MADPLASTIC MADEIRA PLÁSTICA DA
AMAZÔNIA
Fabricação de Madeira Plástica a partir dos resíduos do caroço do
fruto do tucumã (ou outras madeiras) e plástico reciclado, baseado
nos princípios da Economia Circular Sustentável, oferecendo
soluções em diferentes segmentos da construção civil, produtos
industriais e de consumo, movelaria e design.
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Tucumã

Astrocaryum aculeatum

PLÁSTICO

O Problema


O caroço do tucumã é descartado
indiscriminadamente no meio ambiente,
cerca de 50 ton/mês na Região
Metropolitana de Manaus (AM); gerando
impactos ambientais nos leitos dos
igarapés e canais artificias de escoamento
de águas.



O descarte das embalagens plásticas no
meio ambiente mensalmente (plásticos
duros): PET 940 ton, PEAD 111 ton e PP 83
ton, totalizando 1.134 toneladas mensais
que são descartadas em igarapés e no
aterro sanitário existente no km 19 da
rodovia AM-10.



Descarte de plásticos é problema global!

Agregar valor aos
resíduos descartados
(madeira do caroço
do tucumã e plástico),
possibilitando
atender as demandas
das indústrias de
construção civil,
produtos industriais e
de consumo,
componentes
automotivos, de
forma
ambientalmente
sustentável

Melhorar o Ciclo de
Vida do produto
contribuindo com a
diminuição do uso
das fibras de madeira,
redução da pressão
sobre a floresta
Amazônica e
minimizando custos
de produção dos
painéis, tornando-os
mais competitivos no
cenários econômico
do Brasil

Melhorar o Ciclo de
Vida do produto
contribuindo com a
diminuição do uso
das fibras de madeira,
redução da pressão
sobre a floresta
Amazônica e
minimizando custos
de produção dos
produtos tornando-os
mais competitivos no
cenários econômico
do Brasil

Contribuir para o
conhecimento
científico e de
inovação tecnológica,
permitindo sua
aplicação em diversas
áreas da construção
civil (divisórias, decks,
pisos),
automobilística e
duas rodas,
arquitetura (Sistemas
leves - pergolados e
indústria moveleira)

BENEFÍCIOS
ESPERADOS
NA
PRODUÇÃO
DA MADEIRA
PLÁSTICA

Tecnologias / Diferenciais
1. Produto sustentável sob os princípios da Economia Circular;
2. Possibilidade de atender um mercado diversificado e diferenciado;
3. Utilização de material biodegradável (Resíduo do fruto do tucumã ) e plástico
descartado no meio ambiente;

4. A equipe apresenta experiência qualificada para continuar a pesquisa &
desenvolvimento para aproveitamento de resíduos de madeira e de outras
frutas amazônicas;
5. Geração de emprego e renda à população ribeirinha e cabocla da Amazônia,
cooperativas de reciclagem e produção;

Tecnologias / Diferenciais
6. Ensaios de FTIR (ASTM E1252-98) para composições químicas, propriedades

mecânicas (tração – ASTM D638 – 14, compressão – ASTM D695-02a, flexão –
ASTM D790-03, impacto – ASTM D256-04), microscopia MEV (ASTM E2809-13),
análises térmicas (TG/DSC – ASTM D3418-03), inflamabilidade (ASTM D635-03),

absorção de água (ASTM D570-98), câmara climática (IEC 60068-2-38) e dureza
superficial (ASTM G171-03), evidenciando a compatibilidade do material para
aplicações em pisos, revestimentos e decoração em geral.

Proposta de Valor
 Aproveitamento
e reutilização
mensal de 50
ton. de caroços
e 1134 ton. de
plásticos duros
 Matérias primas
 Economia
Circular

 O produto é
ecológico,
 Sustentável
 Sem utilização
de produtos
químicos em
sua fabricação

 Contribuição ao
meio ambiente,
 Redução da
emissão de CO2,
 Créditos de
Carbono,
 Tecnologia mais
limpa

Economizam?
Como?

Novas Experiências?
Como?

Mais Contentes?
Como?

Qual é o impacto do negócio ?



Redução do CO2 e impacto ambiental
nas áreas urbanas
 Economia Circular



Empreendimento e fortalecimento
na geração de empregos

O mercado
 Clientes diferenciados nos mercados
 Indústrias, arquitetos, designers, construção civil e movelaria.

A madeira plástica utiliza menos de 0,5% da produção mundial de
madeira e 0,87% do total mundial de plástico (alto potencial)

Etapas / resultados já alcançados

 O Plano de negócio em elaboração

Escalabilidade do projeto no mercado
Com base na disponibilidade da matéria prima
(caroços do tucumã e outras palmeiras amazônicas e
madeiras – podem também serem utilizados restos
do processo de serragem de madeiras em geral,

Escala projetada para produção industrial de 14000
ton/ano de madeira plástica, ou 64 ton/dia

Objetivos Futuros

ETAPAS

Mapa da Cadeia da Madeira Plástica
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Desejo da Equipe / Madplast
 Desenvolver, Acelerar e Incubar, bem como facilitar a
elaboração do plano de negócio da Madeira Plástica na
Amazônia;
 Fornecer consultorias e assessorias de profissionais
qualificados na área de empreendedorismo;
 Promover e divulgação do negócio, em diferentes
segmentos da área econômica;
 Potencializar o relacionamento com possíveis investidores.
 Facilitar o aprimoramento das capacidades e competências
gerenciais dos membros da equipe;
 Obter conexões estratégicas e acesso a capital de
investimento.
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