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Resumo: Nesse trabalho foi avaliada a influência da 

adição de pó de sílica (SiO2) na blenda de polipropileno 

tenacificado com SEBS. Para esse estudo, foram feitos 

corpos de prova com diferentes quantidades de SiO2: 

1%, 3% e 5% em massa. Esses materiais foram 

submetidos a ensaios de tração e impacto. Foi visto que 

o material com a adição de sílica se torna menos tenaz, 

mais dúctil e flexível do que a blenda polimérica pura.  

 

1. Introdução 
A utilização de materiais poliméricos vem 

aumentando a cada dia, principalmente devido à série de 

vantagens que apresentam (comparado aos metais e 

cerâmicas) tais como: baixa densidade e facilidade de 

conformação, o que permite projetar peças de alta 

complexidade com menos peso, implicando redução de 

custo [1]. No entanto, esses materiais apresentam 

algumas limitações no que se refere às suas 

propriedades mecânicas, como por exemplo, sua baixa 

resistência ao impacto.  

Para aumentar a resistência ao impacto de um 

polímero, algumas soluções podem ser adotadas: adição 

de plastificante, copolimerização ou incorporação de um 

elastômero. Neste trabalho, optou-se pela incorporação 

de uma borracha à matriz polimérica. Uma vez que a 

incorporação de elastômeros também causa uma 

pequena queda na resistência mecânica dos polímeros, a 

adição de cargas rígidas pode ser uma opção para 

alcançar um composto que apresentes boas propriedades 

mecânicas combinadas à alta tenacidade. 

Nesse trabalho foi feito o estudo da influencia da 

adição de pó de sílica nas propriedades mecânicas da 

blenda de polipropileno tenacificado com SEBS 

(Copolímero de estireno-(etileno-butileno)-estireno) 

PP/SEBS na concentração 80/20. 

 

2. Metodologia 
Nesse trabalho foi utilizado polipropileno (PP) e 

SEBS na forma de pelets, além do pó de sílica com 

tamanho macrométrico. Primeiramente, foi feita um 

masterbacth de PP com SiO2 na concentração 70/30, 

utilizando um misturador interno (mixer). Essa mistura 

foi triturada e em seguida utilizada para a obtenção dos 

compósitos. O material, com as composições finais 

(PP/SEBS/SiO2 79/20/1, 77/20/3, 75/20/5), foi 

extrudado (extrusora: Haake Rheomes OS PTW6) e 

posteriormente injetado (injetora: Battenfeld HM 

60/350) produzindo os corpos de prova. 

Foram realizados ensaios de tração (máquina 

universal de ensaios - Instrom 5567) e impacto (Instrom 

Ceast 9050) nos corpos de prova produzidos. Todos os 

equipamentos utilizados estão disponíveis no Centro de 

Laboratórios Mecânicos (CLM) da FEI. 

3. Resultados e Discussões 
As tabelas I e II apresentam respectivamente os 

valores médios das propriedades mecânicas de tração e 

impacto da blenda PP/SEBS com diferentes 

concentrações de SiO2. Observa-se que o módulo de 

elasticidade diminui com a adição da sílica, porém esse 

valor parece aumentar com o aumento da concentração 

dessa carga, o que pode estar relacionado à morfologia 

do material. A resistência à tração, diminui com a 

adição de SiO2 e fica constante para diferentes 

concentrações da carga. Com a incorporação da sílica, é 

observado um aumento na deformação na ruptura, 

resultando em corpos de prova que não romperam 

dentro do extensômetro (**). Na tabela II, pode ser visto 

que a resistência ao impacto diminui com o aumento da 

concentração de sílica na blenda polimérica.  

 

Tabela I – Resultados do ensaio de tração. 

Amostra Módulo de 

Elasticidade 

(0,3%e) 

(MPa) 

Resistência 

à Tração 

(Mpa) 

Deformação 

na ruptura 

(%) 

0% SiO2 1773,5±136,2 27,1±0,4 406,3±29,3 

1% SiO2 1236,5±85,1 25,1±0,5 (**) 

3% SiO2 1318,8±128,9 25,0±0,2 (**) 

5% SiO2 1438,1±114,7 24,7±0,6 (**) 

 

Tabela II –Resultados do ensaio de impacto. 

Amostra Energia (J) Resistência ao 

Impacto (KJ/m²) 

0% SiO2 1,33±0,06 38,45±1,76 

1% SiO2 0,89±0,03 26,11±0,81 

3%  SiO2 0,59±0,07 17,28±2,13 

5% SiO2 0,52±0,01 15,12±0,38 

 

4. Conclusões 
Nesse trabalho, foi observado que a incorporação de 

sílica na blenda polimérica PP/SEBS resulta em um 

material mais flexível, mais dúctil e menos tenaz. 

Ocorrem variações nessas propriedades dependendo do 

teor de SiO2, o que poderia ser explicado pela 

morfologia do material.  
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