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Neste trabalho foi estudado a utilização de resíduos oriundos de postes de luz, tratadas com Arseniato de
Cobre  Cromatado  (CCA)  e  do  resíduo  oriundos  da  moagem  de  isolador  elétrico  cerâmico  (RIP)  na
produção de compósitos (madeira plástica). Neste estudo, utilizou-se polietileno de alta densidade (PEAD)
como matriz e pó de madeira tratada com CCA e RIP como reforço. A formulação utilizada para os ensaios
foi de 20% de madeira tratada com CCA e 20% de RIP. Para melhorar a adesão entre a matriz e o reforço,
utilizou-se o agente de acoplamento Polybond 3009®. A madeira foi moída em moinho de facas e os RIP
em moinhos de bolas.  Os materiais  foram processados em uma extrusora duplarrosca e  injetados para
obtenção  dos  corpos  de  provas.  A  caracterização  mecânica  dos  compósitos  foi  realizada  seguindo  as
seguintes  normas:  ASTMD790/13  (resistência  à  flexão),  ASTMD638/13  (resistência  à  tração)  e
ASTMD256/10 (impacto). Realizou-se ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com o intuito
de análise superficial da madeira termoplástica visualizando a interação entre os reforços e a matriz.  A
caracterização  física  foi  realizada  seguindo  as  seguintes  normas:  ASTM  D792/13  (densidade),
ASTM-E104-02/12 (teor de umidade) e ASTM D 570/12 (absorção de água). Para as propriedades térmicas
foi realizada a análise termogravimétrica (TGA) com objetivo de obter a temperatura de degradação de
cada material envolvido no compósito. A partir dos ensaios realizados foi possível observar um aumento
nas propriedades mecânicas dos compósitos em relação ao  PEAD puro. Esse aumento nas propriedades
mecânicas   é   atribuído  pela   boa  adesão  entre  os  componentes  do  sistema
matriz-compatibilizante-reforço(  carga  lignocelulósica  e  mineral).   Os   compósitos   produzidos   foram
submetidos a testes de lixiviação  e resultados destes testes determinou que os elementos químicos As,
Cr e Cu  ficaram retidos na matriz polimérica e o valor  lixiviado ficou  dentro dos limites permitidos pela
legislação.
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