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Resumo: Neste trabalho foi feito um estudo da 

influência da incorporação de nanossílica (0,5 e 1% em 

massa) na blendas PP/SEBS em três diferentes 

concentrações (80/20, 70/30 e 60/40). Foi observado 

que de modo geral a adição de nanossílica resultou em 

aumento da resistência ao impacto e da resistência a 

tração e diminuição do módulo de elasticidade da 

blenda PP/SEBS.A cristalinidade do PP aumentou com 

a adição de nanossílica para todas as composições, 

exceto a 70/30. 

 

1. Introdução 
Nas últimas décadas, devido à diminuição de custo 

para se produzir nano cargas e o consequente 

barateamento das mesmas, estas têm sido o foco de 

diversos trabalhos, principalmente na área de 

compósitos poliméricos [1-4]. Em 2012, Painatescu [5] 

observou que a adição de nanossílica à uma blenda de 

PP/SEBS resultava em um aumento da resistência à 

tração e da resistência ao impacto e diminuição do 

módulo de elasticidade da mistura, que é um efeito 

contrário ao observado com adição de cargas rígidas.  

A blenda PP/SEBS é uma blenda tenacificada, 

largamente utilizada na indústria, principalmente no 

setor automobilístico [6]. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 

influência da adição da nanossílica, uma nanocarga que 

tem sido bastante estudada, nas propriedades mecânicas 

da blenda PP/SEBS obtida em diferentes concentrações.  

 

2.   Metodologia 
Os materiais utilizados para realização do trabalho 

foram: 

- Polipropileno H503 da Braskem. 

- SEBS KRATON G 1657. 

- Nanossílica Sigma-Aldrich (d = 12 nm). 

Inicialmente, foi realizado um masterbatch à 200 ºC 

contendo 90% polipropileno e 10% de nanossílica e, 

posteriormente, a extrusão (realizada à 200 ºC e 200 

rpm) e a injeção (à pressão de injeção de 700 bar, de 

recalque de 560 bar com temperaturas variando de 215 a 

195 ºC e temperatura do molde de 50 ºC) das diferentes 

composições utilizadas. As blendas PP/SEBS foram 

obtidas nas composições 60/40, 70/30 e 80/20 (onde o 

primeiro número corresponde à porcentagem em massa 

de polipropileno e o segundo à porcentagem em massa 

de SEBS). Essas misturas foram obtidas puras e com 

adição de 0,5 e 1% em massa de nanossílica. Assim, 

para a composição 60/40, por exemplo, as três amostras 

foram identificadas da seguinte forma: 60/40, 60/40/0,5 

e 60/40/1, respectivamente. 

Após a preparação dos corpos de prova, foram 

realizados ensaios de tração, impacto e DSC. Todos os 

ensaios seguiram as respectivas normas ASTM, com 

exceção dos ensaios de impacto que se desviaram da 

norma somente por não apresentarem fraturas à 

temperatura ambiente. 

Para estimar o grau de cristalização, foi utilizada a 

equação 1 [7]. 

 

                                   (1) 

Onde: 

- XC é o grau de cristalização. 

- Hamostra é a entalpia de fusão medida no ensaio. 

- H0 é a entalpia de fusão do PP 100% isotático 

(H0 = 190 J/g [7]). 

- PP% é a porcentagem em massa de PP da amostra. 

 

3.   Resultados 

Os resultados de tração e impacto estão apresentados 

respactivamente na tabela 1 e na figura 1. 

 

Tabela 1 - Resultados de Tração 

  
Módulo de 

Elasticidade a 

0,3% (MPa) 

Resistência à 

Tração (MPa) 

Alongamento 
Máximo na 

Ruptura (%) 

80/20 1543,6 ± 24,4 25,2 ± 0,7 348,9 ± 110,8 

80/20/0,5 1681,7 ± 170,3 24,3 ± 0,5 345,4 ± 109,6 

80/20/1 1487,3 ± 72,2 24,5 ± 0,7 254,3 ± 118,5 

70/30 1428,5 ± 279,6 19,2 ± 0,6 277,7 ± 145,3 

70/30/0,5 1201,3 ± 50,6 22,8 ± 1,1 303,3 ± 68,9 

70/30/1 1117,5 ± 76,2 19,4 ± 0,8 463,8 ± 61,1 

60/40 1084,0 ± 89,3 19,4 ± 1,3 372,4 ± 38,7 

60/40/0,5 895,6 ± 28,3 23,1 ± 0,5 443,9 ± 12,7 

60/40/1 1043,7 ± 173,8 21,5 ± 0,8 466,5 ± 27,3 

 

 
Figura 1 - Resultados de impacto        

A tabela 2 apresenta os resultados obtidos a partir do 

ensaio de DSC.  
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Tabela 2 - Resultados de DSC 

Composição Tfusão (ºC) H (J/g) Xc (%) 

80/20 170,63 52,21 22,0 

80/20/0,5 175,62 77,75 32,7 

80/20/1 176,16 72,42 30,5 

70/30 173,91 69,26 29,2 

70/30/0,5 173,45 68,16 28,7 

70/30/1 169,97 62,59 26,4 

60/40 175,90 50,45 21,2 

60/40/0,5 173,37 61,97 26,1 

60/40/1 173,55 65,16 27,4 

 

A partir da análise das propriedades mecânicas das 

blendas sem carga, pode-se observar que o aumento da 

concentração de SEBS na blenda PP/SEBS resulta em 

diminuição do módulo de elasticidade e resistência à 

tração, e aumento de resistência ao impacto, o que é um 

efeito esperado quando se incorpora uma fase 

elastomérica em matriz termoplástica. Alem disso, 

observou-se um aumento do alongamento com aumento 

da concentração de SEBS para todas as composições 

exceto a 70/30. Esse efeito pode ser devido ao aumento 

de cristalinidade observado no caso dessa composição. 

Os resultados de DSC indicam que a temperatura de 

fusão do PP aumenta com o aumento de SEBS na 

blenda PP/SEBS. Observa-se também que o aumento da 

concentração de SEBS resulta em aumento da 

cristalinidade do PP, o que pode indicar que o SEBS 

tem efeito nucleante.  

Analisando os resultados das blendas com 

nanossílica observa-se que o efeito da adição da carga 

nas propriedades mecânicas e térmicas é diferente para 

cada composição estudada e varia também com o teor 

de nanossílica incorporado. De maneira geral, a 

nanossílica não aumenta a rigidez da blenda PP/SEBS, 

ao contrario do que é observado no caso de cargas de 

dimensões maiores. Observa-se, no entanto, um 

aumento da resistência ao impacto e da tenacidade em 

tração com a adição de nanossílica em algumas 

composições estudadas, especialmente para a 

concentração PP/SEBS 60/40. No entanto, não foi 

possível correlacionar diretamente a tenacidade com a 

cristalinidade das misturas. Essas variações de 

comportamento mecânico de acordo com a composição, 

podem estar relacionadas com a morfologia final da 

blenda, e posição da nanocarga na mistura. Esse efeito 

deverá ser melhor explorado em um trabalho posterior. 

 

4.   Conclusões 
     No estudo do comportamento mecânico da blenda 

PP/SEBS em diferentes concentrações com a adição de 

nanossílica, foi possível observar que o efeito da carga 

nas propriedades de tração e impacto varia de acordo 

com a concentração de SEBS na blenda e da 

concentração da sílica utilizada. Essa variação pode 

estar relacionada à diferença de morfologia da blenda e 

posição da nanossílica na mistura. 
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