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Resumo: O objetivo desse trabalho é estudar a 

influência da adição de pó de sílica na dimensão 

nanométrica nas propriedades mecânicas 

morfológicas da blenda PP/SEBS. Para isso, 

foram realizadas misturas termomecânicas com 

diferentes proporções de PP, SEBS e nanossílica 

(NS). Esse resumo apresenta os primeiros 

resultados obtidos do trabalho. 

 

1. Introdução 
Blendas com polipropileno vêm sendo 

bastante estudadas e utilizadas devido ao baixo 

custo e boas propriedades desse material. Além 

disso, compósitos utilizando o mesmo 

termoplástico também vêm sendo testados ao 

fazer uso de nanocargas [1] e, nesses casos, 

observou-se aumento do limite de resistência e 

do módulo de elasticidade durante ensaios de 

tração. 

O objetivo principal desse trabalho é 

estudar a influência da adição de nanossílica na 

blenda de polipropileno e estireno-etileno-

butileno-estireno (PP/SEBS), para avaliar a 

alteração em propriedades mecânicas e na 

morfologia. 

 

2. Experimental 
Nesse projeto, foram utilizados três 

materiais: PP (Braskem H503), SEBS 

(KRATON G1657),  e nanossílica (d = 12 nm). 

Esses materiais foram misturados em 

diferentes concentrações, conforme apresentado 

na tabela I.  

 

Tabela I – Porcentagem em massa das 

composições obtidas. 

Nome % PP % SEBS % NS 

60/40 60,00 40,00 0,00 

60/40/0,5 59,70 39,80 0,50 

60/40/1 59,40 39,60 1,00 

70/30 70,00 30,00 0,00 

70/30/0,5 69,65 29,85 0,50 

70/30/1 69,30 29,70 1,00 

80/20 80,00 20,00 0,00 

80/20/0,5 79,60 19,90 0,50 

80/20/1 79,20 19,80 1,00 

 

Para se obter os corpos de prova de cada 

uma das composições, inicialmente foi feito um 

masterbatch de PP com NS, na proporção em 

massa de 90/10 (PP/NS). Em seguida o material 

foi moído, extrudado e finalmente injetado em 

corpos de prova. Foram realizados até o 

presente momento ensaios de dureza Shore D. 

Estão sendo realizados ensaios de tração e 

impacto Izod em todas as composições. 

 

3. Resultados 
A tabela II apresenta os resultados obtidos 

no ensaio de dureza para todas as composições 

obtidas até o momento. 

 

Tabela II – Resultados do ensaio de dureza. 

  

Dureza 

Instantanea 

Dureza 

após 15 s 

Relaxação 

(%) 

60/40 49,6 ± 1,3 44,3 ± 1,5 10,7 ± 1,7 

60/40/0,5 49,0 ± 1,2 44,8 ± 1,9 8,6 ± 3,2 

60/40/1 49,8 ± 0,6 45,0 ± 0,9 9,6 ± 2,2 

70/30 55,6 ± 0,7 50,7 ± 1,2 8,8 ± 1,4 

70/30/0,5 56,9 ± 1,0 52,6 ± 1,0 7,6 ± 1,1 

70/30/1 54,9 ± 0,6 50,5 ± 0,7 8,0 ± 1,2 

80/20 59,8 ± 1,0 55,2 ± 1,1 7,7 ± 0,9 

80/20/0,5 60,4 ± 0,8 56,3 ± 0,9 6,8 ± 1,2 

80/20/1 60,7 ± 0,7 56,3 ± 0,9 7,2 ± 1,4 

 

Pode ser visto na tabela II que o aumento da 

concentração de NS nas blendas praticamente 

não altera o valor de dureza. No entanto, 

observa-se que quanto maior a concentração de 

SEBS, menor a dureza, o que está de acordo 

com o esperado. 

 

4. Conclusão 
É possível observar, a partir da análise da 

tabela II, que a concentração de sílica não 

provocou alterações significativas na 

propriedade de dureza das composições 

estudadas. 
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