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Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudar o 

efeito da adição de nanosílica em uma blenda polimérica 

de polipropileno (PP) com um elastômero termoplástico 

(SEBS). As propriedades mecânicas deste material estão 

sendo analisadas pelos ensaios de tração e impacto. Uma 

vez que ainda não foram coletados os dados de todos 

estes ensaios, este artigo apresenta os resultados obtidos 

até então. 

 

1. Introdução 
Os polímeros são materiais que vêm sendo cada vez 

mais utilizados no mundo, fato este que se deve à sua 

baixa densidade, alta flexibilidade e baixo custo.  Porém 

uma característica marcante nos polímeros é a sua baixa 

resistência ao impacto, que restringe diversas aplicações 

desta classe de material. Para aumentar esta propriedade, 

é possível realizar um procedimento de tenacificação, 

que consiste na adição de um elastômero na matriz 

polimérica, gerando uma blenda [1]. Porém, a adição de 

elastômeros pode reduzir a rigidez e a resistência 

mecânica do polímero, fazendo com que seja interessante 

a adição de cargas rígidas à blenda para que se tenha um 

produto tenaz e resistente. Além disso, alguns trabalhos 

relatam que estas cargas, quando adicionadas em 

pequenas quantidades, podem estabilizar a morfologia de 

blendas, fazendo com que a fase dispersa da mesma seja 

reduzida. 

Neste trabalho uma blenda de polipropileno (PP) 

com um elastômero termoplástico (SEBS) foi sintetizada 

com adição de nanosílica (7 nm). Foram feitas blendas de 

diferentes composições para posteriormente estudar a 

influência da nanosílica nas propriedades mecânicas da 

blenda. 

2. Metodologia 
Os materiais utilizados neste trabalho foram o 

polipropileno (PP H503) (Braskem®), o elastômero 

termoplástico SEBS (estireno-etileno-butileno-estireno) 

(Kraton® G1657) e nanosílica (NS) (SiO2) (Aldrich 

Chemistry®). Primeiramente foi feito um masterbatch 

com 90% de PP e 10% de NS em um mixer, já que a 

nanosílica não pode ser adicionada diretamente na 

extrusora, devido à sua baixa densidade relativa. Em 

seguida o produto obtido do mixer foi levado ao moinho. 

As misturas com 1% em massa de NS e diferentes 

composições de PP e SEBS foram realizadas em uma 

extrusora da marca ThermoScientific®, modelo PolyLab 

OS PTW6. Logo após a extrusão o material foi picotado 

para que pudesse ser injetado em corpos de prova de 

tração e impacto. A injeção foi realizada com pressão de 

injeção de 700 bar, pressão de recalque de 560 bar e 

velocidade de injeção de 120 mm/s. A injetora utilizada 

é da marca Battenfeld®, modelo HM 60/50. O 

equipamento utilizado para realizar os ensaios de tração 

foi a Máquina Universal de Ensaios da marca Instron®. 

Todos ensaios foram realizados com velocidade de 80 

mm/s para efeito de comparação. 

As concentrações sem nanosílica também foram 

processadas e ensaiadas nas mesmas condições para que 

fosse possível identificar a modificação nas propriedades 

advinda da nanosílica. 

3. Resultados 
A Tabela 1 apresenta os resultados do ensaio de 

tração realizado para todas as composições obtidas. 

 

Tabela 1 – Propriedades mecânicas dos materiais 

ensaiados 

 
Através do ensaio foi possível observar claramente a 

diferença no alongamento total das amostras com 60% 

PP e 40% SEBS, onde na amostra em que houve adição 

de sílica o alongamento foi consideravelmente maior. 

Alguns autores estudam a atuação da sílica manométrica 

como um agente de compatibilização em blendas 

poliméricas.  

4. Conclusões 
As primeiras análises nos ensaios de tração da blenda 

PP/SEBS/NS em diferentes composições mostram que o 

aumento da concentração do elastômero resulta em uma 

redução da resistência mecânica do PP. O efeito 

particular da nanosílica na blenda está sendo estudado no 

presente momento, visto que esta possa atuar como um 

agente compatibilizante na blenda. 
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Módulo à 0,3% Tensão máx.
Deformação na 

ruptura

Materiais (GPa) (MPa) (%)

PP/SEBS 

90/10
2,07±0,6 31,9±0,3 193±38

PP/SEBS 

80/40
1,86±0,4 27,6±0,5 228±37

PP/SEBS 

70/30
1,86±0,4 23,3±0,1 218±100

PP/SEBS 

60/40
1,23±0,2 19,2±0,3 177±103

PP/SEBS/

nanosílica 

60/40/1

1,04±0,2 18,3±0,3 437±7


