


 Objetivo Geral 
 propor destinações finais alternativas para o 

material lã de vidro 
 

 Objetivos Específicos 
 Caracterizar sobras de lã de vidro quanto a 

sua afinidade com a água (molhabilidade). 
 Propor e avaliar qual a melhor utilização para 

as sobras deste material; 







 Aplicação Acústica 
 Aplicação Térmica 

 
 



 Caracterização do material 
Teste de molhabilidade 



Teste de molhabilidade 
 



Média da média dos ângulos das gotas 1, 2, 3, 4 e 5 

Gota Média dos ângulos  Desvio Padrão 

1 144,6 1,3 
2 118,2 0,1 
3 146,3 0,5 
4 130,7 1,1 
5 156,9 2,0 
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 Confecção das paredes revestidas com a lã de vidro 



 Confecção das paredes revestidas com a lã de vidro 



 Avaliação da atenuação de ruído utilizando 
revestimento de lã de vidro. 



 Avaliação da atenuação de ruído utilizando 
revestimento de lã de vidro. 



 Avaliação da atenuação de ruído utilizando 
revestimento de lã de vidro. 



 Avaliação da atenuação de ruído utilizando 
revestimento de lã de vidro. 



 A partir dos resultados obtidos com a incorporação de resíduo de lã de vidro em gesso 
pode-se concluir que isto influencia na propriedade acústica do material produzido, o que 
propicia um bom isolamento acústico e pode ser aproveitado na construção civil. 

Medidas realizadas com isolamento acústico de paredes de gesso 

Distância (cm) Menor medida registrada (db) Maior medida registrada (db) Média (db) 

20 78,8 81,0 79,9 

40 70,8 73,3 72,1 

80 66,8 69,5 68,2 

160 61,7 64,3 63,0 

240 62,6 65,3 64,0 

Medidas realizadas com isolamento acústico de paredes de gesso com lã de vidro incorporada 

Distância (cm) Menor medida registrada (db) Maior medida registrada (db) Média (db) 

20 72,1 73,9 73,0 

40 65,8 68,7 67,3 

80 64,1 66,1 65,1 

160 59,8 61,7 60,8 

240 60,1 62,6 61,4 



 
 A incorporação de lã de vidro em gesso também ajudaria na economia de 

matéria-prima na construção civil, uma vez que a incorporação desse 
resíduo ocupa um volume no bloco que seria preenchido por gesso, 
fazendo com que um volume menor de gesso seja consumido para 
produzir blocos do mesmo volume.  



  
    Evangelista, N., Tenório, J. A. S., Oliveira, J. R. 2012. Pozolanicidade 

dos resíduos industriais lã de vidro e lã cerâmica. Revista Escola de 
Minas. 65, 79-85.  

 
    Borges, P.R. Utilização de resíduo de lã de vidro em fabricação de 

concreto. 2007.Ouro Preto, MG. Dissertação de mestrado. REDEMAT - 
Rede Temática em Engenharia de Materiais. 

 
    Burkarter, E. Construção de imagens por padrões hidrofóbico/ 

hidrofílico. 2006. Curitiba, PR. Dissertação de Mestrado 
  


	Slide Number 1
	OBJETIVOS
	Lã de Vidro: Principais Características
	Lã de Vidro
	APLICAÇÕES
	MATERIAIS E MÉTODOS
	RESULTADOS
	Slide Number 8
	MATERIAIS E MÉTODOS
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	RESULTADOS
	CONCLUSÃO
	CONCLUSÃO
	 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS�

