engenharia (Oliveira, 2015). Ademais, fibras vegetais, aquelas que se assemelham a 

materiais porosos, também têm sido estudadas recentemente para finalidades de 

isolamento acústico. Os mecanismos de absorção atuantes em meios de fibras 

porosas são principalmente resultantes da interação viscosa da interface fibra/ar e 

perdas energéticas por transferência de calor entre fibras. 

 Durante bastante tempo o coeficiente de absorção sonora dos materiais foi 

calculado pela Relação de Ondas Estacionárias (ROE). Este método consiste em 

realizar a análise de uma única frequência de operação com a captação feita por um 

microfone móvel dentro do tubo de impedância, de modo a encontrar a pressão sonora 

mínima de determinada onda. Apesar de esse método ainda ser empregado, de modo 

geral vem sido substituído pelo Método da Função de Transferência, estabelecido na 

ISO 10534-2, que consiste em calcular a função de transferência entre pressões 

sonoras de duas posições pré-fixas no tubo de impedância. 

 O estudo da impedância e propagação de ondas em meios fibrosos teve início 

na década de 70. Como resultado de diversos dados experimentais, materiais como 

lã mineral e fibra de vidro tiveram alguns parâmetros normalizados em grupos 

adimensionais. Por possuir como parâmetro de entrada apenas a resistividade do 

fluxo de ar, o modelo empírico ainda se aproxima razoavelmente bem do modelo 

teórico. Outro modelo empírico foi desenvolvido por Garai e Pompoli baseado em 

diversas medições de fibras de poliéster. É importante notar que fibras de poliéster 
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apresentam diâmetro e densidade próximos aos das fibras vegetais. Efetivamente, o 

modelo de Garai e Pompoli pode ser um bom norteador para o estudo da absorção 

sonora de materiais compostos por fibras vegetais (naturais). O modelo teórico, por 

sua vez, permite obter uma estimativa confiável do coeficiente de absorção sonora de 

um material, quando utilizado conjuntamente a métodos computacionais. 

 

2 Objetivos 

2.1 Objetivos Gerais 

 

 O objetivo geral do presente estudo é fabricar e avaliar propriedades acústicas 

dos compósitos de matriz polimérica termoplástica (virgem ou reciclada) com fibras 

naturais de bambu (longas ou curtas), analisando a influência das fibras como reforço 

mecânico e isolamento acústico nos compósitos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Os objetivos específicos do estudo são: 

 

 Avaliar as propriedades de resistência e módulo de elasticidade durante 

ensaios de tração dos materiais utilizados para a produção dos compósitos; 

 Verificar a composição química do Polipropileno (tanto virgem como reciclado), 

assim como das fibras vegetais e modificadas através de técnicas 

espectroscópicas; 

 Realizar tratamento superficial sobre as fibras com a finalidade de melhorar a 

compatibilidade química entre as fases; 

 Analisar a influência das modificações superficiais de fibras na sua morfologia 

superficial e nas propriedades acústicas dos compósitos; 

 Avaliar a influência da orientação das fibras nas propriedades acústicas dos 

compósitos finais; 

 Determinar propriedades acústicas dos materiais supracitados para favorecer 

seu uso em ambientes internos (tipicamente veículos automotores). 
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3 Revisão Bibliográfica 

 

 Este capítulo deverá abordar os principais temas relacionados a polímeros, 

fibras vegetais e conceitos mecânico-acústicos, delimitando o conhecimento 

necessário para a construção de novos conceitos e propostas pertinentes para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

3.1 Polímeros na engenharia 

 

 Desde primórdios históricos os polímeros tiveram uma contribuição importante 

para o desenvolvimento da humanidade e sua civilização. A presença de polímeros 

naturais (presentes em organismos animais e vegetais) propiciaram condições para a 

sobrevivência do homem e o surgimento de novas tecnologias que permitissem a 

manipulação de polímeros fabricados (artificiais) contribuiu significativamente para 

alterações no modo de vida das pessoas e na estruturação da sociedade. O domínio 

de técnicas para compreensão e domínio satisfatório de polímeros é um evento 

relativamente recente, sendo consolidado a partir da segunda metade do século XX e 

contribuiu significativamente para o desenvolvimento de grande parte dos avanços 

tecnológicos (Hage, 1998). A atual importância dos polímeros advém da necessidade 

de produzir os mais diversos materiais (borrachas sintéticas, plásticos, etc.) que são 

amplamente utilizados nos setores automotivos, eletroeletrônicos, embalagens, 

têxteis e outros. 

 No intuito de criar um termo que diferenciasse moléculas que possuíam 

diferentes propriedades químicas apesar de apresentarem os mesmos elementos 

químicos em sua composição, o químico sueco Jöns Jacob Berzelius cunhou o termo 

polímero no ano de 1833. As limitações da época em relação aos conhecimentos de 

estrutura molecular fizeram com que Berzelius levasse em conta apenas a quantidade 

átomos de cada elemento. Segundo seu modelo, moléculas de maior densidade 

molecular seriam estados poliméricos de moléculas menores. Assim, conforme a 

definição inicial, a glucose (C6H12O6) seria um polímero do formaldeído (CH2O). O 

termo só veio a ser utilizado com o significado atual após 1922 (Hage, 1998). 
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 Os primeiros experimentos feitos com substâncias poliméricas em meados do 

século XIX envolviam tipicamente polímeros naturais (amido, celulose, proteínas, 

etc.). Em 1826, Michael Faraday fez uma análise química elementar da borracha 

natural e chegou à formula empírica C5H8. Apenas no ano de 1860, a borracha viria a 

ser destilada para a obtenção do monômero puro por Charles Hanson Greville 

Williams, confirmando a análise prévia de Faraday (Carraher, 2000). Ainda no ano de 

1857, Lorde Kelvin publicou um trabalho teórico analisando o comportamento de 

determinados sólidos sob efeitos térmicos e os relacionou diretamente à deformação 

sofrida por estes materiais. Ele observou que quando a borracha era estirada 

rapidamente ela liberava calor espontaneamente, e o processo reverso ocorria 

quando ela era relaxada (Thomson, 1857).  

 A borracha natural era utilizada em determinadas aplicações, porém sua rápida 

perda de propriedades elásticas ante o aumento de temperatura tornava este material 

limitado a certas aplicações.  A indústria polimérica se consolidou após o surgimento 

da vulcanização, processo de cura da borracha natural, que altera significativamente 

as propriedades da matéria prima devido aos reticulados adicionados à cadeia 

polimérica (Morawetz, 1995). Apesar de este processo ter sido descoberto 

acidentalmente por Goodyear, em 1844, o conceito de polímero viria a adquirir caráter 

científico após Hermann Staudinger, que produziria artigos a respeito desses novos 

materiais em torno de 1920. O consumo de borracha natural cresceu 

significativamente após o advento da fabricação de pneus e câmaras de ar, a partir 

de 1912. Outro material que alavancou a indústria dos polímeros foi a celulose. Ela 

passou a ser mais aplicável após seu processo de nitretação, e a plastificação com 

cânfora expandiu ainda mais seu uso (Hage, 1998). Até então a indústria dos 

polímeros se caracterizava basicamente da manipulação de polímeros naturais. No 

ano de 1907 o primeiro polímero sintético processado artificialmente a ser patenteado 

foi a resina formaldeído, sintetizado por Lord Baekeland.  

 Apesar dos avanços no desenvolvimento de novos polímeros, a manipulação 

das substâncias era feita essencialmente de maneira empírica e a Ciência de 

Polímeros era ainda muito incipiente. Staudinger foi o primeiro a dedicar-se aos 

estudos de macromoléculas orgânicas para compreender melhor o comportamento 

destes compostos. Sua tese inicial afirmava que compostos orgânicos como a 

borracha natural, a celulose e o amido possuíam moléculas dispostas em cadeias 

poliméricas e foi bastante contestada pelos pesquisadores da época. Mesmo após 
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apresentar evidências experimentais de seus estudos, Staudinger continuava a ser 

criticado duramente por outros pesquisadores e o reconhecimento viria apenas mais 

tarde na forma do prêmio Nobel de química em 1953. Durante sua vida, Staundiger 

concentrou-se principalmente no processo de poliadição pois, em sua opinião, 

substâncias de elevado peso molecular não poderiam ser produzidas por 

policondensação (Hage, 1998). Ele concluiu que os monômeros deveriam atingir um 

estado suficientemente energético para iniciar o crescimento da cadeia polimérica, 

estabelecendo o uso de iniciadores na síntese de poliadição. Wallace H. Carothers, 

por sua vez, dedicou-se mais especificamente ao estudo de policondensação, que 

serviria como base para a síntese do PET muitos anos mais tarde. 

 Em 1934, Karl Ziegler polimeriza o butadieno utilizando um composto 

organometálico como catalizador. Deu-se aí início ao desenvolvimento de 

catalisadores estéreo-específicos para a síntese de poliolefinas, entre elas o 

polipropileno. Em 1954, G. Natta polimeriza o polipropileno pela primeira vez e em 

1963 ganha o prêmio Nobel de química por suas contribuições na área de 

catalisadores estéreo-específicos para a síntese de poliolefinas (Morawetz, 1995). A 

indústria de polímeros sintéticos se desenvolveu ao longo do século XX e a Tabela 1 

apresenta o período em que alguns deles passaram a ser comercializados. 

 

Tabela 1 - Início de comercialização de alguns polímeros. 

Ano Sigla Polímero Fabricante 

1927 PVC Poli(cloreto de vinila) B. P. Goodrich 

1930 PS Poliestireno I. G. Farben / Dow 

1936 PMMA Poli(metacrilato de metila) Rohm and Haas 

1939 LDPE Polietileno de Baixa Densidade ICI 

1957 PP Polipropileno British Petroleum 

1958 PC Policarbonato GE / Bayer 

1960 ARAMID Poli(amida aromática) DuPont 

Fonte: Adaptado de Utracki (1995) 
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 Com a popularização das técnicas de síntese polimérica e sua melhor 

compreensão, os métodos de produção tornaram-se cada vez mais difundidos. No 

atual estágio de entendimento sobre os polímeros, compreende-se que estes são 

macroestruturas derivadas da aglomeração de estruturas menores (monômeros) que 

possuem baixa massa molecular.  

 Com o surgimento de tecnologias de caracterização como ultracentrifugação, 

viscosimetria de soluções e espalhamento de luz, foi possível criar e aperfeiçoar 

técnicas de síntese polimérica. Essas técnicas proporcionaram as condições 

necessárias para o desenvolvimento de materiais que atendessem à demanda por 

materiais com qualidades e propriedades específicas. O advento dos polímeros 

sintéticos culminou em uma mudança estrutural da sociedade contemporânea de tal 

modo que estes materiais estão presentes em diversos componentes de peças 

artísticas do século XX (Matija, 2014). Dentre as inovações mais recentes que 

merecem atenção está o desenvolvimento de novos polímeros que atuem como 

substrato em impressoras 3D. Apesar de terem sido inventadas na década de 80, tem 

sido nos anos mais recentes que esta área vem mostrando avanços tecnológicos cada 

vez mais promissores (Raviv et al, 2014). 

 O primeiro monômero polimerizado foi o Etileno, em 1953. Já em 1954, 

iniciaram-se os estudos e caracterização do Polipropileno. Suas patentes surgiram 

nos Estados Unidos pela companhia petrolífera Phillips, tendo grandes contribuições 

de Ziegler e Natta. A partir da descoberta do polipropileno, o seu crescimento se deu 

de forma vertiginosa. Uma das razões para que o polipropileno crescesse tão 

rapidamente eram suas significativas vantagens em relação aos outros polímeros 

descobertos até aquele momento. Um dos principais motivos diz respeito à obtenção 

do seu monômero, que pode ser extraído da nafta, produto proveniente da fração 

destilada do petróleo. A gama de aplicações que surgiram para esse material também 

foi fator decisivo para sua ampla consolidação no mercado de polímeros. Filmes, 

embalagens, molduras, e até aplicações de alto desempenho, como a sua utilização 

em navios, proporcionou uma grande visibilidade a esse material, que hoje em dia é 

encontrado nos mais variados setores da sociedade, desde os de embalagens e 

artigos domésticos, até em aplicações em aviões e automóveis. A versatilidade de se 

trabalhar com o polipropileno também se deve à sua característica termoplástica, 

possibilitando processos que visam reduzir o impacto ambiental na sua produção, 
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sobretudo a reciclagem (Bormaud, 2009). Este fator é de elevada importância 

atualmente e um dos objetos de estudo desse trabalho. 

 Apesar de polímeros sintéticos serem consequência de tecnologias 

relativamente recentes na história humana, polímeros naturais (animais ou vegetais) 

sempre estiveram presentes na natureza. Diversas substâncias orgânicas presentes 

no corpo humano, em plantas e animais são exemplos práticos de polímeros naturais. 

Chama-se compósito um material com distintas propriedades mecânicas cuja origem 

é a interação química de dois ou mais materiais com propriedades originais distintas 

das finais após a combinação dos mesmos. O termo compósito sintético geralmente 

se refere a materiais de alto desempenho estrutural, como aqueles utilizados em 

aeronaves e estruturas inteligentes. Dentre a ampla gama de compósitos naturais 

existente estão aqueles que possuem propriedades mais restritas, fazendo com que 

seu uso seja, no geral, de custo econômico e impacto ambiental baixos (Belgacem, 

2008). 

 A maioria das plantas apresenta, em uma forma ou outra, compósitos naturais 

lignocelulósicos. Estes compósitos contribuem para uma boa resistência mecânica 

desses vegetais, uma vez que sua orientação fibrilar e fração de celulose cristalina 

propiciam boas propriedades mecânicas às fibras e facilitam sua utilização como fase 

dispersa em compósitos sintéticos. 

 

3.2 Fibras vegetais 

 

 Dada a ampla gama de materiais renováveis presentes na natureza, as fibras 

vegetais figuram entre uma das mais importantes classes de fibras naturais. Além de 

apresentar uma grande vantagem ambiental quando comparada às fibras sintéticas, 

as fibras vegetais são relevantes também em aspectos sociais e econômicos, 

principalmente quando utilizadas como material de reforço ou preenchimento de 

compósitos (Bormaud, 2009). 

 Combinando fatores como: baixo custo e massa específica, resistência 

mecânica e bom desempenho em compósitos, as fibras vegetais configuram um 

material potencialmente promissor para reforço em compósitos de matriz polimérica. 

Fibras naturais podem ser obtidas de diversas espécies vegetais distintas (bambu, 
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sisal, juta, coco, etc.) e apresentam alta biodegradabilidade sem liberar componentes 

tóxicos ao meio ambiente (Baley, 2012).  

 Além de sua fonte altamente renovável, o baixo consumo energético na 

produção da matéria prima vegetal em questão gera impactos econômicos a serem 

considerados na zona rural. Conforme condições de plantio, tempo de colheita e 

seção analisada, as matérias-primas podem apresentar certa variabilidade de 

propriedades mecânicas. Ademais, as fibras naturais apresentam certas limitações 

quanto à sua incorporação direta em compósitos de matriz polimérica pois estes 

trabalham em temperaturas de certo modo elevadas, podendo comprometer a 

integridade estrutural das fibras.  

 Matrizes poliméricas termoplásticas são processadas em temperaturas que 

variam de 160 a 250ºC, porém temperaturas acima de 190ºC são suficientes para dar 

início à degradação das fibras vegetais. Um outro fator que deve ser levado em 

consideração são as condições de solo e clima da plantação, pois estes influenciam 

diretamente a qualidade das fibras e devem ser observados juntamente com o tempo 

de colheita (Baley, 2012). Quando comparados com materiais convencionais 

consolidados no mercado, as fibras vegetais apresentam propriedades mecânicas 

moderadas. Os poucos estudos técnicos e científicos na área de fibras naturais, bem 

como tecnologia satisfatória para superar as vantagens específicas, fazem com que a 

sua utilização em produtos de larga escala sejam um impeditivo atualmente. 

 Flamínio (Neto et al, 2006) apresentou dados referentes a pesquisas e artigos 

sobre propriedades mecânicas de fibras vegetais como sisal, coco, juta, malva, rami 

e piaçava. Os dados exemplificam a alta variação de propriedades mecânicas das 

fibras encontradas na natureza. Os resultados mostram que algumas fibras possuem 

propriedades que podem ser equiparadas à resina epóxi e fibra de vidro, materiais 

convencionalmente consolidados. A Tabela 2 apresenta os valores de resistência à 

tração, módulo de elasticidade, deformação na ruptura e massa específica de algumas 

fibras vegetais. 
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Tabela 2 - Propriedades mecânicas de fibras vegetais 

Tipo de Fibra σ (MPa) E (GPa) ε (%) ρ (g/cm3) 

Sisal 126 – 800 3,80 – 6,2 2,8 – 10 1,27 – 1,50 

Coco 95 – 149 2,80 – 3,70 3,3 – 5,1 1,18 – 1,45 

Juta 320 – 500 10,0 – 12,0 1,3 – 2,8 1,50 

Malva 160 17,4 5,2 1,41 

Rami 393 – 900 7,30 – 25,0 1,80 – 5,30 1,51 

Piaçava 143 5,60 5,9 1,05 

Fonte: (Neto et al, 2006). 

 

 Algumas fibras possuem extensa informação documentada na literatura, porém 

um complicador que não pode ser negligenciado é a alta variabilidade das 

propriedades em função de fatores não controlados. O sisal, por exemplo, chega a 

possuir valores de resistência à tração que variam em até 500% e o diâmetro médio 

de suas fibras varia entre 10 e 30 µm (Neto et al, 2006).  A grande vantagem da 

espécie Bambusa Vulgaris, objeto de pesquisa deste estudo, é a orientação fibrilar 

uniforme ao longo da seção longitudinal do colmo.  

 Nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, o bambu e seus derivados não são 

utilizados em larga escala, apesar do potencial florestal. Os maiores produtores de 

bambu no mundo são China e Índia (Salam, 2008). Estes países possuem uma 

tradição milenar no estudo desses materiais e, consequentemente, uma bibliografia 

mais vasta na área. 

 Os bambus, plantas da subfamília Bambusoidae, são espécies de 

reflorestamento rápido e atingem a idade adulta entre 3 e 4 anos. Sobrevivem em 

climas tropicais e podem suportar temperaturas máximas de 40 a 50 °C. Muitas 

espécies são cultivadas espontaneamente em quase todos os continentes, exceto na 

Europa (Liese, 1987). Ao redor do mundo, existem mais de 90 gêneros e 1200 

espécies. O Brasil possui mais de 230 espécies nativas e 20 espécies introduzidas, 

sendo o país da América Latina com maior área plantada, totalizando 9,8 milhões de 

hectares (Lobovikov, 2005). 

 Uma análise hierárquica dos constituintes do bambu proporciona uma 

compreensão sobre sua estrutura interna e sua relação com as boas propriedades 

mecânicas das fibras. O bambu é naturalmente abundante em áreas tropicais e sua 
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organização vascular e fibrilar envolta por lignina constitui um compósito. A estrutura 

possui fibrilas de celulose orientadas ao longo dos entrenós do colmo, conferindo 

elevados valores de tensão máxima na ruptura (Wahab, 2012). Os elementos 

observáveis na escala macro em uma amostra de bambu podem ser vistos na Figura 

1. Os principais conceitos morfológicos a serem utilizados neste trabalho são: colmo, 

nó e entrenó. 

 

Figura 1 - Bambu e seus constituintes externos. 

 

Fonte: (Liese, 1987). 

 

 Como constituintes principais do bambu, têm-se a epiderme, feixes de fibras, 

vasos e células parenquimatosas. Suas propriedades únicas chamam atenção de 

pesquisadores para a incorporação dessa planta na utilização em variadas áreas de 

aplicação, como substituinte de diversos materiais sintéticos. Para isso, conhecer a 

planta e seus subprodutos é necessário.  

 O bambu possui uma composição fibrilar com altos teores de celulose, 

hemicelulose e lignina. Seu diferencial em relação a outras espécies vegetais está no 

fato de que em sua estrutura, na forma de feixes, a celulose se orienta na direção das 

fibras, garantindo às mesmas alta rigidez e resistência à tração neste sentido. 

Entretanto, quando uma solicitação ortogonal à orientação do feixe de fibras é 

aplicada o bambu não apresenta a mesma resistência, pois a lignina não é tão 

resistente quanto a celulose. Os bambus não são uma estrutura contínua ao longo de 
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sua extensão pois apresentam nós (descontinuidades nas fibras) a cada intervalo de 

comprimento (como visto na Figura 1). Os nós também apresentam uma queda de 

resistência devido à descontinuidade dos feixes, representando uma região de 

concentração de tensão, porém auxiliam na resistência global da planta à flambagem 

lateral.  

 A espécie de bambu analisada nesse trabalho é a Bambusa Vulgaris, espécie 

entouceirante inserida no Brasil que é bastante comum na região Nordeste. Essa 

espécie é constituída basicamente de colmo, que abrigam os nós, entrenós e a base 

do caule, que liga o colmo ao rizoma. O colmo cresce verticalmente de forma linear e 

cilíndrica em solo úmido, geralmente em periferias de terras cultivadas com clima 

tropical.  Esta espécie, quando na idade adulta, pode atingir entre 8 e 20 m de altura, 

e seu diâmetro externo entre 5 e 10 cm (Wahab, 2012).  

 A análise de uma seção transversal do colmo na região dos entrenós revela a 

sua estrutura vascular, que possui em média 50% de parênquima, 40% de fibras e 

10% de vasos, variando conforme a espécie. O xilema e o floema são organizados 

em feixes vasculares, rodeados pelas fibras e células parenquimatosas, que formam 

a matriz, conforme observado na Figura 2 (Liese, 1987). 

 

Figura 2 - Morfologia interna do bambu ( V = Vasos, F = Fibras, Ph = Floema, P = Parênquima). 

 

Fonte: (Liese, 1987) 

 

 As propriedades mecânicas das fibras do bambu estão diretamente 

relacionadas à estrutura do complexo de lignocarboidrato (CLC), onde microfibrilas 

cristalinas de celulose ligadas por hemicelulose são envoltas em uma matriz amorfa 

de lignina e hemicelulose. O elevado módulo de tensão máxima na ruptura das fibras 



24 

 

de bambu é comparável aos do aço e concreto em proporção específica de 

resistência/densidade, devido a gama de ligações de hidrogênio nas moléculas de 

lignina, celulose e hemicelulose e às forças de Van der Waals entre a lignina e a 

celulose das microfibrilas (Yousselfian, 2015). O interesse crescente na utilização das 

fibras vegetais parte principalmente da preocupação ecológica com a substituição de 

materiais sintéticos provenientes de origem fóssil por fontes naturais. Constituem uma 

alternativa viável para soluções no âmbito do impacto ambiental, já que fibras vegetais 

são uma fonte abundante de matéria prima e suas propriedades únicas, como baixa 

densidade, isolamento acústico e térmico (Fidelis, 2013). A estrutura hierárquica das 

fibras de bambu pode ser observada desde a sua distribuição no colmo até a 

constituição molecular dos cristais de celulose na Figura 3. 

 

Figura 3 - Estrutura hierárquica das células do bambu. 

 

Fonte: (Yousselfian, 2015). 

 

 Os feixes fibrosos apresentam informações importantes sobre a morfologia e a 

composição química das fibras vegetais do bambu. Conforme é possível observar na 

figura de escala milimétrica, a concentração do feixe de fibras varia significativamente 

ao longo da seção longitudinal do colmo. A quantidade de fibras por unidade de área 

aumenta conforme a aproximação da epiderme do bambu, ainda que o diâmetro 

médio das fibras nessa região seja menor. As fibras estão envoltas pela matriz de 

parênquima, ou células parenquimatosas, que são responsáveis pelo transporte de 

nutrientes das fibras e suas propriedades fisiológicas. Ao aproximar-se da escala 

molecular, pode-se distinguir matriz e reforço em um compósito natural, onde a matriz 

é composta por lignina e hemicelulose amorfa e o reforço são as nanofibras 
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compostas por cristais de celulose interligados por uma região amorfa de lignina e 

hemicelulose. A estrutura química da maior parte dos constituintes lignocelulósicos 

(celulose, hemicelulose e lignina) possuem estruturas cíclicas, como é o caso da 

celulose e anéis aromáticos, além das estruturas cíclicas, presentes na lignina 

(Yousselfian, 2015). Todas essas estruturas estão interligadas por ligações do tipo 

pontes de hidrogênio, presente entre as hidroxilas do composto, que são responsáveis 

pelo comportamento hidrofílico dos constituintes do bambu.  

 O caráter hidrofílico das fibras, ou seja, sua alta capacidade de absorver água, 

limita sua utilização em ambientes úmidos, pois a absorção de moléculas de água 

compromete sua integridade estrutural e é altamente indesejada em aplicações de 

engenharia. Este problema pode ser solucionado alterando a estrutura química 

superficial das fibras para que se tornem menos hidrófilas e envolvendo as fibras por 

uma matriz hidrofóbica. Duas técnicas podem ser utilizadas em conjunto para criar 

uma camada interfacial entre a fibra (polar) e a matriz (apolar), provocando 

compatibilidade química entre os materiais e sua respectiva adesão. A 

heterogeneidade das fibras em relação à produção também deve ser observada com 

cautela, visto que as condições climáticas, de plantio e solo são fatores determinantes 

no desenvolvimento da planta, onde o controle eficiente das condições naturais de 

desenvolvimento é imprescindível (Manaloa, 2015). 

 Dentre as fibras vegetais conhecidas e investigadas por diversos autores, as 

de bambu possuem uma das combinações mais favoráveis, que unem baixa 

densidade, elevada rigidez e resistência (Ghavami, 2005). Fatores favoráveis 

permitem que fibras de bambu possam ser utilizadas como reforço. O índice de 

cristalinidade também pode ser um bom indicador da resistência mecânica das fibras 

(Lakkad, 1981). Ainda assim, diversas investigações devem ser realizadas a fim de 

aprimorar o conhecimento sobre as fibras e seus respectivos compósitos, desde a sua 

extração até modificações superficiais para o aumento da compatibilidade química 

entre a matriz e a fase dispersa do compósito. 

 Os métodos de obtenção de fibras naturais longas provenientes do bambu a 

nível industrial ainda são escassos. As limitações para produção em larga escala 

ainda são uma fonte de investigação, pois, diferentemente das fibras como coco e 

sisal, que os feixes de fibras podem ser facilmente extraídos, a estrutura do bambu 

possui as fibras muito bem ligadas à matriz de lignina e suas respectivas fibras 

adjacentes. Como métodos de obtenção das fibras, pode-se recorrer a técnicas de 
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extração mecânicas e mecânico-químicas, dependendo do que se deseja extrair do 

vegetal. Os métodos de extração mecânicos são para a obtenção de fibras longas. 

Neste trabalho, convencionam-se como: longas, as fibras ou feixes fibroses com 

comprimentos acima de 200 mm; curtas, de comprimentos até 50 mm; particuladas, 

com comprimento de até 2 mm. Os métodos de extração mecânico-químico utilizados 

para extração de fibras degradam a estrutura CLC, obtendo assim microfibrilas de 

celulose (Ghavami, 2005). 

 É possível realizar a funcionalização de fibras naturais atingindo seus 

constituintes químicos, provocando modificações da sua cadeia polimérica. Verifica-

se a utilização das fibras vegetais como reforço em compósitos poliméricos termofixos 

ou termoplásticos (polar ou apolar) e ainda sua aplicação como produto têxtil. Para 

que haja compatibilidade entre as fibras e outras fases, a modificação molecular, 

através da inserção de grupos químicos ou retirada de constituintes das fibras, como 

ceras, pectina, lignina, dentre outros, depende da aplicação e das propriedades finais 

que se desejam obter (Belgacem, 2008). 

 Reações químicas são capazes de modificar fibras vegetais em toda a 

profundidade do material ou apenas na superfície, dependendo do grau de penetração 

dos agentes modificadores nas macromoléculas e de parâmetros controlados na 

reação. Fibras com diâmetros na ordem de grandeza de nanômetros estão com suas 

cadeias mais expostas, o que pode ocasionar modificações mais intensas. Os grupos 

funcionais hidroxila (-OH) presentes nas cadeias poliméricas são mais suscetíveis à 

funcionalização e também responsáveis pelas interações do tipo “ligações de 

hidrogênio”, causando uma boa estabilidade molecular (Belgacem, 2008). Dessa 

forma, é necessário resguardar a estrutura interna das fibras dos ataques químicos 

para manter as propriedades mecânicas originais do material. O foco deste trabalho é 

a utilização das fibras naturais vegetais como agente de carga e reforço em 

compósitos termoplásticos e, para isso, é primordial que haja compatibilidade química 

entre as fases. A interface matriz-substrato deve servir como um eficaz transferidor de 

tensões às solicitações mecânicas sofridas pelo compósito (Jahan, 2012).  Quando 

isso não ocorre apropriadamente as fibras podem descolar da matriz com mais 

facilidade, fazendo com que a fase dispersa seja na prática um defeito no material. 

Portanto, limpar, extrair e funcionalizar macromoléculas pode não só trazer inúmeros 

benefícios aos compósitos como é parte essencial da garantia de integralidade dos 

mesmos. 
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 A lignina, um biopolímero predominantemente presente nas plantas (Belgacem, 

2008), é a camada macromolecular mais susceptível à extração e alteração quando 

se trata da modificação superficial de fibras vegetais, já que estas estão mais 

expostas. A lignina é formada pela polimerização de monolignóis e sua estrutura 

depende do tipo de planta. Uma particularidade em comum observada nesses 

monômeros é a presença de hidroxilas, que também está presente na macromolécula, 

tornando a lignina altamente hidrofílica. Os monolignóis fenilpropanóides como o ácido 

cumarílico, ácido coniferílico e ácido sinaptílico são os precursores majoritários da 

lignina. Suas ligações cruzadas envolvem os locais reativos, que por sua vez 

envolvem os átomos de carbono do anel aromático e da cadeia lateral (Monteiro, 

2004). Na Figura 4 são apresentadas as três formas convencionais de monolignóis, 

com suas cadeias laterais e grupos reativos. 

 

Figura 4 - Precursores majoritários da lignina e seus locais reativos. 

 

Fonte: (Monteiro, 2004) 

 

 O processo inicial de tratamento superficial é a remoção parcial da lignina da 

parede das fibras através de uma hidrólise básica, utilizando-se hidróxido de sódio 

(NaOH) como agente modificador (Masud, 2008). Esse processo remove a lignina por 

meio da clivagem de ligações éter alcalina que pode ser acompanhada de reações de 

condensação, com a taxa de remoção da lignina dependente da concentração de 

NaOH (Beckermann, 2008). Esse processo resulta em uma maior rugosidade e 

quantidade de hidroxilas livres, como consequência pela exposição da cadeia 

microfibrilar. O processo seguinte, a acetilação, é realizado para a substituição dessas 

hidroxilas livres por grupos apolares, tornando a superfície das fibras mais 

compatíveis com matrizes poliméricas apolares. A acetilação de fibras naturais é um 
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método de plastificação, substituindo grupos hidroxílicos por grupos acetil, alterando 

a polaridade superficial do material, tornando-o mais hidrofóbico e causando maior 

afinidade com materiais apolares (George, 2015). O princípio básico do método de 

acetilação é a reação dos grupos hidroxílicos (-OH) para a formação de grupos acetil 

(CH3CO-) (Bledzki, 2008). Muitas vezes utiliza-se algum tipo de catalizador para 

viabilizar o processo de acetilação. Seu uso deve ser feito com ressalvas, pois a 

muitos deles podem hidrolisar a celulose, danificando a estrutura de tal forma que haja 

perda de propriedades essenciais para um bom desempenho mecânico dessas fibras 

(Zafeiropoulos, 2002). 

 Neste trabalho optou-se por utilizar as fibras de bambu, visto que possuem bom 

desempenho mecânico (ver Tabela 2). A facilidade na obtenção de feixes de fibras 

longas deve-se à orientação dos feixes de fibra longitudinalmente ao seu colmo, que 

possibilita a sua extração longitudinal. O bambu na sua fase adulta possui entrenós 

com comprimento longitudinal acima de 300 mm, o que faz com que as fibras extraídas 

desse colmo sejam consideradas longas, diante da classificação adotada neste 

trabalho. 

 

3.3  Compósitos poliméricos e fibras 

 

 Os compósitos são materiais constituídos de duas ou mais fases que podem 

ser divididos em sintéticos e naturais. Compósitos naturais ocorrem espontaneamente 

na natureza e podem ser encontrados no meio ambiente. Compósitos sintéticos são 

fabricados por processos tecnológicos desenvolvidos pelo homem. Uma classificação 

hierárquica proposta para os compósitos pode ser vista na Figura 5. 
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Figura 5 - Proposta de classificação dos compósitos com fibras 

 

Fonte: Adaptado de (Neto et al, 2006) 

  

 Fibras, quando introduzidas em matriz polimérica, podem melhorar as 

propriedades do material compósito, agindo como reforço ou apenas como 

enchimento adicional, diminuindo o custo total de produção e o peso final do material 

(Hage, 1998). Algumas fibras vegetais possuem propriedades mecânicas moderadas, 

como tensão máxima na ruptura e módulo de elasticidade, quando comparadas às 

fibras sintéticas (Mulinari, 2011). Outro fator que dificulta o uso de fibras vegetais como 

agentes de reforço é a dificuldade em se obter fibras longas. 

 Uma possível função do componente disperso no compósito é aumentar 

dureza, resistência à tração, tenacidade e rigidez; já a matriz deve manter as fibras na 

direção de orientação, protegendo-as contra intempéries e distribuindo as tensões 

apropriadamente. O processo de fabricação de compósitos laminados reforçado com 

fibras deve ser criterioso para que o compósito tenha suas propriedades melhoradas 

pelas fibras orientadas nas direções desejadas. Deve-se analisar qual a direção das 

forças aplicadas nas peças a serem desenvolvidas, visto que o reforço só ocorre nas 

direções de orientação e a matriz age como ligante e distribuidor de tensões (Malick, 

2008). Bolhas e defeitos nos materiais também são fatores a serem observados. 

Fibras longas proporcionam ao compósito maiores valores de tensão na direção de 

orientação dos feixes fibrosos. Fases de dispersão aleatória e com fibras curtas são 
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de mais fácil manuseio, porém proporcionam menor valor de tensão máxima na 

ruptura e módulo de elasticidade; em contrapartida, tendem a ser isotrópicos. Definir 

bem parâmetros como pressão, temperatura, teor e comprimento das fibras, são 

decisivos para a obtenção das propriedades solicitadas (Malick, 2008). 

 Para uma compreensão completa das propriedades dos compósitos é 

necessário entender primariamente as propriedades originais de cada fase do material 

do ponto de vista micromecânico. Isto é importante não só para alcançar as 

propriedades finais desejadas como para atender normas claras de utilização e 

segurança dos materiais. A direção de orientação do substrato em um compósito afeta 

diretamente suas propriedades finais (Shao-Yun, 1996). Fibras bidirecionalmente 

orientadas, que podem ser obtidas com a fase dispersa em forma de mantas ou 

mesmo de lâminas intercaladas a 90º, proporcionam boas propriedades mecânicas 

nas duas direções principais de orientação. Fibras curtas também podem ser 

orientadas em uma direção preferencial, porém sua efetividade em ganho de 

propriedades é menor quando comparadas com as fibras longas (Martin, 1995). Por 

este motivo preferiu-se, neste trabalho, a disposição aleatória apenas das fibras 

curtas. A Figura 6 exemplifica os gráficos de tensão-deformação genérico para fibras, 

uma matriz polimérica dúctil (analisados separadamente) e um compósito resultante 

da interação destes dois materiais. 
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Figura 6 - Curva tensão-deformação para (a) matriz, fibra e (b) compósito. 

 

Fonte: (Callister, 2009) 

 

Na situação apresentada as fibras possuem uma resistência mecânica maior que 

a da matriz. Compósitos com esses elementos apresentam propriedades 

intermediárias aos dois materiais (Callister, 2009). É importante observar que, caso 

as fibras não contribuam significativamente para a melhoria do estado final do 

compósito, diz-se que estas atuam apenas como enchimento e não proporcionam 

reforço mecânico ao material. Para caracterizar efetivamente os compósitos é 

necessário avaliar diversos parâmetros e configurações de fibras dentro da matriz 

para analisar se o comportamento do compósito será satisfatório. 
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3.4 Conforto humano em ambientes internos 

 

 Espaços projetados para acomodar atividade humana tipicamente devem 

apresentar diversos fatores que proporcionem o maior conforto possível aos 

ocupantes do ambiente, principalmente se tratando de locais fechados. Embora 

alguns fatores possam ser subjetivos e variar de acordo com a preferências pessoais, 

outros estão ligados diretamente ao estado físico do ambiente e podem ser avaliados 

mais objetivamente. Dentre estes podem ser citados: intensidade luminosa, 

temperatura, umidade, pressão atmosférica, nível de oxigênio, etc. De fato, é mais 

fácil definir o desconforto do ponto de vista objetivo pois enquanto zona de conforto 

trata de uma faixa de determinado espectro, o desconforto está relacionado a valores 

limítrofes (Boduch et al., 2009). 

 Várias organizações publicam normas que refletem sua visão com relação ao 

conforto ambiente, entre elas: International Organization for Standartization (ISO), 

European Committee for Standardization (CEN) e Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Um som ao qual uma pessoa é submetida em dado ambiente afeta 

diretamente sua percepção de conforto pessoal. Quando um som passa a incomodar 

os ocupantes de um recinto ou mesmo a causar transtornos à atividade humana passa 

a ser classificado como ruído. Ruídos excessivos podem ser causa de diversas 

perturbações psicológicas (irritação, distúrbios do sono, comportamento agressivo, 

etc.) como também alterações fisiológicas (aumento da pressão arterial, perda da 

capacidade auditiva, etc.). Pode-se dizer que um ambiente é confortável 

acusticamente se este proporcionar boa inteligibilidade da fala e ausência de sons 

indesejáveis (Nuñez, 2005). Especificamente em veículos automotores há também 

uma certa preocupação em impedir a emissão sonora para o meio externo. 

 A escala decibel permite avaliar o nível de intensidade sonora e é usada para 

estabelecer faixas de operação acústica dentro da zona de conforto humana. O valor 

de 0 dB corresponde ao nível sonoro audível mínimo (na frequência 3 kHz), enquanto 

160 dB chega a ser tão intenso que pode perfurar instantaneamente o tímpano de 

uma pessoa. Os níveis sonoros confortáveis para seres humanos estão relacionados 

com a frequência e podem ser vistos na região delimitada em azul na Figura 7. 
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Figura 7 - Campo auditivo dos seres humanos. 

 

Fonte: http://yduka.com/sumarios-e-licoes-8/item/ouvido-humano 

 

3.5 Comportamento da matéria 

 

 Para uma ampla compreensão dos fenômenos relacionados ao trabalho, faz-

se necessária uma breve explanação de conceitos sobre a matéria. Serão abordados 

aspectos gerais de mecânica sólidos, modelos teóricos de comportamento dos 

polímeros, das fibras e especificamente dos compósitos, visando estabelecer uma 

base para os estudos mecânicos. Para um entendimento sobre a acústica serão 

levantados alguns fenômenos relacionados à propagação em meios fluidos e métodos 

conhecidos de controle sonoro. 

 Ainda na abordagem mecânica o material será considerado homogêneo e sem 

vazios para fins de análise teórica. Vazios podem afetar negativamente a integridade 

estrutural do material, porém para efeitos acústicos estas podem vir a contribuir para 

uma melhoria de desempenho do compósito, uma vez que podem agir como barreiras 

para bloquear a propagação do som. Estes e outros fenômenos serão melhor 

detalhados nas seções seguintes. 

  

http://yduka.com/sumarios-e-licoes-8/item/ouvido-humano
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3.5.1 Mecânica 

 

 Analisar uma vasta quantidade de orientações e proporção das fases é 

essencial para caracterizar adequadamente um compósito. Uma verificação manual 

de todas as possíveis combinações seria exaustiva, faz-se então uso de modelos 

teóricos a fim de sintetizar os conhecimentos específicos e aplicá-los da melhor 

maneira possível. Modelos de homogeneização consistem em aplicar equações 

matemáticas com base em parâmetros pré-estabelecidos para prever as propriedades 

de um material combinado, o que se aproxima bastante a definição de compósito. 

 Considerando uma solicitação mecânica, ou carregamento, em um material 

compósito reforçado com fibras longas unidirecionalmente orientadas na direção 

longitudinal da solicitação, este é suportado pelas fibras e pela matriz polimérica que 

o contém. Considera-se o material homogêneo e livre de vazios, onde a força aplicada 

pode ser escrita como sendo suportada por uma distribuição homogênea entre a 

matriz polimérica e as fibras, da seguinte maneira:  

 

 𝐹𝑙 = 𝐹𝑚 + 𝐹𝑓 (1) 

 

Onde 𝐹𝑙 é a força total aplicada longitudinalmente, 𝐹𝑚 a força suportada pela matriz e 

𝐹𝑓 a força suportada pela fibra. Uma vez que a tensão de engenharia é descrita por 

𝜎 = 𝐹/𝐴, pode-se reescrever (1) como: 

 

 𝜎𝑙 = 𝜎𝑚

𝐴𝑚

𝐴𝑙
+ 𝜎𝑓

𝐴𝑓

𝐴𝑙
 ⥤ 𝜎𝑙 = 𝜎𝑚𝑉𝑚 + 𝜎𝑓𝑉𝑓 (1.2) 

 

Onde 𝑉𝑚 e 𝑉𝑓 são as frações volumétricas da fibra e da matriz, respectivamente, no 

compósito. Feita a consideração de homogeneidade do material, as deformações da 

fibra e da matriz serão as mesmas dentro do compósito. Com isto tem-se que 𝜀𝑙 =

𝜀𝑓 = 𝜀𝑚, e sabendo que o módulo de elasticidade é 𝐸 = 𝜎/𝜀, pode-se escrever: 

 

 
𝜎𝑙

𝜀𝑙
=

𝜎𝑚

𝜀𝑚
𝑉𝑚 +

𝜎𝑓

𝜀𝑓
𝑉𝑓 ⥤ 𝐸𝑙 =  𝐸𝑚𝑉𝑚 + 𝐸𝑓𝑉𝑓 (1.3) 
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Através desta equação é possível prever o módulo de elasticidade longitudinal do 

material compósito sabendo as frações volumétricas da fibra e da matriz e os módulos 

de elasticidade de cada uma das fases (Neto et al, 2006). 

 Já para um carregamento transversal, a relação entre fibras e matriz pode ser 

analisada de forma análoga a molas em paralelo. Na situação em o carregamento é 

aplicado a 90º da orientação das fibras, as tensões no compósito podem ser escritas 

como: 

 

 𝜎𝑡 = 𝜎𝑚 = 𝜎𝑓 = 𝜎 (2) 

 

Como a deformação final agora depende da deformação da fibra e da matriz, 𝜀𝑡 =

𝜀𝑚𝑉𝑚 + 𝜀𝑓𝑉𝑓. Substituindo 𝜀 = 𝜎/𝐸, e cancelando os termos iguais na equação, pode-

se escrever: 

 

 
1

𝐸𝑡
=

𝑉𝑚

𝐸𝑚
+

𝑉𝑓

𝐸𝑓
⥤ 𝐸𝑡 =

𝐸𝑚𝐸𝑓

𝑉𝑚𝐸𝑓 + 𝑉𝑓𝐸𝑚
 (2.1) 

 

Onde 𝐸𝑡 representa o módulo de elasticidade de um compósito com carregamento na 

direção transversal de orientação das fibras (Callister, 2009). 

 Finalmente, para modelar uma solicitação mecânica em compósito bidirecional, 

faz-se a seguinte simplificação: um carregamento bidirecional é equivalente a uma 

lâmina que sofrerá solicitação longitudinal (𝐹𝑙1) e outra transversal (𝐹𝑙2), em paralelo. 

O carregamento será distribuído igualmente entre as duas, de modo que:  

 

 𝐹𝑡𝑙 = 𝐹𝑙1 + 𝐹𝑙2 (3) 

 

Onde 𝐹𝑡𝑙 é a força total aplicada nas lâminas, 𝐹𝑙1e 𝐹𝑙2 as forças suportadas pela 

lâminas 1 e 2, respectivamente. Aplicando-se novamente a tensão de engenharia (𝜎 =

𝐹/𝐴) pode-se reescrever (3) como: 

 

 𝜎𝑡𝑙 = 𝜎𝑙1

𝐴𝑙1

𝐴𝑡𝑙
+ 𝜎𝑙2

𝐴𝑙2

𝐴𝑡𝑙
 ⥤ 𝜎𝑡𝑙 = 𝜎𝑙1𝑉𝑙1 + 𝜎𝑙2𝑉𝑙2 (3.1) 
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 onde 𝑉𝑙1 e 𝑉𝑙2 são as frações volumétricas das lâminas 1 e 2, respectivamente, no 

compósito. Seguindo a consideração de homogeneidade, as deformações das 

lâminas devem ser as mesmas do compósito, ou seja, 𝜀𝑡𝑙 = 𝜀𝑙1 = 𝜀𝑙2 pode ser 

aplicada. Aplicando o módulo de elasticidade como 𝐸 = 𝜎/𝜀, pode-se escrever: 

 

 
𝜎𝑡𝑙

𝜀𝑡𝑙
=

𝜎𝑙1

𝜀𝑙1
𝑉𝑙1 +

𝜎𝑙2

𝜀𝑙2
𝑉𝑙2 ⥤ 𝐸𝑡𝑙 =  𝐸𝑙1𝑉𝑙1 + 𝐸𝑙2𝑉𝑙2 (3.2) 

 

Substituindo as expressões encontradas: 𝐸𝑙1 pela Equação 1.3, para carregamento 

longitudinal, e 𝐸𝑙2 pela Equação 2.1 para carregamentos transversais, obtém-se: 

 

 
𝐸𝑡𝑙 = (𝐸𝑚𝑉𝑚 + 𝐸𝑓𝑉𝑓)𝑉𝑙1 + (

𝐸𝑚𝐸𝑓

𝑉𝑚𝐸𝑓 + 𝑉𝑓𝐸𝑚
)𝑉𝑙2 

 

(3.3) 

 

onde o comportamento elástico de um compósito com duas lâminas de fibras longas, 

𝐸𝑡𝑙, (orientadas a 90º uma da outra) é descrito em função das frações volumétricas 

das fibras, da matriz e de seus módulos de elasticidade independentes. 

 Finalmente, a homogeneização de um compósito com fibras curtas dispostas 

aleatoriamente segue o mesmo método matemático. Semelhante à Equação 3, é 

possível escrever o módulo de elasticidade de um compósito com fibras curtas 

orientadas aleatoriamente segundo a equação: 

 

 𝐸𝑎 =  𝐸𝑚𝑉𝑚 +  𝐾𝐸𝑓𝑉𝑓 (4) 

 

Onde K é o fator de correção para a disposição das fibras dentro do compósito. 

Qualquer fibra posicionada em um ângulo não-ortogonal à solicitação dentro do 

compósito pode ser considerada como uma combinação das solicitações previamente 

estudadas. Assim, K é um fator de correção global que leva em consideração a 

contribuição longitudinal e transversal das fibras para o estado do compósito. 
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3.5.2 Acústica 

 

 Para os efeitos a serem considerados neste estudo, o som será definido como 

a vibração de partículas do ar na forma de uma onda esférica, criando um padrão de 

reflexão e compactação conforme atravessa obstáculos no ambiente.  

 A princípio, as ondas podem ser transversais ou longitudinais. Ondas 

transversais são aquelas nas quais o deslocamento do meio é perpendicular à sua 

direção de propagação (ondas eletromagnéticas, por exemplo). Ainda que ondas 

transversais possam ter alguma pequena participação em estudos de acústica, sua 

importância neste trabalho é negligenciável frente ao cenário macro da análise. Isso 

porque fluidos não suportam esforços de cisalhamento e as ondas materiais que se 

deslocam através dos mesmos são quase exclusivamente longitudinais. Essas são 

denominadas ondas sonoras (Halliday et al, 2012). 

 O fenômeno observado pelo percurso de uma onda sonora é a variação 

senoidal da pressão ao longo da região de propagação da onda, criando zonas de alta 

ou baixa densidade de partículas quando comparadas com a pressão atmosférica, 

conforme observado na Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Partículas de ar durante a passagem de uma onda sonora. 

 

Fonte: Autor 
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  A pressão sonora pode ser medida através de um decibelímetro, podendo este 

fazer uma análise instantânea ou calcular a média dentro de um determinado tempo. 

Normalmente o resultado é apresentado na escala logarítmica de decibéis (dB). O 

limiar inferior da audição humana é de aproximadamente 0 dB, a partir de 120 dB 

podem causar dor física e valores extremos podem ocasionar desorientação ou até 

mesmo surdez permanente. Isto só se aplica se a frequência do som em questão 

estiver dentro da faixa audível para o ser humano no espectro de frequências, com 

valores entre 20 Hz e 20 kHz (Nuñez, 2005). 

 Para uma análise mais aprofundada sobre o comportamento das ondas 

sonoras e seus efeitos é necessário compreender diversos aspectos relacionados à 

sua fonte de origem, material onde ocorre sua propagação, influência no meio, etc. As 

suas interações com a matéria constituem parte essencial deste trabalho bem como 

seus parâmetros de comportamento. A Figura 9 mostra um panorama mais amplo 

relacionado às propriedades das ondas sonoras.  

 

Figura 9 - Configurações, parâmetros e características das ondas sonoras. 

 

Fonte: Autor 

 

 Estudos conduzidos na área indicam que o que o desconforto de humanos em 

um ambiente está diretamente ligado a intensidade e persistência de ruídos aos quais 
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estão submetidos, podendo causar prejuízos físicos e psicológicos a estes indivíduos 

(Voronina, 1994). 

 O controle de ruído pode ser feito de duas maneiras: ativamente ou 

passivamente (Nuñez, 2005). Este último consiste em criar barreiras acústicas de 

modo a dissipar a energia sonora para silenciar as frequências indesejadas de uma 

determinada fonte. Geralmente são utilizados materiais de alta absorção para uma 

faixa de frequências específicas. Fibras vegetais já tem tido sua aplicação em diversos 

campos distintos desde a Antiguidade e vêm despertando interesse crescente em 

aplicações de engenharia (Oliveira, 2015). Ademais, fibras naturais, aquelas que se 

assemelham a materiais porosos, também têm sido estudadas recentemente para 

finalidades de isolamento acústico (Mohammad, 2011). Os mecanismos de absorção 

atuantes em meios de fibras porosas são principalmente resultantes da interação 

viscosa da interface fibra/ar e perdas energéticas por transferência de calor entre 

fibras (Voronina, 1994). 

 Durante bastante tempo o coeficiente de absorção sonora dos materiais foi 

calculado pela Relação de Ondas Estacionárias (ROE). Este método consiste em 

realizar a análise de uma única frequência de operação com a captação feita por um 

microfone móvel dentro do tubo de impedância de modo a encontrar a pressão sonora 

mínima de determinada onda. Apesar de ainda se encontrarem casos em que este 

método pode ser empregado, de modo geral vem sido substituído pelo Método da 

Função de Transferência, estabelecido na ISO 10534-2, que consiste em calcular a 

função de transferência entre pressões sonoras de duas posições pré-fixas no tubo 

de impedância. 

 O estudo da impedância e propagação de ondas em meios fibrosos teve início 

na década de 70 (Delany, 1970). Como resultado de diversos dados experimentais, 

materiais como lã mineral e fibra de vidro tiveram alguns parâmetros normalizados em 

grupos adimensionais. Por possuir como parâmetro de entrada apenas a resistividade 

do fluxo de ar, o modelo empírico ainda se aproxima razoavelmente bem do modelo 

teórico. Outro modelo empírico foi desenvolvido por Garai e Pompoli (Garai, 2005) 

baseado em diversas medições de fibras de poliéster. É importante notar que fibras 

de poliéster apresentam diâmetro e densidade próximos aos das fibras naturais. 

Efetivamente, o modelo de Garai e Pompoli pode ser um bom norteador para o estudo 

da absorção sonora de materiais compostos por fibras vegetais. 
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 Ademais, na determinação das propriedades acústicas dos materiais um fator 

determinante é a modelagem da morfológica da estrutura do material. No modelo 

estrutural o interior do material é considerado maciço e sua morfologia é rígida. Já no 

modelo poroelástico considera-se seu interior possui diversos poros interconectados 

e preenchidos por um fluido de livre movimentação (tipicamente o ar), resultando em 

diversas interações de naturezas distintas entre a interface fluido-sólido quando este 

material for submetido a ondas mecânicas (Boutin, 2011). 

 

4 Materiais e Métodos 

 

 Neste capítulo serão descritos os materiais empregados na caracterização 

acústica bem como as metodologias utilizadas para fins de pesquisa. A proposta do 

trabalho consiste em caracterizar diferentes materiais quanto às suas propriedades 

acústicas e definir qual destes melhor se adequa às especificações necessárias para 

ser utilizado na indústria automotiva. 

 O trabalho foi dividido nas seguintes etapas: obtenção e seleção de matéria 

prima (fibras vegetais) para as diferentes combinações com matriz polimérica, 

preparação e confecção do substrato polímero-fibra e, finalmente, análise de 

propriedades dos materiais, com foco em acústica para obtenção de parâmetros como 

impedância e coeficiente de absorção. 
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4.1 Materiais 

 

 Foram avaliados oito compósitos segundo sua matriz, tratamento de fibras e 

alinhamento das mesmas, conforme observado na representação esquemática da 

Figura 10. 

 

 Figura 10 - Representação Esquemática dos Compósitos. 

 

Fonte: Autor 

  

 Outros fatores também foram levados em conta durante a fabricação destes 

compósitos, tais como: proporção matriz-fibra, orientação e distribuição das fibras, 

compactação, etc. Além disso, para avaliar a influência da adição de fibras nos 

materiais em questão, os polímeros puros (tanto virgens como reciclados) tiveram 

suas propriedades previamente levantadas para serem utilizados como referência. Ao 

final, com os parâmetros estabelecidos entre as possíveis combinações matriz-fibra, 

chegou-se a dez materiais diferentes: polipropileno virgem puro (PP), polipropileno 

reciclado puro (PPr) e mais oito compósitos que dependem do tratamento e 

alinhamento das fibras. As amostras podem ser vistas na Figura 11. 
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Figura 11 – Amostras fabricadas. 

 

Fonte: Autor 

 

4.1.1 Polipropileno 

 

 O polipropileno (PP), também conhecido como polipropeno, é um termoplástico 

resultante da polimerização em cadeira de seu monômero, o propileno (C3H6), sendo 

amplamente utilizado atualmente em diversas áreas como: embalagens, têxteis, 

peças plásticas e até mesmo na fabricação de moedas nacionais (Figura 12).  

 

Figura 12 - Nota comemorativa de 10 reais. 

 

Fonte: http://www.bcb.gov.br  
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 É também bastante utilizado em equipamentos laboratoriais por apresentar alta 

inércia química (se comparado a outros polímeros), sendo resistente a diversos 

solventes, bases e ácidos. A maior parte do polipropileno comercial é isotático e tem 

um nível de cristalinidade intermediário. De modo geral é flexível, mas pode ser 

copolimerizado com polietileno para adquirir propriedades como maior resistência 

térmica e mecânica. 

 Constitui um dos integrantes das poliolefinas, de fórmula geral CnH2n. As 

propriedades mecânicas das poliolefinas estão diretamente ligadas à sua 

cristalinidade, que ocorre quando o material se encontra abaixo da temperatura de 

fusão cristalina. A morfologia da cristalização depende do histórico de processamento 

térmico e da estéreo-regularidade da cadeia polimérica. O polipropileno atático se 

apresenta como o mais utilizado no mercado (Figura 13-c). 

 

Figura 13 - Estéreo-configuração da sequência do polipropileno. a) isotático b) sindiotático c) atático 

 

Fonte: (Fan-Chiang, 1933) 

  

 A configuração atática deste polímero é a mais comumente encontrada na 

indústria, podendo ser semirrígido, translúcido além de contar com boa resistência 

mecânica e térmica. O polipropileno apresenta também vantagens como baixa 

resistividade a altas temperaturas e resistência química a um grande número de 

ácidos e bases. Rigidez e dureza, unidas às boas características já citadas, torna o 

PP um dos plásticos mais utilizados atualmente. Para que o polímero obtenha 

melhores propriedades, são adicionados diversos tipos de aditivos, desde pigmentos, 
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até aditivos que conferem resistência à flamabilidade. A Tabela 3 apresenta valores 

médios das principais propriedades do PP, segundo a British Plastic Federation. 

 

Tabela 3 - Propriedades mecânicas e físicas do poliproprileno virgem. 

  Homopolímero Copolímero 

Densidade kg/m3 905 905 

Tensão Máxima MPa 33 25 

Alongamento na 

Ruptura 

% 150 300 

Dureza Escala “R” Rockwell 90 80 

Impacto Izod kJ/m 0,07 0,1 

Calor de Distorção 0,45 MPa/°C 105 100 

Fonte: (British Plastic Federation, 2015) 

 O PP polimerizado exclusivamente a partir do propeno configura um 

homopolímero, mas quando o eteno também participa do processo ele passa a ser 

classificado como copolímero e incorpora algumas características encontradas no 

polietileno, como excelente resistência química e resistência ao impacto.  

 O processo de fabricação do polipropileno pode ser por extrusão ou moldagem. 

Geralmente métodos de extrusão formam longos rolos de material para fabricar 

produtos descartáveis como máscaras, filtros, fraldas e lenços. A moldagem por 

injeção permite a fabricação de formatos mais elaborados, sendo utilizados para 

produzir principalmente utilidades domésticas (frascos, tampas e embalagens) e 

peças automotivas, como baterias.  A grande versatilidade do polipropileno se dá 

principalmente pela sua capacidade de aceitar aditivos com bastante facilidade, o que 

lhe permite adquirir uma vasta gama de propriedades distintas. 

 O polipropileno utilizado nos procedimentos laboratoriais deste trabalho foi 

cedido pela PLASTSAN, tendo sido produzido pela BRASKEM na configuração 

atática. Tanto o PP como o PPr fornecidos foram disponibilizados na forma de pellets. 
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4.1.2 Bambusa Vulgaris 

 

 Para a realização deste trabalho foram coletados diversos feixes de bambus, 

da espécie Bambusa Vulgaris, presente em touceiras da Universidade Federal do 

Ceará. Os bambus obtidos foram cultivados no Campus do Pici, localizado na cidade 

de Fortaleza, com idade entre três e quatro anos, medindo aproximadamente 3,5 m 

de altura. Em média, o diâmetro interno dos colmos era por volta de 5 cm e seu 

diâmetro externo cerca de 9 cm. A idade dos bambus pode ser prevista com base na 

coloração amarelo/esverdeada observada na casca no momento da coleta, que indica 

a chegada à idade adulta. O material foi ceifado em julho de 2014 e levado diretamente 

para o processo de separação dos entrenós e laminação para a retirada da região 

mais externa da casca. Os colmos dos bambus foram extraídos, livres de folhagens e 

raiz, para serem levados à Oficina do Departamento de Física, no Centro de Ciências, 

Campus do Pici onde foi feita a devida separação dos nós e entrenós. Na Figura 14 

estão apresentadas a touceira, os internos e as lâminas de bambu extraídas dos 

entrenós. 

Figura 14 - (a) Bambuzal, (b) entrenós e (c) lâminas de bambu. 

 

(a)                                         (b)                                        (c) 

Fonte: Autor. 

 

Para o procedimento de corte dos colmos foi utilizada uma serra fita automática, 

e os nós retirados do colmo possuíam largura de 4 cm aproximadamente. Para 

garantir que apenas fibras orientadas fossem utilizadas, os nós foram descartados no 

processo. Os entrenós seguiram então para a retirada da casca, consistindo de 

lâminas de revestimento com espessura de aproximadamente 1 mm, que seria 

posteriormente descartada. Finalmente o entrenó foi laminado transversalmente em 
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cavacos com 2 mm de espessura. Observando a seção transversal do bambu, optou-

se por extrair a região central do colmo pois a parte interna apresenta baixa densidade 

de fibras por unidade de área e a região próxima à parede externa apresenta fibras 

com diâmetros irregulares.  

Todo o processo até a separação dos cavacos foi feito no estado natural de 

umidade dos bambus, visto que o material ressecado dificultaria consideravelmente o 

processo de laminação. Com os cavacos transversais separados, estes foram secos 

por 7 dias em estufa à 50°C para então seguir para o processo de separação manual 

dos feixes de fibras. Foram estabelecidas duas formas de fibras para a pesquisa: 

fibras longas e curtas. As fibras longas foram retiradas dos cavacos transversais. A 

retirada foi manual e o processo possibilitado devido à orientação regular dos feixes 

microfibrilares na região selecionada. Feixes fibrosos longos (de comprimento acima 

de 200 mm) foram extraídos dos cavacos secos, manualmente. Os feixes que 

apresentaram diâmetros de aproximadamente 0,5 mm ao longo de sua região 

transversal foram selecionados enquanto as fibras cujos diâmetros apresentaram alta 

variabilidade foram descartados. As fibras curtas seguiram o mesmo procedimento de 

obtenção das fibras longas, para então serem submetidas a cortes regulares de 40 

mm. O rendimento aproximado de fibras extraídas do colmo do bambu foi de 50%, 

pois as cascas e regiões mais internas, onde se apresenta mais lignina que fibras, 

foram descartadas.  

 No intuito de melhorar a interface fibra-matriz foram realizados tratamentos 

químicos sobre a superfície das fibras. A mercerização seguida de acetilação foi feita 

em algumas das fibras para avaliar o impacto que esses procedimentos causariam no 

resultado final dos compósitos. Para extrair ceras, partes da lignina, pectina e outros 

constituintes indesejáveis, foram utilizadas soluções de NaOH em concentrações de 

2%, 5%, 10% e 15% (p/v) na proporção mássica 1:10 de água. A acetilação, a 

remoção das hidroxilas e a inclusão do grupo funcional acetil foram feitas com 

concentrações de: ácido acético a 98%, anidrido acético a 98% e ácido sulfúrico a 

99%. 

 Inicialmente as fibras foram mergulhadas em água deionizada e aquecidas a 

80 °C pelo período de 30 minutos. Fibras de bambu longas e curtas foram imersas em 

solução de NaOH nas concentrações de 2%, 5%, 10% e 15% (p/v) na proporção 1:10 

de água. A reação ocorreu a 60°C durante 1 hora e em seguida as fibras foram 
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transferidas para um novo recipiente e lavadas em água deionizada. A lavagem das 

fibras pode ser vista na Figura 15. 

 

Figura 15 - Lavagem de fibras após mercerização. 

 

Fonte: Autor 

 

 Este procedimento foi repetido mais duas vezes. Ao final do procedimento, as 

fibras foram lavadas até atingirem pH neutro. As fibras foram então submetidas à 

secagem em estufa a 60°C por 24 horas. Este procedimento elimina a maior parte da 

umidade retida nas fibras pelas etapas anteriores ou estocagem imprópria e evita que 

bolhas se formem em etapas posteriores na produção do compósito.   

 Após os procedimentos de limpeza e hidrólise, deu-se início à acetilação das 

fibras. A solução que foi preparada para o procedimento consistia de anidrido acético 

e ácido acético (na proporção mássica de 1,5:1) e houve adição de 20 gotas de ácido 

sulfúrico para cada 500 mL de solução. As fibras foram mergulhadas na solução, na 

proporção mássica de 1:10, e aquecidas a 100 °C durante 1 hora. Foram então 

removidas, lavadas em água deionizada com banho de ultrassom por 40 minutos 

diversas vezes, até atingir pH = 5. Em seguida, foram submetidas à secagem em 

estufa a 60°C por 24 h. O resultado final pode ser visto na Figura 16. 
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Figura 16 - Fibras após tratamentos de mercerização e acetilação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

 Finalmente, alguns feixes foram cortados para que seu comprimento não 

excedesse 40mm, configurando-os como fibras curtas. Estas seriam posteriormente 

utilizadas para a confecção de compósitos com fibras tratadas orientadas 

aleatoriamente. 

  

4.1.3 Amostras 

 

 Os métodos de injeção e extrusão são utilizados frequentemente para a 

produção de plásticos e compósitos, com fibras particuladas e aleatórias. Porém, isto 

é incomum quando a fase dispersa (longa) deve ser incorporada a matriz de forma 

orientada. A forma de fabricação dos compósitos utilizados nesse trabalho foi 

parcialmente manual, em escala laboratorial. A confecção das placas se deu através 

de moldagem por compressão, com pressão e temperatura controladas. 

 Um molde foi confeccionado, de liga alumínio-magnésio (Al-Mg), para a 

produção das placas compósitas. Operou-se com temperatura de trabalho na faixa de 

27 °C até 250 °C e pressão máxima de 240 kPa. O pré-tratamento da superfície de 

contato do material foi feito por ataque mecânico com lixas de granulações 100, 320 

e 600 seguido de ataque químico, com NaOH 20% (p/v) durante 1 minuto à 

temperatura ambiente, no intuito de diminuir as imperfeições superficiais das placas 
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de compósito e garantir uma limpeza na superfície do molde, evitando que as placas 

fossem contaminadas. Ao final da produção de cada placa, o procedimento de 

tratamento superficial foi repetido. 

 Para que fosse possível caracterizar a matéria prima base e comparar o efeito 

da adição de fibras de bambu na matriz foram confeccionadas placas de PP e PPr. 

Considerando a densidade do polipropileno, pesou-se quantidade suficiente de 

material para a confecção de uma placa de dimensões 260 x 80 x 4 mm. O material, 

na forma de pellets, foi disperso no molde de forma homogênea e aquecido 

gradativamente até 180 °C. O molde foi então fechado e o fluxo de calor interrompido, 

exercendo aumento da pressão lentamente até que a placa arrefecesse a 160°C, para 

que o material fundido não escoasse pelas laterais do molde. Quando a temperatura 

do molde estava em torno de 120°C, acionou-se a pressão máxima, permanecendo 

assim até que a temperatura ambiente fosse atingida e a placa pudesse ser retirada. 

O procedimento completo durou cerca de duas horas. Uma placa de PP recém-

retirada do molde pode ser vista na Figura 17. 

 

Figura 17 - Placa de PP fabricada por moldagem a compressão. 

 

Fonte: Autor 

 

 Os compósitos podem ser divididos quanto ao tipo de reforço. As partículas 

matriciais podem ser orientadas aleatoriamente ou ordenadamente, assim como as 

fibras curtas. Já as fibras longas são classificadas em uni e bidirecionalmente 

orientadas. A grande vantagem de orientar fibras longas é que estas distribuem melhor 

as tensões na direção da solicitação mecânica quando posicionadas 
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apropriadamente. Assim, diferentes tamanhos e orientações de fibras na matriz 

polimérica vão determinar quais propriedades serão obtidas, além da fração de fibras 

nos compósitos. 

 Compósitos com fibras orientadas bidirecionalmente foram confeccionados 

com a fase dispersa orientada longitudinalmente e perpendicularmente ao eixo 

principal do molde. Pesou-se quantidade suficiente de material matriz (PP ou PPr) 

para a confecção de placas com dimensões de 260 x 80 x 4 mm. Um terço do material, 

na forma de pellets, foi disperso sobre molde e aquecido a 180°C, quando as fibras 

longitudinalmente orientadas foram colocadas. Outro terço de material base foi 

adicionado e, após sua fusão, a segunda quantidade de fibras (orientadas 

transversalmente) foi posicionada. O resto do material matricial foi colocado no molde 

e aguardou-se até que o sistema atingisse 180ºC. O molde foi então fechado e repetiu-

se o procedimento de arrefecimento descrito anteriormente. Para esses compósitos, 

aproximadamente 20% ± 1% em massa de fibras foram incorporadas. Na Figura 18 

estão apresentadas as formas de disposição fibrilar que foram utilizadas neste 

trabalho. 

 

Figura 18 – Disposição e orientação das fibras no compósito. 

 

  

 

              a) Bidirecional                     b) Aleatória 

Fonte: Autor. 

 

 Para a confecção da segunda classe de compósitos, fibras curtas foram 

dispostas aleatoriamente dentro da matriz. O procedimento consistiu em pesar 

material de base suficiente para a confecção de placas com dimensões de 260 x 80 x 

4 mm. O polipropileno foi despejado no molde e aquecido até 180ºC, quando as fibras 
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curtas foram dispersas aleatoriamente sobre a matriz. Esta etapa do processo pode 

ser vista na Figura 19.  

 

 

Figura 19 - Fibras dispersas aleatoriamente na matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 O resto do material matricial foi colocado no molde e aguardou-se até que o 

sistema atingisse 180ºC, quando o molde foi fechado e o procedimento de 

arrefecimento anterior foi repetido. Para estes compósitos o percentual em massa de 

fibras foi de aproximadamente 10% ± 1%. 

 Cada placa obtida possuía espessura de 4 mm e margem suficiente para a 

retirada de dois discos com diâmetro de 60 mm e dois discos com diâmetro 30mm, 

que seriam posteriormente utilizados nos tubos de impedância para caracterização 

acústica. Para realizar este procedimento, a placa foi serrada em pequenos quadrados 

a serem torneados posteriormente (Figura 20).  
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Figura 20 - Peças preparadas para serem torneadas. 

 

Fonte: Autor 

  

 Estas peças foram levadas ao torno universal IMOR-II-650, disponível na 

oficina mecânica do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal 

do Ceará, e chegaram à forma final que seria utilizada nos tubos de impedância 

sonora. As peças foram trabalhadas em baixa rotação (90 rpm) para evitar 

superaquecimento do polipropileno pois seu derretimento comprometeria a tolerância 

dimensional das peças. Algumas das amostras na sua condição de acabamento final 

podem ser vistas na Figura 21. 

 

Figura 21 - Amostras prontas para análise no tubo de impedância. 

 

Fonte: Autor 
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 No total foram obtidas 10 amostras com diâmetro de 60mm e 20 amostras com 

diâmetro de 60mm. Estas são as dimensões internas do sistema de tubos de 

impedância para testes BSWA Tech, detalhados posteriormente. Os discos de maior 

diâmetro facilitam a aquisição de dados em baixas frequências. 

 Nas amostras preparadas para análise acústica optou-se por realizar apenas o 

procedimento de mercerização a 2% pois se entendeu que a limpeza superficial nesta 

concentração foi satisfatória. Ademais, testes mecânicos revelariam que a integridade 

da superficial das fibras poderia ser seriamente comprometida em concentrações 

superiores a 5% pois o ataque químico chegava a danificar as estruturas internas das 

fibras, efetivamente diminuindo sua resistência mecânica. 

 

4.2 Metodologia 

 

 Nesta seção serão descritas os modelos e as técnicas adotados para os testes, 

bem como os equipamentos e testes utilizados para aquisição dos dados. 

 

4.2.1 Caracterização dos compósitos 

 

 A maior parte dos testes a seguir foram realizados em conjunto ou em paralelo 

com outros pesquisadores do LAMEFF (Laboratório de Mecânica da Fratura e da 

Fadiga), que possuem projetos específicos para a caracterização mecânica de alguns 

destes compósitos. 

 Para determinar a morfologia das estruturas apresentadas nas fibras e nos 

compósitos utilizou-se da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), avaliando o 

efeito das modificações superficiais proporcionadas pelos ataques químicos e a 

qualidade da interface fibra/matriz. As amostras foram recobertas com 10 nm de ouro, 

realizado em uma metalizadora BALZERS 5CD50. O equipamento utilizado para a 

obtenção das micrografias foi o Microscópio Eletrônico de Varredura FEG Quanta 450 

ambiental com EDS/EBSD, estágio de resfriamento e aquecimento. 

 A cristalinidade dos compósitos foi determinada por Difração de Raios-X (DRX). 

Fibras nos diversos estágios de tratamento químico foram pulverizadas para analisar 
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as alterações sofridas por ataque químico. As imagens, feitas na temperatura de 300K, 

foram colhidas por um difratômetro Xpert Pro, modelo MPD, em tubo de cobalto com 

40 KV. Os picos foram obtidos na escala de 10º a 40º. Para determinar a cristalinidade 

das fibras foram avaliados os picos referentes ao halo cristalino e amorfo da difração 

de raios-x, conforme a equação: 

 

 

 𝐼𝑐 =
𝑃𝑐

𝑃𝑎 + 𝑃𝑐
∗  100 (5) 

 

 

onde 𝐼𝑐 é o índice de cristalinidade do material, 𝑃𝑐 a fração cristalina do difratograma 

e 𝑃𝑎 a fração amorfa do difratograma. 

 A norma ASTM D638 define parâmetros para a determinação de diversas 

propriedades mecânicas de plásticos e materiais poliméricos. Entre elas estão: 

resistência à tração, percentual de alongamento, deformação e módulo de 

elasticidade. Esta norma é tecnicamente equivalente à ISO 527-1:2012. Entretanto, 

para analisar a resistência à tração foi necessário recorrer a duas outras normas.  

 A norma ASTM D3379-75 foi utilizada para o ensaio das fibras naturais 

vegetais, adaptadas de sua aplicação para fibras têxteis. Fibras de comprimento igual 

a 80 mm foram fixadas em papel com cola para que as garras do equipamento fossem 

presas com segurança. O ensaio foi executado a uma velocidade de 2 mm/min e o 

comprimento útil de tração foi de 60 mm. Os ensaios foram realizados em uma 

máquina de ensaio de tração universal EMIC com célula de carga de 20 KN.  

 A norma ASTM D638-96 foi utilizada para ensaiar o PP e o PPr. O equipamento 

utilizado para os ensaios foi uma máquina de ensaio de tração universal EMIC com 

célula de carga de 100 KN. Para tal, foram preparados os corpos de prova e ensaiados 

com uma velocidade de 2 mm/min. 

 A norma ASTM D3039-75 foi utilizada para ensaiar os materiais compósitos. O 

equipamento utilizado para os ensaios foi uma máquina de ensaio de tração universal 

EMIC com célula de carga de 100 KN. Para tal, foram preparados os corpos de prova 

e ensaiados com uma velocidade de 2 mm/min. 

 Os ensaios de tração revelaram a tensão máxima na ruptura, tensão de 

escoamento, módulo de elasticidade e deformação específica.  
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4.2.2 Absorção sonora e impedância acústica 

 

 Para determinação da impedância sonora de um meio foram utilizadas as 

normas ASTM E1050–98 (Standard Test Method for Impedance and Absorption of 

Acoustical Materials Using A Tube, Two Microphones and A Digital Frequency 

Analysis System) e ISO 10354-2 (Determination of sound absorption coefficient and 

impedance in impedance tubes: Transfer Function). Os métodos utilizam um tubo de 

impedância, dois microfones (localizados a uma distância s) fixados na parede do tubo 

e conectados um sistema digital de análise de frequência para determinar o 

coeficiente de absorção sonora de materiais sofrendo uma incidência normal à 

superfície. Também pode ser utilizado para determinar a impedância ou admissão 

sonora de materiais de teste. O limite superior da faixa de frequência é determinado 

pela resolução do equipamento de medição. Já o limite inferior é limitado pelo diâmetro 

interno do tubo. Os testes foram realizados no tubo da empresa BSWA Tech de 

modelo SW 260 (operável nas frequências de 125 a 6300 Hz), disponível no 

Laboratório de Vibrações do Departamento de Engenharia Mecânica da UFC. Para 

emissão sonora e aquisição de dados foi utilizado o equipamento MC 3522 (operável 

com intensidades de 35 a 118 dB), do mesmo fabricante. O tubo e o sistema de 

aquisição de dados podem ser vistos na Figura 22. 

 

Figura 22 – Tubo SW 260 e MC 3522. 

 

Fonte: Autor 
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Este modelo possui seção transversal cilíndrica de 60mm de diâmetro (com 

adaptador para 30mm) e é composto por duas peças: um tubo com alto-falante 

embutido e furos próprios para receber os microfones SW060-L além de um encaixe 

com fundo rígido para receber a amostra e encaixar na extremidade livre do tubo 

(SW060-S).  

  

a) Modelagem Matemática 

 

 No espectro do tempo é necessário determinar, para uma dada aplicação do 

material em questão, se este sofrerá mudanças consideráveis de parâmetros ao longo 

do tempo. Caso a solicitação seja constante, suas ondas sejam estacionárias ou 

dentro do intervalo de utilização sua variação seja negligenciável aplica-se o modelo 

estático, significativamente mais simples e fácil de ser determinado. 

 Do contrário, os efeitos da mudança de estímulos externos são considerados 

significativos e devem ser levados em conta quando for feita a modelagem 

matemática. Neste caso se utiliza o modelo dinâmico, aplicando-se equações 

diferenciais e condições de contornos adequadas para se aproximar do caso prático. 

 

b) Método da Função de Transferência 

 

 O método da função de transferência é o método em que são usados 

microfones fixos, conforme estabelecido na norma ISO 10534-2. Utiliza-se a função 

de transferência medida entre dois sensores de pressão em duas posições distintas 

para determinar a impedância acústica em um dos lados do tubo. Para que o modelo 

seja considerado válido, considera-se a propagação das ondas sem alteração no 

sentido longitudinal, ou seja, ondas planas. O sistema comporta uma fonte sonora em 

uma das extremidades do tubo e uma amostra de material na outra. Os microfones 

são posicionados no centro da seção transversal, podendo ser posicionados 

livremente ao longo do comprimento do tubo. Para garantir que as ondas captadas 

sejam planas, a norma recomenda que o primeiro microfone esteja afastado da 

entrada uma distância de três vezes o diâmetro do tubo. É necessária a utilização de 

(no mínimo) dois microfones para separar as ondas incidentes no tubo daquelas 
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refletidas pela amostra. A Figura 23 mostra uma representação esquemática do tubo 

de impedância. 

 

Figura 23 - Representação Esquemática do Tubo de Impedância 

 

Fonte: Adaptado da norma ISO 10534-2 

 

 

 Esta engenhosa técnica de medição foi apresentada pela primeira vez por 

Chung e Blaser (Chung et al, 1980). Utilizando analisadores de fast Fourier transform 

(FFT) de dois canais, cujo princípio de funcionamento é correlacionar pares de sinais 

aleatórios e a realização de médias, o fator de reflexão complexo em função da 

frequência “R” pode ser calculado através da equação:  

 

                                                  𝑅 =  
(𝐻12−𝑒−𝑖𝑘𝑠)𝑒𝑖2𝑘(𝑙+𝑠)

𝑒𝑖𝑘𝑠−𝐻12
                                               (6) 

 

A função H12 representa a função de transferência entre as duas posições dos 

microfones. Os termos complexos (eiks ; e-iks) expressam a diferença de fase da onda 

entre os dois sentidos de propagação no tubo. O termo e-ik2l é outra correção de fase 

necessária para transpor a reflexão até a superfície do material, onde l é a espessura 

da amostra. Com o valor de R complexo, determinam-se a impedância normal (Z) e o 

coeficiente de absorção sonora (α): 

 

𝛼 = 1 − |𝑅|2 ;                                                                                                            (7) 

                             

 𝑍 𝜌0𝑐 =  
1+𝑅

1−𝑅
⁄  ;                                                                                                          (8) 
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 A precisão e repetibilidade do método de dois microfones foram avaliadas em 

um teste administrado pela American Society for Testing and Materials (ASTM). Neste 

teste, amostras de materiais nominalmente idênticos foram preparadas e testadas em 

diversos laboratórios independentes. Os resultados foram comparados entre si e 

resultados similares foram obtidos usando o antigo e consolidado método de ondas 

estacionárias. De maneira geral, foram obtidos resultados consonantes quando 

analisados os dois métodos. 

 Ruídos externos podem exercer impacto significativo sobre os testes, chegando 

até mesmo a comprometê-los, caso algumas condições não sejam observadas. Uma 

medição precisa da absorção do material requer que o som de teste seja 

substancialmente maior que os ruídos que penetram no tubo. Por padrão, recomenda-

se que o nível sonoro dentro do tubo seja no mínimo 10 dB maior que o som de fundo, 

entretanto valores de 20 a 30 dB são preferíveis, conforme apontado por Seybert 

(Seybert, 2003). Quando vistas em conjunto, estas condições indicam que a diferença 

entre o som de teste e o ruído externo devem estar na faixa 10-20 dB. Para atingir 

esta baixa diferença de intensidade o tubo deve ser construído de materiais densos e 

selado apropriadamente em todas as aberturas (furo do microfone, encaixe da 

amostra, encaixe do alto-falante, etc.), de modo que a perda por transmissão no tubo 

seja de, no máximo, 45 dB. Na realização dos testes optou-se por aplicar a maior 

intensidade sonora permitida pelo software VA-Lab IMP, valor que chegava a até 80 

dB. Durante os testes o decibelímetro de modelo BSWA 308 foi utilizado para medir o 

ruído no ambiente laboratorial e chegou a registrar máxima de 51,2 dB, garantindo 

que a diferença de intensidade entre ruído externo e som de referência não 

ultrapassassem os limites predefinidos pela norma.  
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5 Resultados e Discussão 

  

 Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos nos ensaios mecânicos e 

acústicos deste trabalho. Inicialmente, os ensaios de MEV, DRX e ensaio de tração 

foram necessários para determinar a integridade dos compósitos e estimar a interação 

química entre suas fases. Esta etapa preliminar foi essencial para limitar os 

compósitos satisfatórios a serem analisados e, em seguida, eliminar os que não 

apresentassem resultados satisfatórios. 

 Já os ensaios acústicos em tubo de impedância, foco deste estudo, foram 

realizados posteriormente e geraram dados para determinação da impedância 

acústica e do coeficiente de absorção sonora dos materiais estudados. 

 

5.1 Ensaios mecânicos 

 

 As propriedades mecânicas dos compósitos dependem das propriedades 

originais de cada fase separadamente e da interação entre elas. A qualidade da 

interação entre as fases depende da área de interface entre os materiais, que deve 

preferencialmente possuir compatibilidade química e mecânica. A compatibilidade 

entre as fases do material utilizado foi uma das principais preocupações nesse 

trabalho, considerando a divergência de polaridade entre matrizes termoplásticas e 

fases lignocelulósicas e a gordura vegetal presente nas fibras, que é um complicador 

na interação matriz-fibra. Em razão da constituição molecular dos meros da cadeia 

polimérica, a matriz é estritamente polar. Isto configura um problema de 

compatibilidade quando as fibras vegetais apresentam uma polaridade natural, 

consequência principalmente das hidroxilas presentes na cadeia polimérica fibrilar. 

 Para melhor compatibilidade entre as fases, este trabalho utilizou-se da 

modificação superficial de fibras vegetais. Primeiro as fibras foram limpas através do 

processo de mercerização, que removeu parcialmente lignina, hemicelulose e ceras, 

mantendo as microfibrilas do material. Estas são constituídas essencialmente de 

celulose cristalina, celulose e hemicelulose, sendo responsáveis pelo reforço 

mecânico do bambu. No entanto, após a alcalinização, as fibras apresentam uma 
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quantidade ainda maior de hidroxilas livres, o que provoca aumento da sua polaridade 

e uma maior incompatibilidade ainda maior com matrizes termoplásticas. Para 

compatibilizar as fases, fez-se a inserção de grupos apolares como substituto das 

hidroxilas livres nas fibras. Estas hidroxilas foram substituídas pelo radical acetil, 

através do método de acetilação.    

 

5.1.1 Caracterização por MEV 

 

 As alterações superficiais nas fibras vegetais alteram o modo como estas 

interagem quimicamente. Essas modificações a nível molecular também influenciam 

na interação macroscópica do material, favorecendo compatibilidade morfológica 

entre as fases.  

 Embora não estejam explicitadas neste trabalho, análises foram feitas por 

outros pesquisadores do LAMEFF com concentrações mais altas de NaOH na etapa 

de mercerização (Melo, 2016). Nestes casos observou-se que as fibras acabavam 

parcialmente danificadas pois a solução aquosa de NaOH penetrava internamente o 

material, quando o necessário era apenas uma reação química na superfície das 

fibras. Para os testes acústicos posteriores apresentados neste estudo optou-se então 

por trabalhar apenas com aquelas mercerizadas a 2% de NaOH, visto que esse 

procedimento se mostrou suficientemente eficiente na remoção de impurezas, além 

de não tornar a superfície das fibras excessivamente alcalina.  

 Nas figuras Figura 24, Figura 25 e Figura 26 será possível analisar a superfície 

das fibras vegetais em seu estado natural, após tratamento químico e a interação entre 

as fases do compósito. 
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Figura 24 - MEV da fibra de bambu natural. Ampliação: (a) 100x (b) 500x. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autor. 
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Figura 25 - MEV da fibra de bambu mercerizada a 2%. Ampliação: (a) 100x (b) 500x. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autor. 
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Figura 26 - MEV de fibras mercerizadas a 2% e acetiladas por 1 hora. Ampliação: (a) 100x (b) 500x. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autor.  
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 A Figura 24 apresenta as fibras de bambu em seu estado natural. A superfície 

do material está encoberta por unidades que se repetem ao longo das fibrilas, sendo 

perceptíveis apenas as células de lignina e ceras da fibra, compondo a matriz da 

unidade vegetal. A estrutura celular repetida é evidente e mostra regularidade ao 

longo da superfície da fibra. Essa estrutura, que é basicamente composta de lignina, 

dificulta a posterior adesão da matriz polimérica devido à alta polaridade dos 

componentes vegetais, consequência da alta quantidade de hidroxilas livres. 

 Já nas imagens da Figura 25 percebe-se diferença na superfície das fibras após 

mercerização. A limpeza superficial foi bastante eficiente pois, além de remover as 

impurezas inerentes ao material, a parede celular que recobria as fibras foi removida 

e deixou as microfibrilas expostas. Esta exposição celular facilita a reação de 

acetilação a seguir. O procedimento foi realizado com a concentração de NaOH a 2%, 

que se mostrou suficiente para a finalidade proposta sem deteriorar a estrutura interna 

das microfibrilas. 

 Após a mercerização foi feito o processo de acetilação pelo período de 1 hora 

e o resultado da microscopia pode ser visto nas imagens da Figura 26. O 

procedimento substitui as hidroxilas livres, agora mais expostas e susceptíveis ao 

ataque após a mercerização, pelo grupo funcional acetil.  

 Para avaliar a efetividade do tratamento químico ao qual as fibras foram 

submetidas, a seguir serão analisadas imagens de MEV dos compósitos de PP e PPr 

com fibras naturais e tratadas. 
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Figura 27- MEV (ampliação 1000x) do compósito de PP com fibras de bambu: (a) naturais (b) tratadas. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autor. 
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Figura 28 - MEV (ampliação 1000x) do compósito de PPr com fibras de bambu: (a) naturais (b) tratadas. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autor. 
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 A Figura 27 apresenta as imagens de MEV os compósitos de PP reforçados 

com fibras naturais (sem tratamento) e fibras tratadas. Na Figura 27-a, em que o 

compósito foi produzido com fibras naturais, a imagem sugere que não há boa adesão 

entre as fases do compósito visto que a interface fibra-matriz se distingue nitidamente 

pela linha sombreada (apontado pela seta em vermelho). Por outro lado, a Figura 27-

b evidencia uma interface difusa e não apresenta descolamentos entre matriz e fibra. 

Os compósitos de PPr apresentam comportamento bastante similar, conforme 

observado nas imagens seguintes. A Figura 28-a mostra o compósito com fibras 

naturais, onde é possível observar um descolamento entre as duas fases (apontado 

pela seta em vermelho), evidenciando a baixa adesão entre eles. Já na Figura 28-b 

nota-se que as fibras tratadas se mesclaram fortemente à matriz, sugerindo boa 

integração entre as duas fases. 

 O tratamento químico ao qual as fibras vegetais de bambu foram submetidas 

provoca degradação superficial das fibras e microfibras, indicando que as 

propriedades mecânicas dos compósitos conseguintes podem ser afetadas em função 

do tratamento. De modo geral, os ensaios mecânicos foram feitos nos compósitos 

com os diversos tipos de tratamento para verificar aqueles que teriam as melhores 

propriedades de tensão máxima na ruptura e módulo de elasticidade das fibras de 

bambu. 

 

5.1.2 Caracterização por DRX 

 

 As análises de difração de raios-X das fibras vegetais foram realizadas para 

verificar o índice de cristalinidade das fibras. A influência no índice de cristalinidade 

devido às modificações químicas às quais as fibras foram submetidas apresentam 

relação direta com suas propriedades mecânicas. 

 Foram feitos ensaios com as fibras naturais, mercerizadas nas diversas 

concentrações descritas previamente e acetiladas após mercerização a 2%. Percebe-

se a relação direta entre o índice de cristalinidade das fibras e a concentração de 

NaOH na solução alcalina. Os padrões de difração de raios-X são mostrados na Figura 

29.  
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Figura 29 - Difratograma de raios-X das fibras de bambu. 

 

Fonte: Autor 

 

 O padrão de cristalinidade crescente evidenciado nos processos de 

mercerização ocorre principalmente devido à extração de ceras, pectina e lignina, 

componentes vegetais que não contribuem para a resistência mecânica da fibra. 

Quando submetidas ao processo de acetilação, o grupo funcional metila é introduzido 

na estrutura das fibras, substituindo as hidroxilas presentes na sua constituição e 

reduzindo a cristalinidade das fibras. A influência do tratamento químico na 

cristalinidade das fibras pode ser vista na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Índice de cristalinidade das fibras vegetais em função do tratamento químico. 

Tipo de Fibra Cristalinidade (%) 

Fibra de Bambu Natural 65,7 ± 0,1 

Mercerizada 2% 67,3 ± 0,1 

Mercerizada 5% 70,4 ± 0,2 

Mercerizada 10% 70,5 ± 0,2 

Mercerizada 2% e 

acetilada por 1h 
62,7 ± 0,3 
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Mercerizada 2% e 

acetilada por 2h 
58,9 ± 0,3 

Fonte: Autor 

5.1.3 Ensaios de tração 

 

 Na Tabela 5 são apresentados os resultados de tensão máxima na ruptura e 

módulo de elasticidade para as fibras naturais e superficialmente modificadas. Foram 

avaliadas cinco compósitos segundo os diferentes tratamentos propostos. Para os 

valores de tensão na ruptura das fibras, percebe-se que os tratamentos de 

mercerização com concentração moderada aumentam a tensão máxima na ruptura 

das fibras, como pode ser observado para os tratamentos com NaOH a 2% e 5%. 

Quando a porcentagem de NaOH em solução é de 10%, a fibra se degrada e sua 

tensão máxima na ruptura decresce. Esses efeitos são corroborados por estudos de 

outros pesquisadores do LAMEFF (Melo, 2016). O contrário foi observado para os 

valores de módulo de elasticidade, que decresceram com as porcentagens de 2% e 

5% em relação às fibras naturais e ainda mais significativamente quando o tratamento 

foi realizado a 10% de NaOH. 

 

Tabela 5 - Tensão máxima na ruptura e módulo de elasticidade de fibras vegetais naturais e tratadas. 

Tipo de Fibra Tensão na Ruptura (MPa) 
Módulo de Elasticidade 

(GPa) 

Fibra de Bambu Natural 378 ± 0,451 11,8 ± 0,5 

Mercerizada 2% 489 ± 0,45 11,7 ± 0,5 

Mercerizada 5% 507 ± 0,45 10,3 ± 0,5 

Mercerizada 10% 277 ± 0,45 6,6 ± 0,5 

Mercerizada 2% e 

acetilada por 1h 
426 ± 0,45 9,3 ± 0,5 

Mercerizada 2% e 

acetilada por 2h 
337 ± 0,45 10,13 ± 0,5 

Fonte: Autor 
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 No intuito de degradar o mínimo possível as fibras quanto à acetilação, os 

tratamentos prévios de mercerização para limpeza superficial foi realizado à 2% e 

posteriormente o procedimento da acetilação foi realizado.  A literatura relata que o 

tempo mínimo de reação para uma acetilação superficial favorável é de uma hora, 

portanto, foram realizados os procedimentos para uma e duas horas de acetilação. 

 Com uma hora de acetilação, as propriedades mecânicas das fibras ainda eram 

melhores que as propriedades mecânicas das fibras naturais, porém, em relação às 

fibras tratadas com NaOH à 2%, a tensão máxima na ruptura apresentou uma queda, 

assim como seu módulo de elasticidade. Após mais uma hora de acetilação, a tensão 

máxima na ruptura decresceu em relação às propriedades mecânicas das fibras 

naturais e o módulo de elasticidade, apesar de apresentar um aumento em relação ao 

das fibras acetiladas por uma hora, foi menor que o das fibras naturais e mercerizadas. 

 Dadas as condições mecânicas que foram determinadas após estes testes, 

optou-se por prosseguir para os ensaios acústicos apenas com as fibras que 

apresentaram melhores resultados mecânicos. Foram estas aquelas mercerizadas a 

2% e acetiladas por 1 hora.  

  



71 

 

5.2 Ensaios acústicos 

 

Uma vez determinados os compósitos que apresentaram melhor integridade 

estrutural, aqueles selecionados previamente foram avaliados para determinar sua 

absorção sonora e impedância. Esperava-se que aqueles compósitos cujas fases 

dispersas tivessem recebido tratamento químico e a orientação das fibras fosse mais 

difusa apresentassem maior poder de absorção. A influência de bolhas também não 

pode ser negligenciada pois, segundo o modelo poroelástico, estas contribuem 

significativamente para a dispersão do som dentro do material e resultam em um 

compósito com maior capacidade de absorver ondas sonoras.  

Para efeitos de comparação visual, os gráficos de absorção obtidos no tubo SW 

260 apresentados a seguir foram feitos alterando apenas um dos três parâmetros: 

procedência da matriz, tratamento das fibras e alinhamento das fibras. As figuras de 

Figura 30 a Figura 38 apresentam os resultados dos coeficientes de absorção dos 

materiais estudados, para as frequências de 400 a 2500 Hz.  
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Figura 30 - Coeficiente de absorção: Influência da matriz. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 31 - Coeficiente de absorção PP: influência do alinhamento nas fibras naturais. 

Fonte: Autor 

 

Figura 32 - Coeficiente de absorção PP: influência do alinhamento nas fibras tratadas. 

Fonte: Autor 
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Figura 33 - Coeficiente de absorção PPr: influência do alinhamento nas fibras naturais. 

Fonte: Autor 

 

Figura 34 - Coeficiente de absorção PPr: influência do alinhamento nas fibras tratadas. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 35 - Coeficiente de absorção PP: influência do tratamento nas fibras aleatórias. 

 

Fonte: Autor.  
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Figura 36 - Coeficiente de absorção PP: influência do tratamento nas fibras bidirecionais. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 37 - Coeficiente de absorção PPr: influência do tratamento nas fibras aleatórias. 

Fonte: Autor. 

 

Figura 38 - Coeficiente de absorção PPr: influência do tratamento nas fibras bidirecionais. 

Fonte: Autor.  
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 O comportamento ligeiramente ascendente de todas as curvas evidencia o que 

já é conhecido na literatura vigente: o polipropileno possui poder de absorção melhor 

em frequências mais altas. Além disso, o processamento de reciclagem do material 

pode também criar defeitos na cadeia polimérica, contribuindo efetivamente para uma 

melhoria da capacidade de absorção. 

 Em baixas frequências é difícil determinar a efetividade do PPr frente ao PP. 

Porém, a Figura 30 sugere que para médias e altas frequências o PPr seja um melhor 

fonoabsorvente. O alinhamento das fibras indica que orientações bidirecionais sejam 

mais adequadas para o objetivo proposto, fato que pode ser observado de maneira 

inconclusiva na Figura 31, mas que fica bastante evidente na Figura 32. Este padrão 

de comportamento se repete também no PPr, ainda que de maneira menos explícita, 

pois devido aos ruídos de sinal os gráficos da Figura 33 e Figura 34 chegam a se 

sobrepor.  

 É notável sobretudo a influência do tratamento químico na curva dos gráficos. 

Nos dois gráficos seguintes, Figura 35 e Figura 36, fica bastante evidente que para 

ambos tipos de alinhamento das fibras no PP, aquelas que foram submetidas ao 

tratamento químicos apresentaram maior coeficiente de absorção sonora (para 

frequências médias e altas). Finalmente, quando a mesma análise foi feita nos 

compósitos de PPr a influência do tratamento foi inconclusiva. Ainda que os dados da 

Figura 37 apontem na direção prevista nos compósitos de PP, os gráficos da Figura 

38 não chegam a corroborar esta hipótese, especialmente para altas frequências. 

 Finalmente, para uma avaliação mais genérica dos compósitos, a Tabela 6 

apresenta o coeficiente de absorção sonora médio de cada compósito. Este valor é 

uma média do coeficiente em todas as frequências estudadas. Ainda que este não 

seja um parâmetro normatizado, ele pode ser útil para em uma abordagem 

experimental. 
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Tabela 6 - Coeficiente de absorção sonora médio dos compósitos. 

Material/Compósito Coeficiente de Absorção Sonora (α) 

PP 0,058 

PPr 0,081 

PP com fibras naturais aleatórias 0,069 

PP com fibras naturais bidirecionais 0,074 

PP com fibras tratadas aleatórias 0,095 

PP com fibras tratadas bidirecionais 0,112 

PPr com fibras naturais aleatórias 0,076 

PPr com fibras naturais bidirecionais 0,083 

PPr com fibras tratadas aleatórias 0,086 

PPr com fibras tratadas bidirecionais 0,158 

Fonte: Autor. 

 

 De modo geral, os compósitos de PPr apresentaram melhores propriedades 

em relação aos de PP, quando comparadas as mesmas configurações de orientação 

fibrilar e tratamento químico. Este dado é bastante interessante do ponto de vista 

ambiental, pois o PP pode ser reciclado e ainda assim ser uma alternativa viável caso 

suas demais propriedades mecânicas correspondam às exigidas para determinada 

aplicação. Quando comparadas aos polímeros originais, os compósitos com fibras 

tratadas e orientadas bidirecionalmente apresentaram ganhos no coeficiente de 

absorção de 93%, no caso do PP, e de 95%, no caso do PPr. 
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6 Conclusão 

 

A produção dos compósitos reforçados com fibras por compressão se mostrou um 

método eficiente para a pequena escala em que foram fabricados, com finalidade 

acadêmica. Isso corrobora a ideia de que, para fins de pesquisa, não são necessários 

equipamentos robustos para sua confecção, visto a escala experimental em que foram 

estudados. 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura foi realizada nos compósitos e 

também nas fibras de bambu submetidas aos diversos tratamentos químicos. As fibras 

mercerizadas apresentaram considerável degradação interna com o aumento de 

concentração de NaOH em solução, revelando a importância do uso de pequenas 

concentrações de hidróxido de sódio para a preparação da superfície desses 

materiais. Isto ocorre principalmente devido ao espaçamento interfibrilar, que diminui 

após a remoção dos componentes indesejáveis, tornando a superfície das fibras mais 

rugosa e deteriorada superficialmente. Fibras acetiladas também apresentaram certa 

degradação superficial. Como procedimento de acetilação por duas horas foi 

excessivamente agressivo para a estrutura das fibras, conforme mostrado pelos testes 

mecânicos, optou-se pelo tratamento mais bando para dar prosseguimento aos testes 

acústicos. O processo de acetilação por uma hora conferiu apolaridade suficiente à 

superfície para promover uma interação entre as fases dos compósitos. 

Os resultados dos ensaios de tração das fibras revelaram um certo aumento na 

tensão máxima de ruptura em soluções mais concentradas de hidróxido de sódio, 

ainda que o módulo de elasticidade do material fosse inversamente proporcional a 

essa relação. A exceção foi a mercerização a 10% de NaOH, sendo a degradação em 

função da concentração excessivamente básica sendo a provável causa da redução 

drástica da tensão na ruptura do material. 

De modo geral, os materiais compósitos estudados apresentaram comportamento 

satisfatório em seus comportamentos mecânicos. Os tratamentos químicos realizados 

contribuíram para uma melhoria da resistência mecânica de algumas amostras de 

compósitos, ainda que estes devam ser aplicados com ressalvas, pois podem acabar 

aumentando demasiadamente a cristalinidade dos materiais e resultar em uma perda 
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das propriedades globais do compósito. Também deve ser considerada a vantagem 

ambiental em se aplicar fibras à matriz polimérica. 

Quanto às suas capacidades de absorver ondas sonoras nas frequências audíveis, 

as matrizes poliméricas apresentaram pequenos ganhos após a adição de fibras 

vegetais. Os valores obtidos, quando comparados com os padrões do polipropileno 

(PP e PPr) puro, revelam que alterações na morfologia do material e possivelmente 

as interações interfaciais entre eles criaram obstáculos adicionais para a propagação 

de onda. A mudança de meio material que ocorre durante a passagem da uma onda 

longitudinal também pode ter contribuído para o desempenho acústico dos 

compósitos. O compósito que apresentou o maior coeficiente de absorção sonora foi 

o PPr com fibras tratadas orientadas bidirecionalmente. Esta propriedade, aliada às 

demais propriedades previamente determinadas nos testes mecânicos, pode indicar 

que este compósito venha a ser uma boa alternativa para substituir materiais sintéticos 

em aplicações tradicionais. Ainda que os valores de absorção sonora sejam bastante 

baixos quando comparados com materiais tradicionalmente usados para revestimento 

acústico, sua viabilidade como isolante acústico dependerá também de sua 

permeabilidade acústica, que está relacionado à sua capacidade de transmitir som 

através do material. 

Independentemente da aplicação de engenharia projetada para o compósito, o 

cuidado com a temperatura de trabalho do material durante a confecção deve ser 

tomado. Valores abaixo de 180°C não são suficientes para fundir completamente o 

polipropileno, enquanto temperaturas acima de 200°C podem queimar as fibras e 

comprometer suas propriedades determinadas neste trabalho.  

 

Sugestões para trabalhos futuros: 

 

 Fazer testes com tubo estendido para quantificar a transmissibilidade do 

material e determinar definitivamente as propriedades acústicas dos 

compósitos. 

 Verificar a viabilidade econômica dos tratamentos químicos realizados nas 

fibras e a relação custo-benefício entre usar fibras naturais ou tratadas. 

 Estudar diferentes espessuras dos mesmos materiais e verificar sua influência 

no coeficiente de absorção sonora. 



79 

 

7 Referências 

 

BECKERMANN, G. W.; PICKERING, K. L.; Engineering and evaluation of hemp 

fibre reinforced polypropylene composites: fibre treatment and matrix 

modification. Composites: Part A, 979 – 988, 2008. 

doi:10.1016/j.compositesa.2008.03.010 

BELGACEM, M. N.; GANDINI, A.; Monomers, Polymers and Composites from 

Renewable Resources. Amsterdan: Elsevier’s Science & Technology, 2008. 

BLEDZKI, A. K.; MAMUN, A. A; LUCKA-GABOR, M.; GUTOWSKI, V. S.; The effects 

of acetylation on properties of flax fibre and its polypropylene composites. 

Express Polymer Letters , 2008. doi:10.3144/expresspolymlett.2008.50 

BODUCH, M.; FINCHER, W.; Standarts of Human Comfort. Center for Sustainable 

Development, University of Texas, Austin, 2009. 

BORMAUD, A.; BALEY, C.; Nanoindentation contribution to mechanical 

characterization of vegetal fibers. Composites Part B: Engineering, 2012. 

doi:10.1016/j.compositesb.2012.04.050 

BORMAUD, A.; BALEY, C.; Ridigity analysis of polypropilene/vegetal fibre 

composites after recycling. Polymer Degradation (94), 2009. 

doi:10.1016/j.polymdegradstab.2008.12.010. 

BOUTIN, C.; Comportement de poutres poro-élastiques. Université de Lyon, Ecole 

Nationale des travaux publics de l’Etat, 20éme Congrès Français de Mécanique, 2011. 

 

CALLISTER JR., W. D.; Materials Science and Engineering: An Introdution. John 

Willey & Sons, Inc. 2000. Tradução de SOARES, S. M. S., 5ª edição, 589p. 2002. 

 

CANEVAROLO JR., S. V.; Técnicas de caracterização de polímeros. Editora 

Artiliber, São Paulo - SP, 2004. 

 



80 

 

CARRAHER, C. E.; Seymour/Carraher's Polymer Chemistry, 5th edition, revised 

and expanded. New York: Marcel Dekker. 2000. 

CHIANG, F.; Crystallization of polypropylene II. Non-isothermal kinetics. 

Materials Chemistry and Physics, 52 - 57. 1993. doi:10.1016/0254-0584(93)90119-7 

CHUNG, J. Y.; BLASER, D. A.; Transfer Function Method of Measuring In-Duct 

Acoustic Properties I. Theory and II. Experiment, The Journal of the Acoustical 

Society of America, Vol. 68, No. 3, pp. 907-921, 1980. 

ASTM D3039-75, A. Standart Test for Tensile properties of Polymer matrix 

Comnposite Materials. 1975. 

ASTM D3379-75, A. Standard Test Method for Tensile Strength and Young's 

Modulus for High-Modulus Single-Filament Materials. 1998. 

ASTM D638-96, A. Standart Test Method for Tensile Properties of Plastics. 1996. 

DELANY, M. E.; BAZLEY E. N.; Acoustical properties of fibrous materials. Applied 

Acoustics, Volume 3, Issue 2, 1970.  

FIDELIS, M. E. A.; PEREIRA, T. V. C.; GOMES, O. F. M; SILVA, F. A; FILHO, R. D. 

T.; The effect of fiber morphology on the tensile strength of natural fibers. Journal 

of Material Research and Technology. 2013. doi:10.1016/j.jmrt.2013.02.003 

FU, S.-Y.; LAUKE, B.; Effects of fiber length and fiber orientation distributions on 

the tensile strength of short-fiber-reinforced polymers. Composites Science and 

Technology. 1996. doi:0266-3538/96/ 

GARAI, M., POMPOLI, F.; A simple empirical model of polyester fiber materials 

for acoustical applications. Applied Acoustics, Vol 66, Issue 12, 2005. 

GEORGE, M.; MUSSONE, P. G.; BRESSLER, D. C.; Modification of the cellulosic 

component of hemp fibers using sulfonic acid derivatives: Surface and thermal 

characterization. Carbohydrate Polymers. 2015. doi:10.1016/j.carbpol.2015.07.096 



81 

 

GHAVAMI, K.; MARINHO, A. B.; Propriedades físicas e mecânicas do colmo 

inteiro do bambu da espécie Guadua angustifolia. Revista Brasileira de 

Engenharia Agrícola e Ambiental. 2005.  doi:10.1590/S1415-43662005000100016 

HAGE JR, E.; Aspectos históricos sobre o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia de polímeros. Polímeros: Ciência e Tecnologia, Abr/Jun, 1998. 

doi:10.1590/S0104-14281998000200003  

 

HALLIDAY, D.; WALKER, J.; RESNICK, R.; Fundamentos de Física 2 - Gravitação, 

Ondas, Termodinâmica., volume 2, 8ª edição, LTC, 2012. 

HUDA, M. S.; DRZAL, L. T.; MOHANTY, A. K.; MISRA, M.; Effect of fiber surface-

treatments on the properties of laminated biocomposites from poly(lactic acid) 

(PLA) and kenaf fibers. Composites Science and Technology. 2008. 

doi:10.1016/j.compscitech.2007.06.022 

JAHAN, A.; RAHMAN, M. M.; KABIR, H.; KABIR, M. A.; AHMED, F.; HOUSSAIN, M. 

A.; GAFUR, M. A; Comparative Study of Physical And Elastic Properties of Jute 

And Glass Fiber Reinforced LDPE Composites. INTERNATIONAL JOURNAL OF 

SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH. 2012. 

LAKKAD, S. C.; PATEL, J. M.; Mechanical properties of bambu, a natural 

composite. Fibre Science and Technology, 1981. 

LIESE, W.; Research on Bamboo. Wood Science and Technology, 21(3). 1987. 

LOBOVIKOV, M.; PAUDEL, S.; PIAZZA, M.; REN, H.; WU, J.; World bamboo 

resources: A thematic study prepared in the framework of the Gobal Forest 

Resources Assessment. Non-Wood Forest Products. 2005. 

MELO, S. L. S.; Investigação das propriedades mecânicas e adesão interfacial 

dos compósitos de polipropileno virgem e reciclado reforçados com fibras e 

microfibras de bambu. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, 

Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Materiais, Fortaleza, 2016. 



82 

 

MALICK, P. K.; Fiber reinforced composites: Materials, Manufacturing, and 

Design. P. Mallick, fibrous composites. Boca Raton: CRC Press. (2008). doi:978-0-

8493-4205-9 

 

MANALO, A. C.; WANI, E.; ZUKARNAIN, N. A.; KARUNASENA, W.; LAU, K.; Effects 

of alkali treatment and elevated temperature on the mechanical properties of 

bamboo fibre–polyester composites. Composites Part B: Engineering. 2015. 

doi:10.1016/j.compositesb.2015.05.033 

MARTIN, D. C.; WILSON, P. M.; LIAO, J.; JONES, M. C. G.; Chain-End Defects in 

Extended-Chain Polymer Solids. MRS Bulletin. 1995. 

doi:10.1557/S088376940003493X 

MOHAMMAD, H. F. et al; Analysis of coir fiber acoustical characteristics, Applied 

Acoustics 72, 35-42, 2011  

MONTEIRO, M. B. O.; PEREIRA, R. P. W.; ABREU, H. S.; Bioquímica da 

lignificação de células xilemáticas. Floresta e Ambiente, Seropédica, 2004. 

MORAWETZ, H.; Polymers: The Origins and Growth of a Science. Dover, 1995. 

MULINARI, D. R.; BAPTISTA, C. A. R. P.; SOUZA, J. V. C.; VOORWALD, H. J. C.; 

Mechanical properties of coconut fibers reinforced polyester composites. 

Procedia Engineering, 10. 2011. doi:10.1016/j.proeng.2011.04.343 

NETO, F. L.; PARDINI, L. C.; Compósitos Estruturais: CIência e Tecnologia, 1ª ed. 

São Paulo: Edgard Blucher. 2006. 

NUÑEZ, I. J. C.; O controle ativo de ruído em dutos: um estudo teórico-

experimental. 2005. 150 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de 

Uberlândia, Uberlândia, 2005. 

 

OLIVEIRA, L. F. A. de; Conhecendo Bambus e Suas Potencialidades Para Uso Na 

Construção Civil, Universidade Federal de Minas Gerais, 2015. 

 



83 

 

RAVIV, D.; et al.; Active printed materials for complex self-evolving deformations. 

Scientific reports 4, 2014. 

 

SEYBERT, A. F.; Notes on Absorption and Impedance Measurements, University 

of Kentucky, Lexington, KY 40506-0108, p. 4, 2003 

SALAM, K.; PONGEN, Z.; SARMA, S. K.; Hand Book on Bamboo. Government of 

India. 2008. 

SEYBERT, A. F.; Notes on Absorption and Impedance Measurements, University 

of Kentucky, Lexington, KY 40506-0108, p. 4, 2003 

STRLICK, M.; CURRAN, K.; Special issue "Polymer in Art and History". Polymer 

Degradation and Stability. 2014. doi:10.1016/j.polymdegradstab.2014.07.001 

STRUTT, J. W.; RAYLEIGH, B.; The theory of sound. 2nd revised and enlarged. New 

York: Dover Publications, 1945.    

THOMSON, W.; Mathematical and Physical Papers, vol.2, 1857. 

 

UTRACKI, L. A.; History of commercial polymer alloys and blends. Polymers 

Engineering Science, vol 35, 1995. 

 

VORONINA, N.; Acoustic properties of fibrous materials. Applied Acoustics 42, 

165–174, 1994 

WAHAB, R.; MUSTAFA, M. T.; RAHMAN, S.; SALAM, M. A.; SULAIMAN, O.; SUDIN, 

M. RASAT, M. S. M.; Relationship between physical, anatomical and strength 

properties of 3-year-old cultivated tropical bamboo gigantochloa scortechinii. 

Journal of Agricultural and Biological Science, 7(10). 2012. doi:1990-6145 

 

YANG, W. D.; LI, Y.; Sound absorption performance of natural fibers and their 

composites. Sci China Tech Sci, 2012, 55: 2278-2283, doi: 10.1007/s11431-012-

4943-1 



84 

 

YOUSSELFIAN, S.; RAHBAR, N.; Molecular Origin of Strength and Stiffness in 

Bamboo Fibrils. Scientific Reports. 2015. doi:10.1038/srep11116 

ZAFEIROPOULOS, N. E.; WILLIAMS, D. R.; BAILLIE, C. A.; MATTHEWS, F. L.; 

Engineering and characterization of the interface in flax fibre/polypropylene 

composite materials. Part I. Development and investigation of surface 

treatments. Composites: Part A. 2002. doi:10.1016/S1359-835X(02)00082-9 


