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Resumo: Estão sendo estudadas as propriedades 

adquiridas pelo polipropileno misturado com pó de 

serra, aditivado com plastificante, parafínico e vegetal, 

assim como o método de incorporação destes. Foram 

utilizados 5 e 10% de cada plastificante. Não houve 

muita diferença entre os teores e o tipo de plastificante 

quanto à resistência ao impacto do compósito. Para 

verificar se há diferença entre a atuação dos dois 

plastificantes, serão preparadas mais duas composições 

contendo 20% de cada plastificante.  

 

1. Introdução 
Devido a questões ecológicas e econômicas, estudos 

sobre compósitos de termoplásticos com fibras naturais 

vêm aumentando bastante devido às suas propriedades, 

como baixa densidade, elevados módulo e resistência 

específicos, e também visando a utilização destes em 

mercados, como o automobilístico e de móveis. O 

termoplástico estudado é o polipropileno (PP). Este 

apresenta fácil processamento, boa relação 

resistência/densidade e ponto de fusão entre 160-170C°. 

Estudos passados[1] mostram que a inserção de fibras 

em PP causa um aumento da sua resistência à tração e 

flexão, porém uma redução na resistência ao impacto. 

Para recuperar esta propriedade, pode se incorporar 

plastificante neste material, facilitando também seu 

processamento. 

 

2. Materiais e Métodos 
PP homopolímero utilizado foi fornecido pela Braskem. 

O agente compatibilizante, PP graftizado com anidrido 

maleico, foi fornecido pela Crompton-Uniroyal 

Chemical. O pó de serra, proveniente de diversos tipos 

de madeira, foi fornecido pela Ind. Madeireira Uliana 

Ltda. Os plastificantes foram: óleo parafínico da 

empresa Fragon com código NML, e óleo vegetal da 

Biocapital Biofuels & Oleochemicals sob código 

Biokap EM 3221. 

Os materiais foram preparados de duas formas: (1) foi 

feito uma mistura do PP, compatibilizante, pó de serra e 

plastificante, passando por uma extrusora dupla rosca 

Thermo Scientific HAAKE PTW16, seguido da 

granulação e posterior injeção em injetora Battenfeld 

HM60/350 para a fabricação dos corpos de prova. (2) 

foi feito a mesma pré-mistura, sem o plastificante, o 

qual foi adicionado apenas na etapa de injeção. Todas as 

misturas obedeciam a proporção de 40% pó de serra, 

4% compatibilizante e os plastificantes (tanto vegetal 

como parafínico), nas concentrações de 5% e 10%. 

Foram produzidos 1 kg para cada composição. Os 

ensaios pretendidos são: de tração, flexão, impacto e 

distorção térmica, assim com análise termogravimétrica, 

e de microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

3. Resultados e Discussão 
No momento, foi realizado apenas o ensaio de impacto 

em corpos de provas produzidos utilizando o primeiro 

método. A partir dos resultados, mostrados na figura 1, 

observa-se que sem uso do plastificante há realmente 

uma queda na resistência ao impacto do PP quando se 

incorpora o pó de serra. Ao adicionar o plastificante há 

um ligeiro aumento, porém não houve muita diferença 

entre os teores e o tipo de plastificante quanto à 

resistência ao impacto do compósito. O plastificante 

vegetal aparenta ter uma ligeira vantagem em relação ao 

parafínico, sendo isto uma surpresa, pois o esperado 

seria o plastificante parafínico apresentar a maior 

resistência ao impacto, pela semelhança química com o 

PP. O motivo, pode ser uma possível perda de 

plastificante durante o processamento dos compósitos. 

Para sanar essa dúvida serão preparadas mais duas 

composições contendo 20% de cada óleo plastificante. 

Aquele que apresentar maior resistência ao impacto será 

então escolhido para continuidade do estudo. 

 

 
Figura 1 –Resistência ao impacto Charpy do PP e dos 

compósitos de PP com pó de serra, aditivados ou não 

com plastificante parafínico e vegetal. 

 

4. Conclusões 
Sem uso de plastificante a resistência ao impacto do PP 

diminui com a incorporação do pó de serra. Ao 

adicionar o plastificante há um ligeiro aumento, porém 

não houve muita diferença entre os teores e o tipo de 

plastificante quanto à resistência ao impacto do 

compósito. Para verificar se há diferença entre a atuação 

dos dois plastificantes, serão preparadas mais duas 

composições contendo 20% de cada plastificante. 
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