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O conceito de sustentabilidade disseminado no final do século XX teve  uma procura crescente no uso de
materiais de difícil degradação na construção civil como forma de reutilizá-lo em compósitos, para atingir
as  propriedades  desejadas  e  ao  mesmo tempo  diminuir  o  volume  acumulado  nos  aterros.  Resíduos  de
madeira,  poli(cloreto  de  vinila)  PVC,  lã  de  rocha  e  medium  density  fiberboard  (MDF)  são  gerados  nas
indústrias  moveleiras  e  uma  alternativa  de  reutilização  é  a  incorporação  dos  mesmos  na  produção  de
compósitos. O PVC possui baixo custo, é  não inflamável,  boa resistência à corrosão e à oxidação, bom
isolante  elétrico  e  térmico  apresentando  resistência  a  intempéries.  A  lã  de  rocha  se  destaca  como  um
bom isolante térmico. O resíduo de MDF pode ser aproveitado como enchimento em diversos produtos. A
utilização  desses  resíduos  com características  de  isolamento  térmico,  em compósito  para  aplicação  na
construção  civil,  possibilitam  a  busca  por  economia  de  energia  na  construção  através  da  redução  das
variações  de  temperatura.  Este  estudo  objetiva  o  uso  de  resíduos  de  PVC,  lã  de  rocha  e  MDF  para  a
elaboração de placas não estruturais  a  serem utilizadas em vedações na construção civil.  As  placas do
compósito foram preparadas com diferentes proporções de resíduos com adição do pré-polímero Elastan
8004/BR como aglomerante por prensagem a quente, a 75ºC e 8 toneladas de pressão, por 10 min. As
amostras  foram  formuladas  com  o  intuito  de  encontrar  aquela  que  tivesse  melhor  contribuição  de
condutividade térmica. As placas compósitos foram caracterizadas por absorção de água, inchamento e
condutividade  térmica.  As  amostras  apresentaram  uma  média  de  56,04%  de  absorção  de  água  em
função  do  alto  teor  de  madeira  e  também,  do  bicarbonato  de  sódio  utilizado  na  composição  para
aumentar o índice de vazios. O inchamento de 1,34% é significantemente abaixo do inchamento do MDF
e da lã de rocha, se analisados separadamente. Apesar do uso de três materiais com baixa condutividade
térmica, a mistura dos resíduos evidenciou  alto valor de condutividade à amostra de 0,592 W/mK, porém
menor que outros materiais utilizados para vedações na construção civil atualmente.
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