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Resumo: Incorporou-se Policarbonato (PC) reciclado 
em polipropileno (PP) para aumentar a resistência ao 
impacto do PP. Foram preparadas três blendas, por meio 
de pré-mistura de todos os componentes, extrusão, e 
injeção subsequente. As blendas possuíam 20% em 
massa de PC reciclado, sem e com dois agentes 
compatibilizante a um teor de 10%. Para a blenda com 
melhor balanço de propriedades mecânicas foi testado 
mais um método de adição: preparação de um 
concentrado do PC reciclado e agente compatibilizante 
na extrusora, e adição de PP na etapa de injeção. 

1. Introdução 
O PP é um dos termoplásticos commodities mais 

utilizados. Ele é um plástico leve (0,9 g/cm3), com 
resistência a fadiga elevada, porém com baixa 
resistência ao impacto. Para aumentar a resistência ao 
impacto, geralmente, adiciona-se elastômero ao PP, tal 
como EPDM. Porém, este diminui a rigidez e resistência 
à tração. Outra maneira de aumentar a resistência ao 
impacto do PP, sem perder rigidez e resistência à tração, 
é misturá-lo com um termoplástico rígido, resistente e 
tenaz, tal como o PC. Porém, como o PP e o PC são 
imiscíveis, é necessário usar um compatibilizante. 
Propriedades mecânicas ótimas foram relatadas com 3-
10% de agente compatibilizante, sendo resistência à 
tração e módulo de Young ótimos para 20-30% PC, e 
resistência ao impacto para 10% PC [1].  
 

2. Metodologia 
Blendas PP/PCreciclado 80/20 foram preparadas 

sem e com dois compatibilizantes, PP-g-MA e (P(E-co-
MA-co-GMA) - Lotader AX8900, num misturador em 
Y, posterior extrusão em extrusora dupla rosca Haake 
modelo PTW 16 e subsequente injeção. Para a blenda 
que resultou em um bom balanço de módulo elástico, 
resistências à tração (RT) e ao impacto (RI), foi testada 
mais um método de incorporação: extrusão de um 
concentrado do PC reciclado e agente compatibilizante 
(máster-batch), mistura mecânica com PP e injeção. 

Os corpos de prova (cps) injetados foram ensaiados 
em tração, impacto Charpy e flexão. A superfície 
fraturada em impacto, dos cps, foi analisada por 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 
 

3. Resultados e discussão  
As Figuras 1 a 3 mostram resultados dos ensaios de 
impacto e tração. Observa-se que o melhor balanço das 
propriedades mecânicas estudadas resultou da blenda 
contendo 10% de Lotader preparado pelo primeiro 
método, extrusão de todos os componentes juntos e 
injeção subsequente. Os aumentos na RI e no módulo 
elástico foram, respectivamente, cerca de 90% e 10%, 
enquanto a RT caiu em torno de 10%.  

Figura 1 – Resistência ao impacto Charpy de PP e PC 
reciclado e suas blendas 

 
Figura 2 – Módulo de Young de PP e PC reciclado e 

suas blendas  

 
Figura 3 – Resistência à tração de PP e PC reciclado e 

suas blendas  
 

4. Conclusões Preliminares 
Em termos de ganho de resistência ao impacto e 

rigidez, a agente compatibilizante Lotador teve 
desempenho melhor que o PP-g-MA na blenda 80/20 
PP/PCreciclado, preparada pela mistura de todos os 
componentes em extrusora dupla-rosca e injeção 
subsequente. Para continuação do projeto, serão 
preparadas blendas 90/10 e 70/30. 
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