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Resumo: Estudou-se o efeito de três métodos de 

incorporação de pó de serra em PP/EPDM/ talco nas 

propriedades mecânicas e térmicas do compósito final. 

A adição de fibras conferiu maiores valores de 

temperatura de deflexão ao calor (HDT), resistências à 

tração e à flexão, módulo de Young e menores 

resistência ao impacto e deformação em relação à 

matriz. Análise termogravimétrica revelou menor teor 

de fibra incorporado, para o método com dois 

alimentadores em relação aos outros métodos. A análise 

de micrografias obtidas por MEV não revelou 

diferenças significativas na adesão entre fibra e matriz, 

quanto ao método de incorporação. 

 

1. Introdução 
Materiais lignocelulósicos, como o pó de serra, 

combinados com polímeros termoplásticos têm 

conquistado atenção nos últimos anos na indústria por 

razões econômicas, reciclabilidade, etc [1]. Fator muito 

importante na obtenção de compósitos com 

propriedades mecânicas adequadas é o tipo de 

processamento utilizado na sua preparação, ou seja, o 

método de incorporação das fibras na matriz [2]. 

 

2. Metodologia 
Duas composições, contendo 20 e 40% de pó de 

serra, ambos com 4% de compatibilizante (PPgMA), 

foram preparados conforme segue: (1) pré-mistura dos 

componentes, por tamboreamento, com alimentação 

conjunta na extrusora dupla rosca e injeção 

subsequente; (2) alimentação separada das fibras na 

extrusora dupla rosca e injeção subsequente; e (3) pré-

mistura dos componentes, por tamboreamento, e 

alimentação direta na injetora. Para caracterização dos 

corpos de prova foram feitos ensaios de tração, flexão, 

impacto, temperatura de deflexão ao calor (HDT), MEV 

e análise termogravimétrica (TGA). 

 

3. Resultados 
Pela tabela 1 verificam-se que os compósitos 

contendo pó de serra obtiveram resistência à tração e 

módulos elásticos maiores que os do polímero puro. As 

composições de alimentação conjunta apresentaram os 

maiores valores de resistência à tração. 

 

Tabela 1 – Resultados do ensaio de tração. 
Resistência à tração Deformação Módulo à

Composição Tensão máx. (MPa) na ruptura(%) 0,3% (MPa)

20% pó de serra/alim. conjunta 17,04 ± 0,73 5,53 ± 0,61 2,07 ± 0,08

20% pó de serra/dois alimentadores 7,85 ± 0,54 8,03 ± 1,85 1,05 ± 0,03

20% pó de serra/alim. direta 10,67 ± 1,53 2,56 ± 0,64 1,48 ± 0,17

40% pó de serra/alim. conjunta 21,27 ± 0,85 2,45 ± 0,48 3,22 ± 0,09

40% pó de serra/dois alimentadores 15,03 ± 1,58 3,75 ± 0,30 2,07 ± 0,17

40% pó de serra/alim. direta 10,82 ± 0,42 1,76 ± 0,43 1,65 ± 0,11

PP/EPDM/talco 8,40 ± 0,85 9,54 ± 0,01 0,99 ± 0,08  

Dos três métodos de incorporação, a alimentação 

conjunta apresentou os maiores valores de resistência à 

flexão e de módulo em flexão (tabela 2). 

  

Tabela 2 – Resultados do ensaio de flexão. 
Tensão a Módulo à

Composição deformação de 2%(MPa) 0,3% (GPa)

20% pó de serra/alim. conjunta 30,12 ± 0,61 2,30 ± 0,07

20% pó de serra/dois alimentadores 25,94 ± 0,36 1,89 ± 0,03

20% pó de serra/alim. direta 28,77 ± 1,62 2,19 ± 0,19

40% pó de serra/alim. conjunta 40,39 ± 0,15 3,53 ± 0,04

40% pó de serra/dois alimentadores 33,06 ± 0,50 2,58 ± 0,05

40% pó de serra/alim. direta 32,15 ± 0,97 2,65 ± 0,22

PP/EPDM/talco 21,72 ± 0,44 1,60 ± 0,03  
Houve grande queda na resistência ao impacto dos 

compósitos, comparados ao polímero puro. Essa queda 

era esperada e as composições obtidas por alimentação 

separada apresentaram maior resistência ao impacto, por 

conta da menor quebra de fibras no processamento e, 

consequentemente, maior restrição das cadeias 

poliméricas.  

A incorporação de pó de serra causou aumento na 

temperatura de deflexão ao calor (HDT). Análise de 

micrografias obtidas por MEV não revelou diferenças 

significativas na adesão entre fibra e matriz, quanto ao 

método de incorporação. A análise termogravimétrica 

foi realizada para verificar se houve menor teor de fibra 

incorporado ao compósito, pois as composições de 

alimentação separada apresentaram resultados diferentes 

do esperado nos ensaios mecânicos. As formulações de 

20% de pó de serra de alimentação separada (dois 

alimentadores) obtiveram uma redução maior na 

incorporação de fibra. 

 

4. Conclusões 
A adição de fibras aumentou as resistências à tração 

e à flexão e o HDT e diminuiu a resistência ao impacto 

e a deformação na ruptura em relação à matriz. Análises 

por MEV não revelaram diferenças significativas na 

adesão entre fibra e matriz, quanto ao método de 

incorporação. O método de pré-mistura dos 

componentes, com alimentação conjunta na extrusora 

dupla rosca e injeção subsequente foi o que resultou em 

maiores resistências e módulos em tração e flexão. 
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