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A reutilização de materiais é um tema de grande interesse e com potencial aplicação devido 

à elevada quantidade de resíduos que são produzidos em todo o mundo nas mais variadas 

atividades. Resíduos como postes de madeira tratada com arseniato de cobre cromatado 

(CCA) e isoladores elétricos cerâmicos (RIP) integram um grupo de materiais reutilizáveis 

que podem ser utilizados na produção de compósitos. Estes materiais são resíduos oriundos 

do descartes de postes de luz  oriundos de redes de distribuição elétrica. 

OBJETIVO 

Realizar estudos de reaproveitamento de  postes de madeira tratada com CCA e resíduos de 

isolador elétrico cerâmico moído, provenientes de redes de distribuição de energia elétrica, 

visando a obtenção de compósitos utilizando PEAD como matriz polimérica. 

• Os compósitos apresentaram melhores propriedades mecânicas em relação ao 

polímero puro. Esse aumento pode ser relacionado com a adição de resíduos de  

celulose  e de isoladores  aumentado as propriedades de flexão e de tração. 

• Na análise termogravimétrica foi determinado todas temperaturas de degradação, do 

PEAD e dos resíduos de celulose tratada com CCA. O isolador cerâmico permaneceu 

inalterado, não degradou na temperatura máxima do ensaio. 

• Nas análises microscópia eletrônica (MEV-FEG)foi possível visualizar uma boa 

interação entre reforços e matriz, resultando em uma aumento nas propriedades 

mecânicas se comparado com  o PEAD puro; 

• A produção de compósitos poliméricos a partir de resíduos de madeira com CCA e 

com partículas de RIP mostrou-se uma alternativa viável, visto que possibilita a 

destinação tecnológica do resíduo, agregando valor ao material.  
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Avaliação das propriedades mecânicas, físicas e térmicas 

de compósitos produzidos com PEAD e resíduos das redes 

de distribuição de energia elétrica – Parte II 

Tabela 1–Composição das amostras 

Figura 1 – Fluxograma do processamento do material compósito 

 

 

 

 

Amostras Teor de umidade (%) 

Pó de madeira tratada 

com CCA (reforço) 
3,347 ± 0,016 

Pó de RIP (reforço) 0,202 ± 0,007 

PEAD (matriz) 0,072 ± 0,001 

Amostras Densidade (g.cm-3) 

Pó de madeira 

tratada com CCA 
1,552 ± 0,011 

Pó de RIP 2,539 ± 0,077 

PEAD (pellets) 0,959 ± 0,001 

INTRODUÇÃO 

 Pó de Madeira tratada com CCA; 

 Isolador elétrico cerâmico moído; 

 Polietileno de Alta Densidade 

(PEAD); 

 Polybond 3009; 

METODOLOGIA 

MATERIAIS 

Amostras Madeira (%) Isolador (%) 

MA100IS0 40 0 

MA75IS25 22,5 17,5 

MA50IS50 20 20 

MA25IS75 17,5 22,5 

MA0IS100 0 40 

MA0IS0 0 0 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tabela 2 – Resultados dos ensaios de umidade das matérias-primas do compósito 

Tabela 3 - Resultados dos ensaios de densidade 

 das matérias-primas do compósito 

 

Madeira 
Moinho 

de facas 

Moinho 

de bolas 

Secagem  

em estufa 

105°C, 24h 

Polybond 

3009 

Isolador 

Extrusão em 

duplarrosca 

200rpm 

150 a 190°C 

Secagem  

em estufa 

105°C, 24h 

PEAD 

 

Injeção dos 

corpos de prova 

60 rpm 

170 a 190°C 

 

Tração 

 ASTM D638/10 

Propriedades 

Mecânicas 

Flexão 

 ASTM D790/10 

Impacto 

 ASTM D256/10 

Figura 2 – Fluxograma de caracterização do compósito 

TGA 

Propriedades Térmicas 

MEV-FEG 

Propriedades Morfológicas 

Densidade 

 ASTM D792/10 

Teor de Umidade 

 ASTM-E104 -2/12 

Absorção de Água 

 ASTM D570/12 
Propriedades Físicas 

Figura 3 –  Resultados dos ensaios de resistência à flexão e à  tração 

dos compósitos 

Amostras Absorção de Água (%) 

Compósito 4,48± 0,01 

PEAD(pellets)  0,51± 0,001 

CONCLUSÕES 

• O compósito MA50IS50 obteve o melhor desempenho quanto as propriedades 

mecânicas ( flexão e tração); 

• O aumento nas propriedades mecânicas ocorreu porque possivelmente houve uma boa 

adesão entre os componentes do sistema matriz-compatibilizante-reforço. 

• O resíduo de madeira tratada com CCA apresentou maior teor de umidade quando 

comparando as outras matérias-primas. Isso está relacionado à composição química da 

madeira, composta de grupamentos polares tais como hidroxilas  

REFERÊNCIAS 

AGRADECIMENTOS 

Figura 4- Resultados da análise 

termogravimétrica ( TGA) dos 

componentes do compósitos 

(A)           (B)                   (C) 

Figura 5 - Resultado de MEV: (a) superfície dos compósitos Madeira/Isolador/PEAD; (b) na superfície do 

compósito PEAD/Isolador; (c) na superfície dos compósitos PEAD/Madeira 

 

 

 

Tabela 4 - Resultados dos ensaios de absorção de água  

do compósito e da matriz 

 

Madeira tratada com CCA: maior teor de 

umidade. Está relacionado à composição 

química da madeira, composta de 

grupamentos polares tais como hidroxilas  

O pó de RIP apresentou uma densidade 

aparente pois são materiais cerâmicos, 

mais densos, sendo próximo aos valores 

da literatura para argilas brancas  

O compósito apresentou resultados maior 

resultado de absorção de água devido ao 

componente OH presente no reforço 


