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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, medida que valoriza os resíduos sólidos e reduz o
desperdício de matéria prima. Na área da construção civil, compósitos com
características de isolamento térmico possibilitam a busca por economia
de energia no edifício através da redução das variações de temperatura.

Este estudo tem como objetivo avaliar a condutividade térmica do
compósito com resíduos de PVC, lã de rocha e MDF, obtido por prensagem
para ser utilizado como vedação na construção civil.
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Materiais: resíduos 
de lã de rocha, PVC 

e MDF

Mistura dos resíduos com 
elastan

Mistura vertida em moldes 
(20 x 20 x 1 cm) e prensagem 

(60°C e 15t por 20 min)

Compósito final

Metodologia

1. Ensaio de inchamento e absorção de água (NBR 14810-3 [1]);

2. Ensaio de condutividade térmica (ISO 8302 [2]).

O compósito de MDF, lã de rocha e PVC apresentou uma elevada
absorção de água, fator que não interfere no seu uso principal como
vedação em divisórias internas da construção, sem o contato com a
chuva ou outros agentes mais agressivos. A condutividade térmica das
placas foi superior à dos materiais normalmente utilizados na construção
civil. O compósito apresentou potencial para utilização como vedação em
divisórias internas com relação ao conforto térmico e a redução na
quantidade de passivos ambientais porém, menor que da cerâmica, vidro
e tijolos.
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Considerações Finais

Q
[W/(mK)]

ΔT (K) e (m)
ʎ 

[W/(mK)]
R 

[mK/W]

Placa 1 48,3 20,4 0,01 0,592 0,017

Placa 2 48,3 21,5 0,01 0,562 0,018
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O alto teor de madeira nas amostras (20%) (Tabela 1), conduz à uma
elevada taxa de absorção de água. A absorção de água das amostras é
devido à característica hidrofílica da madeira e pela presença de vazios na
interface do polímero com a madeira, o PVC possui absorção
insignificante [3].

A absorção média de água das placas é cerca de 14% menor que de
painéis de MDF e 19% menor que a lã de rocha [4]. A variação entre as
três amostras do compósito pode ser explicada por sua heterogeneidade.

A alta condutividade térmica do compósito (Tabela 2) é provavelmente
devido ao volume de MDF na amostra, considerando que a condutividade
média da madeira e derivados é aproximadamente 0,12 W/m°C. [5].

Quanto menor a condutividade térmica, melhor a propriedade de
isolamento. Baixos valores de condutividade térmica implicam em alta
resistência para conduzir o calor através do material. Isso cria uma
barreira entre o ambiente externo e as placas [6].

Tabela 1 – Porcentagem de inchamento e absorção de água das amostras 

Agradecimentos

Amostras

Placa 1 Placa 2

Inchamento 
(%)

Absorção de 
água (%)

Inchamento 
(%)

Absorção de 
água (%)

1 1,46 57,25 0,81 73,18

2 0,33 69,43 1,06 68,33

3 2,24 41,46 1,69 66,97

Tabela 2 – Condutividade e resistência  térmica


