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ABSTRACT 
The development of composites involving the use of lignocellulosic materials as reinforcements in polymer matrices 

recycled has increasingly in response to environmental conservation, making more frequent in the polymer industry. 

However the preparation of such polymeric composites with wood residues requires good compatibility at the 

interface of the polymer matrix with the wood. Thus, some compatibilizer agents (CA) have been used in the 

modification of vegetable fibers, to increase the interfacial adhesion between the polymer matrix and the cellulosic 

reinforcement. This study aims to develop wood plastic from soda caps bottle of PP with its internal EVA liner and 

filled with wood powder from Eucalyptus grandis (EU) specie. The results showed a better interfacial adhesion 

between the composites with AC, indicating good performance in tensile test and low water absorption in the 

composites in relation to the polymer matrix, as well as good results for absorption energy impact of the samples, 

influenced mainly by the presence from EVA in matrix. 
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Resumo 

O desenvolvimento de compósitos envolvendo o emprego de materiais lignocelulósicos como reforço em matrizes 

poliméricas recicladas vem crescendo cada vez mais em resposta à conservação ambiental, tornando mais frequente 

na indústria de polímeros. Porém a preparação desses compósitos poliméricos com resíduos de madeira requer uma 

boa compatibilização na interface da matriz polimérica com a madeira. Assim, alguns agentes compatibilizantes 

(AC) têm sido utilizados na modificação de fibras vegetais, para aumentar essa adesão interfacial entre o reforço 

celulósico e a matriz polimérica. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo desenvolver madeira plástica a partir 

de tampas de garrafas de refrigerante de PP com seu liner interno de EVA e carregadas com pó de madeira da 

espécie Eucalyptus grandis (EU). Os resultados indicaram uma melhor adesão interfacial entre os compósitos com 

AC, indicando bom desempenho nos ensaios mecânicos de tração e baixa absorção de água nos compósitos em 

relação à matriz polimérica, assim como os bons resultados de absorção ao impacto das amostras, influenciados 

principalmente pela presença do EVA na matriz. 
 
Palavras chave: agente compatibilizante, madeira plástica, reciclagem, resíduo plástico. 
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Introdução 

A agressão ao meio ambiente, causada por resíduos poliméricos de processos, serviços e produtos utilizados 

na vida moderna, tem se tornado uma preocupação crescente em todos os setores, principalmente no tocante aos 

danos causados pelos resíduos urbanos. Hoje em dia, o cuidado com o ambiente e com os recursos naturais é motivo 

de enorme preocupação para as indústrias e para os profissionais de meio ambiente, e deveria ser parte integrante da 

conscientização de toda sociedade, pois os resíduos plásticos são recursos recuperáveis que podem dar origem a 

produtos de valor comercial (Zanin & Mancini, 2004 e Forlin & Faria, 2002).  

O desenvolvimento de compósitos envolvendo o emprego de materiais lignocelulósicos como reforço em 

matrizes poliméricas recicladas vem crescendo cada vez mais em resposta à conservação ambiental, tornando mais 

frequente na indústria de polímeros, devido aos lignocelulósicos serem fontes renováveis, de baixo custo, 

biodegradável e não tóxicas (Nothenber, 1996). Dentre os materiais lignocelulósicos mais utilizados para este fim se 

encontram a serragem, um resíduo da indústria madeireira, as fibras vegetais e os resíduos lignocelulósicos agrícola e 

agroindustrial (Hillig, 2006). Outro aspecto muito relevante é o aproveitamento do potencial brasileiro de resíduos de 

madeira. A produção de madeira serrada no Brasil consome em torno de 33,5 milhões de metros cúbicos em toras, 

gerando aproximadamente metade desse volume em resíduos, que são descartados ou reciclados apenas 

parcialmente. No Brasil, são geradas 620 mil toneladas por ano de serragem. O armazenamento dos resíduos de 

serragem é problemático, pois há riscos de incêndio e ocupam volumes muito grandes. Além disto, as propriedades 

da madeira são interessantes comercialmente. Porém a preparação desses compósitos poliméricos com resíduos de 

madeira requer uma boa compatibilização na interface da matriz polimérica com a madeira (Hillig, 2006, Liang et 

al., 2004). A principal preocupação em se obter reforços através da incorporação de fibras de madeira está na 

inerente incompatibilidade entre as fibras hidrofílicas e os polímeros hidrofóbicos, a qual resulta em uma pobre 

adesão (Callister Jr., 2002, Martins et al., 2009, Matsunaga et al., 2000). Assim, alguns agentes compatibilizantes ou 

de acoplamento têm sido utilizados na modificação de fibras vegetais, para aumentar essa adesão interfacial entre o 

reforço celulósico e a matriz polimérica poliolefínica e com isso melhorar as propriedades mecânicas do compósito 

polimérico (Redighieri, 2006 e Zhang & Thompson, 2005). 

Com relação à origem da matriz polimérica oriunda de resíduos pós-uso, muitas vezes estes resíduos 

poliméricos se encontram misturados, o que acarreta em sua inviabilidade econômica de separação manual, como é o 

caso das tampas de garrafa de refrigerante. 

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo desenvolver madeira plástica a partir de tampas de garrafas 

de refrigerante com liner de EVA e carregadas com pó de madeira, que apresentem propriedades específicas, a partir 



3 
 

da utilização destes materiais pós-consumo, visando diminuir o impacto ambiental e agregar valor e novas utilidades 

a esses materiais. 

 

Materiais e Metodologia 
Os materiais utilizados no trabalho foram resíduos provenientes de tampas de garrafas de refrigerante de PP 

e o EVA (copolímero de etileno acetato de vinila) proveniente dos “liners” internos das tampas, fornecidos na forma 

de flakes pela empresa Prisma Montelur Termoplásticos (Figura 1); serragem de eucalipto (EU) da espécie 

Eucaliptus Grandis do estado do Rio Grande do Sul; e como agente compatibilizante (AC), o copolímero de 

polipropileno graftizado com anidrido maleico Fusabond MZ-109D da Dupont. 

 

                        

Figura 1. Tampas de garrafa de PP mostrando o liner interno de vedação e sua transformação em forma de flakes. 

 

O pó de madeira (EU) passou por separação de tamanho em um sistema de peneiras marca Bertel série 

Tyler de 32 e 16 mesh, e o tamanho de partículas selecionado foi entre >250 e <500 m. A formulação das amostras 

foi realizada conforme a Tabela I. As misturas de PP-EVA e EU foram processadas numa extrusora de rosca simples 

(L/D: 22), com o perfil de temperatura de 170° a 190°C e velocidade do parafuso de 65 rpm. Após as amostras foram 

moldadas por injeção, a uma temperatura de 185°C e pressão de 600 bar, para confecção dos corpos de prova. 

 

Tabela I. Formulação das amostras de madeira plástica. 

Amostras 
Matriz Carga AC 

(70% m/m) (30% m/m) (% m/m) 

1 PP-EVA - - 

2 PP-EVA EU - 

3 PP-EVA EU 3 

 
A madeira plástica foi caracterizada a partir dos ensaios físicos (absorção de água de acordo a norma ASTM 

D-570) e mecânicos (tração, flexão e impacto de acordo as normas ISO 527-1, ASTM D-790 e ASTM D-256 

respectivamente). Para o ensaio de absorção de água foram preparados pedaços dos corpos de prova utilizados nos 

ensaios de tração de cada amostra e mergulhados na água em temperatura ambiente, durante um período de 20 dias, 

tendo seu peso medido diariamente, após secagem manual das amostras. Estas medidas foram realizadas em 

triplicata. Para os ensaios mecânicos foram usados 8 corpos de prova de cada amostra preparados por injeção, sendo 

que para o ensaio de resistência ao impacto os corpos de prova foram preparados sem entalhe e utilizando pêndulo de 

2,75 J para os dois compósitos e pêndulo de 11 J para a amostra de PP, sob temperatura ambiente. 

 
Resultados e Discussão 
 
Absorção de água 

As fibras vegetais possuem natureza hidrofílica, portanto um aspecto importante que deve ser considerado 

ao se fabricar uma peça utilizando a fibra de eucalipto como reforço em uma matriz termoplástica é o teor/absorção 
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de umidade desses materiais. A Figura 2 apresenta os resultados de absorção de água dos polímeros (PP-EVA) e seus 

compósitos com fibra vegetal de eucalipto (EU) injetados. 

 

 

Figura 2. Absorção de água dos polímeros e compósitos ao longo do tempo. 

 

Analisando os resultados dos compósitos, observa-se que aquele sem tratamento com AC absorveu mais 

água em comparação ao compatibilizado. As fibras tratadas com AC são mais resistentes à absorção de umidade, 

pois este promove um aumento na adesão entre a fibra e a matriz. A interação tipo ponte de hidrogênio e a formação 

da ligação éster na interface Fibra-AC-Matriz impede que moléculas de água interajam quimicamente com as 

hidroxilas presentes na superfície das fibras. [7]  

 

Propriedades mecânicas 
 

Na Tabela II estão os resultados de resistência à tração, flexão e módulos do PP-EVA e seus compósitos 

reforçados com pó de madeira (EU), sem e com AC. O aumento da resistência à tração e módulo na amostra com AC 

indica uma melhor transferência de tensão da matriz para o reforço lignocelulósico na interface polímero-madeira 

decorrente de uma provável ocorrência de ancoramento mecânico e interações químicas entre os grupos anidrido e as 

hidroxilas da celulose [8,9]. Entre os resultados do ensaio de flexão, o compósito com AC apresentou resultado 

inferior aquele não compatibilizado. Porém a resistência à flexão e o módulo de flexão dos compósitos foram 

superiores aos da matriz de PP-EVA. 

 

Tabela II. Resultados dos ensaios de tração e flexão da amostra PP-EVA seus compósitos 

Amostras 
Ensaio de Tração Ensaio de Flexão 

Resistência a tração na ruptura 

(MPa) 

Módulo de Young 

(MPa) 

Resistência a Flexão 

(MPa) 

Módulo de Flexão 

(MPa) 

PP-EVA 37,0 ± 1,7 909 ± 23 14,0 ± 2.0 290 ± 52 

PP-EVA/EU 27,5 ± 1,4 289 ± 60 21,5 ± 0.7 476 ± 13 

PP-EVA/EU/AC 30,0 ± 1,4 356 ± 11 15,5 ± 1.6 282 ± 68 

 

Em relação à resistência ao impacto (Figura 3), o compósito tratado com AC apresentou maior absorção ao 

impacto do que o não tratado, devido à melhor interação do AC no compósito, promovendo uma maior adesão entre 

a matriz polimérica e a carga vegetal, onde a carga estaria agindo como reforço [9,10]. 
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Figura 3. Energia de absorção ao impacto das amostras. 

 

 
Conclusões 

Os resultados observados indicaram uma melhoria da adesão interfacial entre os compósitos com AC, 

corroborando com o desempenho dos resultados obtidos nos ensaios mecânicos. Ressaltam-se a baixa absorção de 

água obtida nos compósitos em relação à matriz polimérica, assim como os bons resultados de absorção ao impacto 

das amostras, influenciados principalmente pela presença do EVA na matriz. Assim, isto indica que a utilização de 

misturas de polímeros reciclados é uma alternativa viável para a produção de novos materiais, apresentando uma boa 

performance e podendo então ser utilizados em várias novas aplicações. 
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