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RESUMO 

 

A determinação da condutividade térmica experimental apresenta algumas 

dificuldades e requer uma alta precisão na determinação dos fatores necessários para 

o seu cálculo. O objetivo deste estudo é realizar a construção e a aplicação de um 

equipamento baseado no método modificado do fio quente. O modelo criado irá 

auxiliar no levantamento das variáveis para o cálculo da condutividade térmica dos 

isolantes térmicos, para realizar uma comparação do valor da condutividade térmica 

especificada do isolante e o valor calculado, e assim ajudar na busca da melhor 

aplicação de cada isolante térmico. O teste do equipamento foi realizado com cinco 

tipos de isolantes, os quais têm aplicações residenciais e industriais. Os resultados 

encontrados para a condutividade mostraram-se superiores aos valores 

especificados, o que mostra que é necessário ter maior controle das variáveis que 

afetam diretamente no cálculo da condutividade térmica. Apesar dos valores serem 

maiores, os isolantes mostraram-se capazes de serem empregados como tais para a 

variação de temperatura na qual foram testados. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A condutividade térmica, a difusividade térmica e o calor específico, 

conhecidas como propriedades térmicas, são as três propriedades físicas mais 

importantes de um material do ponto de vista de cálculos térmicos. Essas 

propriedades são observadas quando o calor é adicionado ou removido do material, 

e se tornam importantes em qualquer projeto que precise funcionar em um ambiente 

térmico. 

A condutividade térmica é uma das propriedades físicas mais importantes de 

um material. A sua determinação experimental apresenta algumas dificuldades e 

requer alta precisão na determinação dos fatores necessários para o seu cálculo.  

Recentemente, os métodos transientes de troca de calor têm sido os métodos 

preferidos na determinação das propriedades térmicas de materiais. Neste trabalho 

será realizada a construção e aplicação de um equipamento capaz de auxiliar na 



determinação da condutividade térmica dos isolantes, para que seja possível 

comparar a condutividade térmica calculada com a especificada pelos fabricantes. 

 

2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar os diferentes tipos de isolantes 

térmicos utilizados para finalidades industriais e residenciais. 

Os objetivos específicos que viabilizam o estudo são: 

a) Testar, em escala de laboratório, os diversos isolantes; 

b) Avaliar a condutividade térmica em função dos materiais e utilização dos 

mesmos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O trabalho consiste em uma pesquisa exploratória e experimental através da 

construção e aplicação de um experimento para auxiliar no levantamento das 

variáveis para o cálculo da condutividade térmica. O equipamento será utilizado para 

determinar a condutividade térmica de alguns isolantes e, após os testes, os dados 

qualitativos serão analisados de forma estatística. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 Construção do Equipamento 

 

Tomando como base o método modificado do fio quente, realizamos a 

construção de um equipamento para auxiliar no levantamento das variáveis para o 

cálculo da condutividade térmica dos isolantes. 

A construção do equipamento se baseou no seguinte procedimento:  

A escolha do material foi realizada com base nos dados de suas propriedades 

mecânicas, como a facilidade para usinar e soldar, e a condutividade térmica.  

O cilindro que foi utilizado é de aço carbono, com as seguintes medidas: 

comprimento de 375 mm, espessura de 2,5 mm e diâmetro externo de 61 mm. Além 

do cilindro, foram utilizadas duas chapas retangulares de tamanho 153 mm por 113,5 

m. Após o corte, foi realizada a soldagem das chapas no cilindro, uma em cada 



extremidade. Estas não foram soldadas no centro, porque deixamos uma altura de 83 

mm com o objetivo de deixar o tubo elevado, utilizando-as como base. Em uma das 

extremidades do cilindro foi realizado um furo com diâmetro de 30 mm.  

Foi adquirida uma resistência elétrica tipo cartucho com potência de 30 W e 

tensão de 110 V e um termopar tipo J. 

 

4.2 Amostras para o experimento 

 

Foram utilizadas cinco amostras de diferentes isolantes para a realização dos 

testes para a determinação da condutividade térmica. 

 

4.2.1 Duralfoil AL1 

 

É uma cobertura secundária para residências composta por uma face de 

alumínio com 99% de pureza e com malha de reforço de resina termoplástica de alta 

densidade (DURALFOIL). 

Não foi encontrada a condutividade térmica específica do material, já que o 

mesmo não se caracteriza especificadamente como um isolante térmico, mas sim 

como uma segunda camada para o telhado residencial para proteção contra goteiras. 

 

4.2.2 Lã de Rocha Aluminizada 

 

São feltros ou painéis de lã de rocha revestida em uma de suas faces por 

alumínio reforçado com fios de vidro ou poliéster, que impede a condensação 

superficial e a penetração de umidade no isolante. Suas principais aplicações são: 

dutos de ar condicionado, sob ou entre telhas e coberturas em geral, sobre forros e 

tubulações (ROCKFIBRAS). 

Com base no método ASTM C 177, a condutividade térmica do material é de 

0,032 kcal/m·h·ºC à 25ºC (ROCKFIBRAS). 

 

4.2.3 Painel de Lã de Rocha PSE-48 

 

Painel em lã de rocha que possui aglomerados de resinas especiais e com 

densidade nominal de 48 kg/m³. São indicados para os tratamentos térmicos e 



acústicos na indústria, como por exemplo em tanques, aquecedores e estufas. 

Também são utilizados na construção civil sobre forros e coberturas e como miolo 

para divisórias e alvenarias (ROCKFIBRAS). 

Possui melhor desempenho em temperaturas de até 300ºC e sua 

condutividade térmica através do método da ASTM C 177 pode ser verificado no 

Gráfico 1 (ROCKFIBRAS). 

Gráfico 1 - Condutividade térmica do painel de lã de rocha PSE-48 

 
Fonte: ROCKFIBRAS 

4.2.4 Manta de Fibra Cerâmica 

 

Constituída por fibras longas que são expostas em várias direções e 

entrelaçadas por um processo contínuo de agulhamento. Por causa do processo não 

é necessária a adição de nenhum tipo de ligante. Tem como aplicação o revestimento 

de fornos e caldeiras, o isolamento de tubulações, reatores e turbinas a vapor, assim 

como o isolamento de portas corta-fogo (UNIFRAX, 2001). 

Possui densidade de 96 kg/m³ e pode trabalhar a temperaturas de até 1260ºC. 

Através do teste ASTM C 177 é possível verificar a condutividade térmica no Gráfico 

2 (UNIFRAX, 2001). 

Gráfico 2 - Condutividade térmica da manta de fibra cerâmica 

 
Fonte: UNIFRAX, 2001 



4.2.5 Manta de Lã de Vidro Costurada 

 

Composta somente pela manta de lã de vidro, costurada com fios de algodão 

e sem qualquer tipo de resina aglomerante. É utilizada em fornos, estufas, turbinas, 

válvulas e proteção contra fogo (VAMAPAL). 

Possui densidade de 40 kg/m³, espessura de 1 polegada e pode ser aplicada 

em temperaturas de -200ºC à 550ºC. A condutividade térmica do material pode ser 

vista no Gráfico 3 (VAMAPAL). 

Gráfico 3 - Condutividade térmica da manta de lã de vidro costurada 

 
Fonte: VAMAPAL 

4.3 Aplicação do Experimento 

 

Na extremidade do cilindro onde tem um furo de diâmetro de 30 mm, foi 

inserida a resistência elétrica tipo cartucho com uma tomada adaptada na ponta, a 

qual conectamos diretamente na tomada de 110V. Colocamos o termopar tipo J com 

o terminal de forquilha conectado a duas garras tipo jacaré, as quais estavam ligadas 

ao multímetro, que foi configurado para medir tensão contínua na marcação de até 

200mV. 

Depois da resistência e do termopar estarem no interior do cilindro, é 

necessário ter cuidado para não deixar a resistência encostada no termopar. Logo, 

esperamos por trinta minutos para a resistência aquecer e o multímetro estabilizar a 

sua marcação de tensão. 

 Foram analisados cinco tipos de isolantes térmicos, são eles: Duralfoil AL1: 

360 x 260 mm; Lã de rocha aluminizada: 370 x 260 mm; Painel de lã de rocha: 370 x 

370 mm; Manta de fibra cerâmica: 370 x 320 mm e Manta de lã de vidro: 380 x 320 

mm. Cada amostra de isolante foi envolvida no cilindro, e então foi cronometrado o 



tempo de dez minutos para cada amostra, e foi realizada a medição da temperatura 

externa, com o auxílio do termômetro infravermelho nas duas extremidades e no meio 

das amostras, e anotados os valores. Em um segundo momento, repetimos o ensaio 

para cada amostra, porém, quando estava marcando cinco minutos no cronômetro, 

foi realizada uma medição da temperatura externa, com o auxílio do termômetro 

infravermelho da mesma forma descrita anteriormente. As mesmas amostras tiveram 

suas temperaturas mensuradas novamente quando estava marcando dez minutos. 

As temperaturas das amostras realizadas com cinco minutos e dez minutos 

foram registradas para posterior transformação e realização dos devidos cálculos. 

 

5 RESULTADOS 

 

Os resultados para todos os cálculos realizados de acordo com os passos 

descritos anteriormente estão contidos nas Tabelas 1 a 6. 

Tabela 1 - Temperatura interna 

ISOLANTES TENSÃO  TEMPERATURA INTERNA  TEMPERATURA EXTERNA 

DURALFOIL AL1 

5,5 mV 104,24 ºC 33,50 ºC 

5,7 mV 107,91 ºC 33,00 ºC  

5,7 mV 107,91 ºC 34,30 ºC 

LÃ DE ROCHA 
ALUMINIZADA 

6,1 mV 115,24 ºC 22,50 ºC 

5,6 mV 106,09 ºC 23,70 ºC 

5,7 mV 107,91 ºC 23,30ºC 

PAINEL DE LÃ DE 
ROCHA 

5,9 mV 107,91 ºC 24,20 ºC 

6,4 mV 120,73 ºC 23,00 ºC 

6,5 mV 122,55 ºC 24,00 ºC 

MANTA DE FIBRA 
CERÂMICA 

6,5 mV 122,55 ºC 31,00 ºC 

6,4 mV 120,73 ºC 28,20 ºC 

6,5 mV 122,55 ºC 29,70 ºC 

MANTA DE LÃ DE 
VIDRO 

5,6 mV 106,09 ºC 29,70 ºC 

6,5 mV 122,55 ºC 25,80 ºC 

6,6 mV 124,38 ºC 27,30 ºC 

Fonte: Os autores, 2016 

Os dados comuns que foram utilizados para os cálculos para todos os isolantes foram: 

- q = 30 W;  h = 20 W/m²K; r1 = 0,02925 m; r2 = 0,0305 m; kAÇO = 50,2 W/mK; L = 0,375 

m. 



Tabela 2 – Resultados dos cálculos do duralfoil al1 

DURALFOIL AL1 

DADOS TESTE 1  TESTE 2 TESTE 3 

ESPESSURA [m] 0,0005 0,0005 0,0005 

r3 [m] 0,0310 0,0310 0,0310 

TINT [ºC] 104,24 107,91 107,91 

TEXT [ºC] 33,50 33,00 34,30 

RCOND,AÇO [K/W] 0,00035 0,00035 0,00035 

RCONV [K/W] 0,68454 0,68454 0,68454 

k [W/mK] 0,00413 0,00381 0,00390 

k [kcal/mhºC] 0,00355 0,00327 0,00335 

Fonte: Os autores, 2016 

O isolante Duralfoil AL1 mostrou-se capaz de ser empregado para o 

isolamento térmico, apesar da sua pequena espessura e de não ser sua função 

primária. Contudo, não foi possível comparar a condutividade térmica calculada com 

a especificada, pois ela não foi encontrada. 

Este se mostra eficiente para ser utilizado em residências tanto para evitar 

goteiras, que é sua principal função, mas também para evitar o aquecimento 

demasiado das residências em dias quentes, principalmente pela elevação das 

temperaturas nos dias de hoje. Além de cumprir bem suas funções, ele tem baixo 

custo e é de fácil instalação. 

Tabela 3 - Resultados dos cálculos da lã de rocha aluminizada 

LÃ DE ROCHA ALUMINIZADA 

DADOS TESTE 1  TESTE 2 TESTE 3 

ESPESSURA [m] 0,0254 0,0254 0,0254 

r3 [m] 0,0559 0,0559 0,0559 

TINT [ºC] 115,24 106,09 107,91 

TEXT [ºC] 22,50 23,70 23,30 

RCOND,AÇO [K/W] 0,00035 0,00035 0,00035 

RCONV [K/W] 0,37962 0,37962 0,37962 

k [W/mK] 0,09433 0,10866 0,10536 

k [kcal/mhºC] 0,08154 0,09343 0,09059 

Fonte: Os autores, 2016 



Tabela 4 - Resultados dos cálculos do painel de lã de rocha 

PAINEL DE LÃ DE ROCHA 

DADOS TESTE 1  TESTE 2 TESTE 3 

ESPESSURA [m] 0,0500 0,0500 0,0500 

r3 [m] 0,0805 0,0805 0,0805 

TINT [ºC] 107,91 120,73 122,55 

TEXT [ºC] 24,20 23,00 24,00 

RCOND,AÇO [K/W] 0,00035 0,00035 0,00035 

RCONV [K/W] 0,26361 0,26361 0,26361 

k [W/mK] 0,16304 0,13732 0,13635 

k [kcal/mhºC] 0,14019 0,11807 0,11724 

Fonte: Os autores, 2016 

Tabela 5 - Resultados dos cálculos da manta de fibra cerâmica 

MANTA DE FIBRA CERÂMICA 

DADOS TESTE 1  TESTE 2 TESTE 3 

ESPESSURA [m] 0,0254 0,0254 0,0254 

r3 [m] 0,0559 0,0559 0,0559 

TINT [ºC] 122,55 120,73 122,55 

TEXT [ºC] 31,00 28,20 29,70 

RCOND,AÇO [K/W] 0,00035 0,00035 0,00035 

RCONV [K/W] 0,37962 0,37962 0,37962 

k [W/mK] 0,09624 0,09508 0,09470 

k [kcal/mhºC] 0,08275 0,08175 0,08143 

Fonte: Os autores, 2016 

Tabela 6 - Resultados dos cálculos da manta de lã de vidro costurada 

MANTA DE LÃ DE VIDRO COSTURADA 

DADOS TESTE 1  TESTE 2 TESTE 3 

ESPESSURA [m] 0,0254 0,0254 0,0254 

r3 [m] 0,0559 0,0559 0,0559 

TINT [ºC] 106,09 122,55 124,23 

TEXT [ºC] 29,70 25,80 27,30 

RCOND,AÇO [K/W] 0,00035 0,00035 0,00035 

RCONV [K/W] 0,37962 0,37962 0,37962 

k [W/mK] 0,11723 0,09038 0,09019 

k [kcal/mhºC] 0,10080 0,07771 0,07755 

Fonte: Os autores, 2016 



Para os quatro isolantes restantes, a lã de rocha aluminizada, o painel de lã 

de rocha, a manta de fibra cerâmica e a manta de lã de vidro costurada os valores 

calculados para a condutividade térmica em cada um dos testes mostraram-se duas 

a três vezes maior em relação aos valores especificados pelos fabricantes para as 

temperaturas testadas. Apesar da divergência de valores, os isolantes se apresentam 

eficazes para o propósito que são construídos, principalmente na faixa de temperatura 

em que foram testados a qual variou de 104 ºC à 125 ºC. As aplicações desses quatro 

isolantes são similares tanto no âmbito residencial quanto no industrial. O que varia 

entre eles é a faixa de temperatura de trabalho em que cada um é capaz de ser 

empregado e o seu custo, o que pode influenciar na decisão do isolante a ser 

empregado. 

 

6 CONSIDERAÇOES FINAIS 
 
 

O intuito deste projeto era aplicar um equipamento que auxiliasse na obtenção 

dos dados necessários para determinar a condutividade térmica dos isolantes 

testados, para então comparar os valores obtidos com os já especificados pelos 

fabricantes, assim como auxiliar a verificar se o isolante que será utilizado em 

determinada aplicação não pode ser substituído por outro com condutividade térmica 

próxima e que possa ter um custo inferior do que o já especificado. Além de promover 

a possível troca de isolante em aplicações já existentes, o equipamento pode auxiliar 

na escolha para novas aplicações, já que para o teste não é necessário alto 

investimento, pois a amostra a ser utilizada é pequena. Igualmente, auxilia na 

descoberta, claro que em escala reduzida, da temperatura externa que cada isolante 

irá ter no processo em que ele poderá ser utilizado e também a sua condutividade 

térmica. 

 O equipamento mostrou ser capaz de ser utilizado perfeitamente para o que 

foi destinado, no entanto é necessária melhoria para o posicionamento do termopar e 

da resistência para que eles não fiquem encostados. 

Como já visto, as condutividades térmicas calculadas apresentaram-se 

superiores às já especificadas, porém elas não interferem significativamente na 

aplicação para a temperatura testada, uma vez que os valores encontrados são muito 

pequenos. Entretanto, se faz necessário um melhor controle das variáveis que 

influenciam diretamente na determinação da condutividade, como a temperatura 



interna gerada pela resistência, a fixação do isolante ao redor do tubo, assim como o 

próprio formato utilizado para moldar o isolante, para que assim, exista maior 

confiabilidade no processo utilizado. 
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