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Resumo: Analisar-se-á o efeito nas propriedades de 

engenharia do uso de plastificante em polipropileno 

tenacificado (blenda PP/EPDM/talco) reforçado com pó 

de serra, e de dois métodos de incorporação do 

plastificante. O pó de serra, que age como reforço, pode 

diminuir a resistência ao impacto da blenda. Esta queda 

pode ser amenizada com o uso de plastificantes. No 

trabalho foram utilizados um plastificante vegetal e 

outro parafínico, ambos a 5 e 10%. O melhor 

desempenho foi obtido com o plastificante parafínico 

que a 10% aumentou em quase 50% a resistência ao 

impacto do compósito sem plastificante. Por isso, o 

plastificante que será testada no segundo método de 

incorporação é o parafínico.  

 
1. Introdução 

Blendas de PP/EPDM/talco são muito utilizadas na 

confecção de partes de automóveis devido a seu baixo 

peso e boas propriedades mecânicas. A adição de fibras 

naturais diminui tanto o custo, quanto o peso destas 

partes, já que apresentam baixíssima densidade. O 

problema é que a incorporação destas fibras geralmente 

diminui a resistência ao impacto do compósito. Isto não 

é interessante para a indústria, já que o polipropileno 

tenacificado é utilizado em aplicações nas quais é 

fundamental haver resistência a choques mecânicos.  

Um aditivo que minimiza essa fragilidade é o 

plastificante que se estabelece entre as cadeias 

poliméricas aumentando a mobilidade das mesmas e, 

consequentemente, a resistência ao impacto. 

 

2. Metodologia 
A partir dos teores de mistura pré-estabelecidos 

(40% pó de serra e 4% compatibilizante) [1] estudaram-

se formulações com dois teores (5 e 10 %) de dois 

plastificantes, vegetal e parafínico.  

Antes da mistura, o pó de serra foi seco por 12 horas 

em estufa a 100°C. A mistura foi realizada por 

tamboreamento num misturador Y, já com a inserção do 

plastificante, para posterior extrusão, em extrusora 

dupla rosca da Thermo Scientific modelo PTW 16. 

Após a extrusão, o material foi granulado e injetado 

em corpos de prova para ensaios de impacto, flexão e 

tração, usando injetora Battenfeld HM 60/350. 

O segundo método de incorporação do plastificante 

será na injetora, após a extrusão das pré-misturas de 

polímero e fibra. 

 

3. Resultados e Discussão  

O ensaio já realizado foi o de impacto Charpy com 

entalhe, conforme norma ASTM D6110, cujos 

resultados são apresentados na figura 1. Observa-se que 

a inserção de plastificante provocou um acréscimo na 

resistência ao impacto de quase 50% quando comparada 

à formulação do compósito sem o plastificante.  

Embora não seja perceptível a diferença nas repostas 

para as composições de 5% de plastificante, nas 

composições de 10% ficou evidente, pela maior 

resistência ao impacto alcançado, que o plastificante 

parafínico apresentou melhor interação com o material 

do que o vegetal. Isto se deve provavelmente pela 

semelhança química entre o plastificante e a matriz. 

 
Figura 1 –Resistência ao impacto Charpy da matriz e dos 

compósitos PP/EPDM/talco com pó de serra, aditividos ou não 

com plastificante parafínico e vegetal. 

 

4. Conclusões 
Embora nem todos os ensaios estejam realizados, é 

possível tirar algumas conclusões. 

A primeira é que com a inserção de fibra natural como 

reforço, em um material originalmente flexível e que 

absorve grande quantidade de energia, há uma grande 

queda em tais propriedades, fragilizando o material. Tal 

deficiência pode ser suavizada com o uso de 

plastificante, já que este promove a flexibilização das 

cadeias poliméricas. Isto foi evidenciado pelos 

aumentos na resistência ao impacto obtidos com o uso 

dos plastificantes. 

Outra observação válida é que o óleo parafínico teve 

melhor desempenho que o vegetal, resultando, a 10%, 

em aumento de quase 50% na resistência ao impacto, 

provavelmente pela melhor interação com a matriz, 

devido às suas semelhanças químicas.  
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