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Introdução 

A indústria automobilística apresenta grande 

destaque no processo de inovação e 

desenvolvimento tecnológico, principalmente com 

relação à demanda de novas tecnologias para o 

desenvolvimento de novos materiais de engenharia 

utilizados em seus automóveis. As poliolefinas são 

termoplásticos de baixo custo e com uma gama 

enorme de propriedades e aplicabilidade. No 

entanto, apresentam propriedades muito inferiores 

as dos termoplásticos de engenharia, não podendo 

ser utilizadas em aplicações que exigem grande 

desempenho dos materiais, como no caso do setor 

automobilístico
1
. 

O Polipropileno (PP) é um dos polímeros mais 

importante dentre as poliolefinas, mas para 

aplicações de engenharia precisa ter as suas 

propriedades mecânicas melhoradas. A confecção 

por exemplo de pára-choques, à base de PP exige 

a tenacificação deste material pela incorporação de 

um material elastomérico em sua matriz. 

Entretanto, o aumento da propriedade ao impacto 

contribui de modo catastrófico para a diminuição da 

resistência a tração e do módulo de rigidez desse 

material. Por outro lado, a incorporação de cargas 

minerais leva a um aumento da rigidez e um 

decréscimo da resistência ao impacto. Assim, 

encontrar um balanço entre as diferentes 

propriedades mecânicas para este material tem sido 

um desafio para os pesquisadores. Em geral, a 

tenacificação pela incorporação de partículas 

rígidas a uma matriz polimérica, demanda o 

controle do tamanho e requer dispersão uniforme 

das partículas, além da utilização de agentes 

compatibilizantes para promover uma boa interação 

matriz-carga. 

Face ao exposto, este trabalho tem como objetivo 

desenvolver nanocompósitos a base de  

polipropileno heterofásico (Braskem) com uma 

nanocarga mineral organofílica (Nanocor) e um 

agente compatibilizante (PP-g-MA – Chemtura) de 

modo a estabilizar a nanocarga na matriz do 

polipropileno. 

Resultados e Discussão 

Os nanocompósitos foram processados em uma 

extrusora dupla rosca (Tektrill) utilizando um  

 

masterbatch
2
 contendo de 10-50% de nanocarga. 

Foi utilizado um planejamento de experimentos do 

tipo fatorial com ponto central, cujas variáveis 

foram: velocidade da rosca de 250 a 350 rpm e teor 

de compatibilizante de 1% a 10% (%m/m). O teor 

de nanocarga foi mantido constante de cerca de 5% 

e o perfil de temperatura utilizado no 

processamento foi de 

90/120/150/160/185/200/210/210/220/220°C. 

Foi observado através de análise termogravimétrica 

que a incorporação da nanocarga é, como já 

mencionado, uma tarefa de difícil realização haja 

visto que o teor final de nanocarga determinado por 

TGA foi cerca de 50% do desejado. Isto se deve ao 

fato do compatibilizante apresentar uma alta fluidez 

nas condições de perfil de temperatura do 

processamento. Entretanto, as análises de difração 

de raios-X indicaram que houve uma boa dispersão 

da nanocarga na matriz do polipropileno, indicando 

que a nanocarga foi totalmente esfoliada, isto é, o 

pico de difração desta no ângulo 2 = 3,9° foi 

deslocado para menores ângulos ou foi 

praticamente ausente. Quanto maior a velocidade 

da rosca no processamento maior foi o 

deslocamento do pico da nanocarga estando 

ausente quando o teor de compatibilizante foi de 

10% e a velocidade da rosca de 350 rpm. 

Conclusões 

Nanocompósitos de PP e nanocarga organofílica 

foram preparados em condições otimizadas com a 

nanocarga indicando um mecanismo de dispersão 

predominantemente por esfoliação. As análises 

mecânicas estão em andamento e indicarão se foi 

obtido um bom balanço entre rigidez e tenacidade, 

propriedades de fundamental importância para a 

aplicação deste material no setor automobilístico. 
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