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No presente trabalho foi avaliado o processo de preparação de catalisadores Ziegler-Natta à base de MgCl2/TiCl4 para a 

síntese de polipropileno isotático. Os catalisadores foram produzidos por meio do processo de ativação química do 

suporte a fim de se obter partículas de catalisador de forma esférica. Foi realizada a síntese do suporte catalítico a partir 

do etóxido de magnésio em diferentes condições de preparação. Foram também obtidos catalisadores ZN adicionando-

se argilas comerciais durante a sua preparação e estes catalisadores foram utilizados na polimerização de propileno, com 

o objetivo de sintetizar nanocompósitos de polipropileno pela técnica de polimerização in situ. Os resultados indicam 

que os métodos desenvolvidos para a preparação dos catalisadores foram efetivos, pois eles se mostraram ativos e 

produziram PP com altas temperaturas de fusão. Por meio da técnica de DRX foi possível observar que os componentes 

catalíticos foram intercalados nas argilas e os polímeros obtidos a partir desses catalisadores são possivelmente 

nanocompósitos com morfologia esfoliada. 

   

 

 

Ziegler-Natta Catalysts for the Preparation of  Polypropylene/Clay Nanocomposites from Magnesium Ethoxide   

 

In the present work, the process for the preparation of Ziegler-Natta catalysts based on MgCl2/TiCl4 was evaluated on 

the synthesis of isotactic polypropylene. The catalysts were produced by the chemical activation process aiming the 

morphology control, in order to obtain catalyst particles with spherical form. The synthesis of the catalytic support was 

accomplished from magnesium ethoxide at different preparation conditions. Commercial clays were also added in the 

preparation of ZN catalysts, which were employed in propylene polymerization. The purpose was to synthesizing 

polypropylene nanocomposites by in situ polymerization technique. The results indicated that the developed methods of 

catalyst preparation were effective, since they have shown high activities and they produced PP with high melting 

temperatures. It was possible to verify by XRD that the catalytic components were inserted in the clays galleries and the 

polymers obtained by means of those catalysts are possibly exfoliated nanocomposites.     

 

 

 
Introdução  
Os nanocompósitos poliméricos têm atraído grande interesse acadêmico e industrial, pois 

constituem materiais com propriedades superiores àquelas da resina pura ou de compósitos 

convencionais. Os silicatos lamelares são os materiais mais estudados como carga na preparação de 

nanocompósitos poliméricos, sendo a montmorilonita a argila de maior destaque. Dentre os diversos 

polímeros existentes, os nanocompósitos de polipropileno/argila são de interesse especial devido à 

extraordinária importância industrial do polipropileno e suas inúmeras aplicações [1,2]. O 

desempenho dos nanocompósitos de polímero/argila depende fortemente da dispersão das 

nanopartículas de argila na matriz polimérica [3]. Um nanocompósito pode ser definido como um 

material que contém a fase dispersa com pelo menos uma das dimensões de até 100 nm [4], o que 
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lhes proporciona uma elevada razão de aspecto. A porção em massa dos silicatos lamelares (argila) 

que permanece completamente dispersa na matriz polimérica cria uma área de interação na interface 

polímero/nanocarga muito maior que nos compósitos convencionais [5], havendo incrementos 

significativos das propriedades dos polímeros, podendo ser alcançada com frações muito baixas da 

fase dispersa (menos de 5% em peso) [5]. Dessa forma, são obtidos materiais com excelentes 

propriedades térmicas, mecânicas, de barreira, além de se manter a densidade baixa, boa 

processabilidade e baixo custo [6]. Em suma, devido à sua estrutura nanométrica, essa nova classe 

de materiais pode apresentar propriedades únicas, diferentes dos compósitos convencionais e dos 

seus constituintes.  

O polipropileno (PP) é o material de preferência para aplicações incontáveis devido às suas boas 

propriedades e ótima relação custo/benefício [5]. Contudo, a diferença considerável de polaridade 

entre as poliolefinas como o PP e a argila causa sérios problemas de compatibilidade, sendo 

necessário, para o preparo de nanocompósitos com desempenho satisfatório, melhorar a dispersão e 

a interação entre os componentes do sistema. Assim, a argila é normalmente modificada com 

surfactantes catiônicos para torná-la mais organofílica e/ou são adicionados agentes 

compatibilizantes à matriz de PP para aumentar sua polaridade [1]. Geralmente os íons 

alquilamônio são utilizados para a troca dos cátions originais que se encontram nas galerias da 

argila, formando assim as organo-argilas [7], que são muito empregadas na preparação de 

nanocompósitos com diversas matrizes.  

Atualmente, três métodos de preparação de nanocompósitos poliméricos contendo silicatos 

lamelares têm sido desenvolvidos [8], de acordo com o material de partida e a técnica de 

processamento: 

1) Intercalação por fusão 

2) Polimerização in-situ (ou polimerização intercalativa) 

3) Intercalação do polímero em solução 

No caso em estudo, existem ainda poucos relatos na literatura empregando o método de 

polimerização in situ, uma vez que esta técnica requer a incorporação dos sítios catalíticos nas 

galerias da argila e estes sítios têm que se manter altamente estereoespecíficos para a síntese de 

polipropileno isotático.  Deste modo, o polipropileno é produzido nas galerias da argila e o calor da 

polimerização, aliado à pressão exercida pelo polímero em crescimento, aumenta o espaçamento 

das camadas da argila, podendo até mesmo esfoliar o silicato. 
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Experimental  
� Preparo do catalisadores Ziegler-Natta 

Foi empregada a técnica em Schlenk para o preparo dos suportes catalíticos e catalisadores. O 

etóxido de magnésio foi utilizado como precursor do suporte catalítico. Os suportes catalíticos 

foram impregnados com os componentes do catalisador ZN. Após o tempo de impregnação do pró-

catalisador, o sobrenadante foi removido e o sólido catalítico foi lavado exaustivamente. O 

catalisador obtido foi seco até peso constante sob fluxo de nitrogênio. Duas argilas comerciais 

foram empregadas neste trabalho. A preparação do suporte e a síntese do catalisador foram 

conduzidas de maneira similar ao catalisador sem argila.  

� Polimerização com propileno 

As polimerizações foram realizadas em reator autoclave Buchi  de 1 L, com agitação controlada, 

pressão de 4 bar de propeno e temperatura de 70º C. Após 1 hora de reação, o polímero foi vertido 

em béquer, lavado exaustivamente e seco até massa constante. 

� Caracterização dos materiais 

As argilas e polímeros foram caracterizados por XRD (Rigaku-Miniflex, 30 kV, 15 mA, Cukα λ = 

1.5418 Ǻ), entre os ângulos 2θ de 2 a 30º, com velocidade de 0,05º/min. Análises de DSC foram 

realizadas em equipamento Q1000 da TA Instruments. As amostras foram aquecidas de 40 a  200 

ºC a 10 ºC/min, resfriadas e as propriedades foram tomadas no segundo aquecimento. 

 

Resultados e Discussão 
Foram preparados seis catalisadores com e sem argila, utilizando-se dois métodos de cloração (C1 e 

C2) para a síntese do suporte catalítico, onde foram selecionadas duas argilas diferentes, nomeadas 

argilas A e B.  

Os resultados de desempenho dos catalisadores preparados no primeiro método (catalisadores da 

série C1) estão mostrados na Tabela 1. Pode-se observar que os catalisadores contendo argila A 

apresentaram atividades superiores aos com argila B, apesar de, neste último, o teor de titânio 

impregnado ter sido superior ao do catalisador com a primeira argila. Isto se deve ao fato de que 

parte do Ti incorporado não foi ativo para polimerização.  

Pode-se também observar que o aumento da massa de catalisador introduzido no reator 

praticamente não provocou variação da atividade catalítica. O teor de Ti no catalisador sem argila 

foi semelhando ao naquele com argila A. Em relação aos polipropilenos obtidos, observa-se que os 

catalisadores com argila produziram polímeros com maiores Tm e Tc, assim como maiores Xc. Os 

graus de cristalinidade foram ligeiramente superiores na argila A, mostrando que elas podem ter 

atuado como agente nucleante para o PP. 
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Tabela 1: Resultados das polimerizações de propileno – Método 1 de preparação do catalisador 

 
Cat 

 
m 

Cat 
(g) 

 
Rend 

(g) 

 
Atividade do 
catalisador 
(g PP/gTi.h) 

 
Teor de 

argila no 
Polímero 

(%) 

 
Teor de 

titânio 
no cat 

(%) 

 
Tc 

(ºC) 

 
Tm  

(ºC) 

 
Xc  

(%) 

C1 0,2 0,2 15 Sem argila 6,7 119 156 8 

C1A 
0,2 1,7 116 5,9 

7,3 
125 160 43 

0,4 4,0 137 5,1 125 158 45 

C1B 
0,2 0,8 38 12,7 

10,6 
128 160 40 

0,4 2,1 49 10,0 122 158 41 
Em todas as reações foi adicionado DE 

C1 = catalisador 1 sem argila 

C1A = catalisador 1 com argila A 

C1B = catalisador 1 com argila B  

 
Tabela 2: Resultados das polimerizações de propileno - Método 2 de preparação do catalisador 

 
Cat 

 
m 

Cat 
(g) 

 
Rend 

(g) 

 
Atividade do 
catalisador 
(g PP/gTi.h) 

 
Teor de 

Argila no 
Polímero 

(%) 

 
Teor de 
 Titânio 

(%) 

 
Tc 

(ºC) 

 
Tm  

(ºC) 

 
Xc  

(%) 

C2 
0,2 

9,9 739 
Sem argila 6,7 

122 157 37 

*C2 26,9 2007 116 152 25 

C2A 

0,4 

2,8 109 7,1 
6,4 

117 153 28 

*C2A 6,5 254 3,2 111 156 15 

C2B 15,6 328 1,4 
11,9 

119 156 28 

*C2B 28,9 607 0,7 118 153 32 
C2 = catalisador 2 sem argila 

C2A = catalisador 2 com argila A 

C2B = catalisador 2 com argila B 

* Polimerizações realizadas sem DE 

 

Em relação ao 2º método de preparação do sistema catalítico (catalisadores da série C2), o 

desempenho desses catalisadores está mostrado na Tabela 2. Esses resultados indicam que as 

atividades para todos os catalisadores C2 foram muito superiores em relação aos preparados pelo 1º 

método e, consequentemente, os teores de argila resultantes nos polímeros foram menores. Além 

disso, a adição de doador de elétrons externo (DE) no meio reacional provocou o decréscimo da 

atividade catalítica para todos os catalisadores. Nota-se também que, para os catalisadores com 

argila, as Tm, Tc e Xc dos polipropilenos obtidos foram menores que nos sintetizados com 

catalisadores obtidos pelo 1º método. 

No que se refere às características dos PP, houve diferenças entre os comportamentos dos 

catalisadores empregados. Assim, no catalisador sem argila, a Tm, Tc e Xc foram inferiores nos 

polímeros sintetizados sem DE, como esperado. Por outro lado, nos catalisadores com argilas essa 

variação de propriedades térmicas foi menor ou mesmo inversa. 
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No caso dos catalisadores cujos resultados são apresentados na Tabela 2, os rendimentos obtidos 

nas polimerizações diminuíram muito para os catalisadores com argila A, mas pouco variaram nos 

PP obtidos com catalisador contendo argila B, em relação ao sem argila.  Pode-se também observar 

que os teores de Ti nesses catalisadores foram muito semelhantes aos preparados através do 

primeiro método. 

As Figuras 1 a 4 mostram os difratogramas das argilas, catalisadores e dos nanocompósitos de 

polipropilenos sintetizados neste trabalho. 

Na figura 1, é possível observar a difração relacionada à distância interlamelar da argila A. No 

difratograma do catalisador C1A, nota-se que essa difração foi deslocada para menores ângulos e se 

tornou muito alargada. O polímero preparado com este catalisador, por sua vez, não apresenta 

nenhuma difração nesta região, o que pode indicar que, apesar do PP conter 5% p/p de argila, esta 

se encontra muito dispersa na matriz polimérica. 

                

Figura 1 – Difratogramas da argila A, catalisador C1A e do nanocompósito obtido com este catalisador 

 

Na Figura 2 são apresentados os difratogramas do catalisador obtido no método 1, porém contendo 

argila B. No difratograma da argila B aparece um pico intenso em ângulo menor que 10º.  Por sua 

vez, no catalisador correspondente as difrações nesta região de 2θ aparecem bastante alargadas e em 

menores ângulos, mais uma vez indicando que houve penetração dos componentes catalíticos nos 

espaços interlamelares da argila. De fato, a polimerização com este catalisador indica a obtenção de 

um nanocompósito de PP/argila, tendo-se somente visualizado uma pequena e larga reflexão na 

região de 2θ menor que na argila original, mostrando que somente uma pequena fração de polímero 

foi intercalada e a maioria da argila foi esfoliada. Nota-se também que o teor de argila é alto, 10% 

p/p na matriz de PP. 
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Figura 2 – Difratogramas da argila B, catalisador C1B e do nanocompósito obtido com este catalisador 

 

 
Figura 3 – Difratogramas da argila A, catalisador C2A e do nanocompósito obtido com este catalisador. 

 

 

As Figuras 3 e 4 apresentam os difratogramas dos catalisadores preparados pelo método 2. 

Na Figura 3, referente aos polímeros contendo argila A, nota-se que as reflexões relativas à forma 

cristalina α do polipropileno, encontram-se alargadas no PP produzido sem doador externo, 

indicando que este possui menor cristalinidade em relação ao produzido nas reações com DE.  O 
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doador de elétrons é um aditivo usado para o controle estereoespecífico do catalisador. Portanto, o 

PP produzido com DE é mais isotático, e assim, mais cristalino. 

Por outro lado, foi observado também na faixa de 2θ menor que 10º, que também pode ter havido 

intercalação dos componentes catalíticos na argila uma vez que as reflexões nesta tornaram-se 

muito alargadas e se deslocaram para menores ângulos em relação à argila original. 

As polimerizações com ou sem DE resultaram em teores de argila muito baixos e as reflexões da 

argila na matriz não puderam ser visualizadas com precisão, mas é possível que a argila tenha sido 

esfoliada durante a síntese do PP. 

Já na Figura 4 podem ser visualizados os difratogramas relativos à argila B, ao catalisador 

preparado contendo esta argila e aos polímeros sintetizados com e sem DE.  

Neste caso, observa-se na região de difrações da forma cristalina do PP entre 2θ = 12 a 25°, que o 

polímero produzido sem DE possui cristalinidade semelhante ao PP obtido através da adição de DE 

no meio reacional.  Isto indica que a preparação do catalisador resultou em sítios ativos mais 

estereoespecíficos e que não diminuem a especificidade durante a polimerização, mesmo sem a 

adição de doadores externos.  

                           

Figura 4 – Difratogramas da argila B, catalisador C2B e do nanocompósito obtido com este catalisador 

 
 

Da mesma forma que anteriormente, o difratograma do catalisador apresenta reflexões na faixa de 

2θ < 10º deslocadas para menores ângulos e muito alargadas, mostrando que os componentes do 

catalisador foram introduzidos nas galerias da argila. Por sua vez, os polímeros produzidos com este 

catalisador, tanto com ou sem DE, possivelmente encontram-se esfoliados na matriz de PP (Figura 



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

4b), pois não apresentaram reflexões na região da argila. Contudo, os teores de argila neste caso 

foram baixos (1,4 e 0,7% p/p), o que dificulta a análise por difratometria. 

 

Conclusões  
Pode-se concluir deste trabalho que foi possível produzir catalisadores contendo argila partindo-se 

do precursor do suporte Mg(OEt)2. Além disso, o desempenho catalítico para polimerização de 

propileno foi aprimorado através da variação das condições de preparação do catalisador, obtendo-

se polipropilenos com elevadas temperaturas de fusão. 

Os resultados de DRX indicam a possibilidade de obtenção de nanocompósitos de PP/argila pelo 

método de polimerização in situ com o emprego dos catalisadores preparados neste trabalho. Os 

materiais obtidos contem altos teores de argila (até 10% p/p). 
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