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Resumo: Este trabalho utilizou serragem de madeira de Eucalyptus e resina plástica PEBD 

reciclada, na proporção de 20% madeira e 80% resina plástica, sendo o material extrusado em uma 

extrusora monorrosca de 75mm de diâmetro. Os testes de resistências serão realizados em 

prensas de ensaios de compressão e os dados serão comparados com a norma NBR 7190/97, com 

a finalidade de provar que o compósito é tão resistente quanto a madeira, porém com mais 

vantagens.  . 

 

Palavras Chave: WPC. Vigas. Estruturas. 

Introdução 

O setor madeireiro sempre teve uma 
preocupação em eliminar os resíduos gerados 
pelo processo, tais como cavaco, serragem e 
pó de serragem. O primeiro é largamente 
utilizado em caldeiras para geração de energia, 
porém os outros dois são materiais finos, que 
tornam-se desinteressantes para geração de 
energia, restando pouca utilidade. 

Uma das soluções de uso desses 

resíduos é a produção de compósito plástico-

madeira. Segundo STARK, WHITE e 

CLEMONS (1997), os compósitos plástico-

madeira ou WPC (wood-plastic composites) 

estão se tornando o material mais importante 

dentro do processo da reciclagem. 

Os compósitos são misturas de resinas 

plásticas e neste caso madeira, sendo 

normalmente utilizado o pó de serragem ou a 

serragem de madeira. Existem outros tipos de 

compósitos com finalidade estrutural, tais como 

mistura com fibra de vidro e outros minerais, 

porém o custo destes materiais torna-se 

inviáveis. 

Em relação à madeira, o compósito 

plástico-madeira tem algumas vantagens, tais 

como não rachar, não empenar, exigir pouca 

manutenção ( Brandt e Fridley, 2003), além de 

melhorar o desempenho mecânico de plásticos 

convencionais e as fibras da madeira 

aumentam a rigidez dos compósitos. 

Segundo Koenig e Sypkens (2002), 

existe uma perspectiva de aumento de uso dos 

compósitos plástico-madeira, pois pode-se 

obter produtos com propriedades superiores ao 

plástico e a madeira. 

O objetivo deste estudo será analisar os 

compósitos plástico-madeira quanto ao uso 

estrutural em vigas de estruturas de telhado. 

Os objetivos específicos serão: 

Verificar as propriedades mecânicas do 

compósito plástico-madeira e comparar os 

dados obtidos com os valores de referencia da 

norma NBR 7190/97. 

Material e Métodos 

 Os materiais que serão utilizados são 

serragem de Madeira de Eucalyptus que foi gerado 

por diversas indústrias locais e foi fornecido por uma 

empresa do município de Jaguariaíva - Paraná que 

comercializa este produtos. Quanto à resina plastica 

será PEBD, polietileno de baixa densidade, sendo 

este material reciclado.  

 A mistura utilizada será de 20% de Madeira 

e o restante de resina plástica, respeitando um teor 

de umidade da Madeira em torno de 8%. 

 A extrusora que será utilizada para produzir 

este material será uma extrusora monorrosca de 

75mm de diâmetro emprestada por uma empresa 

local. 

 Os testes de resistência mecânica utilizarão 

prensas para ensaios de compressão, sendo os 

parâmetros de ensaios os mesmos adotados para 

ensaios em Madeira, Segundo NBR 7190/97.      

Resultados e Esperados 

 Os resultados obtidos com os ensaios dos 

compósitos de plástico-madeira deverão ser 
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comparados com os dados informados na NBR 

7190/97. 

A expectativa é que os resultados sejam 

favoráveis ao compósito, pois somente com estes 

dados conseguiremos ampliar a área de utilização 

deste material, não restringindo apenas ao uso 

decorativo, ou ao uso de materiais para composição 

de acabamentos de piso. 
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