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Os resíduos oriundos do processamento da madeira tem se apresentado como 
agravante contribuição à geração de impactos ambientais, motivando 
pesquisas que visem soluções a esta problemática de dimensões mundiais, 
promovendo opções para diminuir a escassez de matrizes energéticas 
(petróleo) garantindo a sustentabilidade do planeta. Dentre estes resíduos, 
destaca-se o da madeira como pó de lixa e serragem, por serem materiais de 
baixa densidade. O projeto visa a inserção da serragem de Eucalipto para a 
caracterização do material compósito, substituindo principalmente o uso de 
WPC (Wood Plastics Composites) material polimérico cujo principal matéria 
prima é o petróleo. Este trabalho tem como objetivo desenvolver e caracterizar, 
com ensaios físicos e mecânicos de materiais compósitos em matriz epóxi, 
reforçados com serragem de madeira, cimento e metacaulim, possibilitando 
investigar o seu potencial na forma de reparo, reforço em peças ou em 
estruturas de madeira, integrando os princípios de sustentabilidade e impactos 
ambientais, a fim de substituir compósitos WPC (Wood Plastics Composites). A 
metodologia consistiu na utilização da serragem de Eucalipto proveniente dos 
processos homogeneização em moinho de facas, e correção granulométrica 
em agitador mecânico. As matérias primas sendo: serragem, cimento e 
metacaulim foram inseridos em fração mássica de 30% sobre a resina Epóxi 
Bisfenol-A. O compósito foi caracterizado com a proporção de 1,5 partes de 
Resina Epóxi Bisfenol-A para uma parte de agente de cura (endurecedor). A 
mistura das matérias primas foi realizada em misturador mecânico durante seis 
minutos, e inserida em moldes de PVC de 20mm de diâmetro por 40mm de 
altura que foram acomodados em uma base de madeira e alumínio onde foi 
aguardado o período de cura de sete dias em temperatura ambiente e logo 
após, efetuados os ensaios de compressão, absorção, tração, dureza, 
densidade volumétrica e flamabilidade. O desenvolvimento consistiu na 
moagem e correção granulométrica da serragem de Eucalipto, mistura das 
matérias primas em misturador mecânico, moldagem do compósito em moldes 
de PVC acomodados em base de madeira e alumínio, espera do período de 
cura, desmoldagem dos corpos de prova e realização de ensaios físicos e 
mecânicos. Obteve-se um material compósito de excelente qualidade e 
resistência mecânica, sendo classificado como habilitado para reparos 
estruturais, através de ensaios físicos e mecânicos. A serragem de Eucalipto 
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de baixa densidade comprovou a possibilidade de reutilizar uma matéria prima 
residual sem custos para a indústria. A partir dos ensaios realizados, concluiu-
se que o material compósito pode ser introduzido em várias áreas da 
construção civil, como reparo e reforço de estruturas, em decks de madeira, 
móveis domésticos em geral e indústria automobilística. 
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