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1. RESUMO  

O objetivo desse estudo é avaliar a aplicação da madeira plástica na construção civil 

como substituto da madeira convencional, retratando seus materiais de origem 

(madeira e plástico) e suas aplicações como material de construção. Por ser um 

produto reciclável e ecologicamente correto a madeira plástica possui considerável 

impacto no que se refere a sustentabilidade, pois usa o plástico que seria descartado 

no meio ambiente em sua composição junto com a serragem de madeira, diminuindo 

assim não só a poluição, mas também o corte indevido e predatório de nossas 

reservas naturais. Este estudo tem a finalidade de comprovar a eficácia deste material, 

tendo em vista que ele já é utilizado em várias aplicações com bom desempenho, 

tanto que foi escolhido como substituto para o tablado original de madeira nos 

trabalhos de recuperação da Ponte da Ponte Pênsil no município de São Vicente, obra 

do Governo do Estado de São Paulo, que é objeto de estudo de caso deste trabalho. 

Avaliando as propriedades em testes de laboratório espera-se conseguir parâmetros 

para uma comparação com os materiais tradicionalmente utilizados.  

2. INTRODUÇÃO  

A madeira plástica é um produto comumente fabricado por extrusão. Seu maior custo 

em relação a madeira convencional é compensado por sua alta qualidade que lhe 

proporciona maior resistência e durabilidade. É um produto resistente à corrosão e 

que possui a aparência semelhante a madeira sem, no entanto, possuir alguns 

problemas comuns a maioria dos tipos de madeira natural. É resiste a pragas, a 

umidade, não racha, não solta farpas, e é um material reciclável composto 

principalmente por fibras de madeira e polímeros e que além destas, agrega 

características próprias como melhor isolamento térmico e acústico.  

  

3. OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo de desempenho entre a 

madeira natural e a madeira plástica, baseada em teoria e experimentos para verificar 

a eficácia ou não deste material na construção civil, bem como apresentar os 

benefícios ambientais com a sua produção e de seu uso em larga escala. Como 



estudo de caso está sendo acompanhada a obra de reforma da Ponte Pênsil, para 

comprovar a viabilidade do uso da madeira plástica como elemento do assoalho.  

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

Para a realização dos ensaios de resistência, será utilizada a máquina universal de 

ensaios e estufa conforme determina a NBR- 7190 – Projeto de estruturas de madeira 

de 1997, apêndice B. No estudo de caso será acompanhada a aplicação da madeira 

plástica no tablado da Ponte Pênsil em São Vicente, que é um patrimônio histórico 

tombado pelo Governo Estadual. A ideia de aplicação da madeira plástica no tablado 

da ponte pênsil surge principalmente por sua resistência a umidade, corrosão e alta 

durabilidade, tendo em vista as condições de salinidade, ventos, tráfego, chuva, 

umidade, vida útil e manutenção no local da ponte, visando conservar as suas 

propriedades e características para se obter um menor desgaste ao longo do tempo.  

 

Figura 1 - Assoalho em testes no município de São Vicente. (FOTOGRAFIA DOS AUTORES)  

  

5. DESENVOLVIMENTO  

Parte do desmatamento das florestas se deve ao corte ilegal de árvores, 

principalmente na floresta amazônica. [...] Estima-se que 80% da extração anual de 

madeira da região sejam de origem ilegal (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO 

ESTADO DE SÃO PAULO; 2015). Madeiras de origem legal são aquelas cujas 

espécies têm o corte autorizado por órgãos ambientais e possuidores de documento 

de licença para transporte e armazenamentos. De acordo com a Secretaria do Meio 

Ambiente, o Estado de São Paulo consome cerca de 25% da madeira extraída da 

Amazônia e destes, 70% é consumido pelo setor da construção civil. O plástico é o 

exemplo mais popular da família dos polímeros e é um dos materiais mais presentes 



na vida do ser humano, sendo bastante empregado na indústria como embalagens e 

na construção civil, como pisos, portas de box, formas, entre outros, porém, o descarte 

deste material se efetuado de maneira irregular pode acarretar sérios problemas 

ambientais, sabendo-se também que não é todo material que pode ser reciclado, 

dependendo da pureza e das características do material que se deseja obter. A 

madeira plástica teve seu primeiro composto utilizado na indústria automobilística no 

começo do século XX, passou por diversas transformações ao longo dos anos e ainda 

é um produto novo na construção civil. Atualmente seu uso vem crescendo 

consideravelmente no mercado ao redor do mundo, graças a uma maior divulgação e 

conhecimento sobre o material, por ser um produto reciclável e ecologicamente 

correto ganha relevante importância no que se refere a sustentabilidade tendo em 

vista o grande impacto da poluição gerada pela indústria da construção. De acordo 

com Blass (1988), são denominadas “madeiras plásticas” o produto da reciclagem 

mecânica de resíduos plásticos misturados, para obtenção de perfis extrudados que 

podem substituir a madeira natural. (YAMAJI, 2004, apud BLASS, 1988).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Espera-se com os resultados que serão obtidos após a realização dos ensaios de 

laboratório e da observação da aplicação deste novo material em situação real como 

parte inovadora da recuperação da Ponte Pênsil, obter parâmetros que comprovem a 

eficiência da madeira plástica em substituição da madeira natural na construção civil.  
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