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Argila comercial foi tratada quimicamente visando preparar um catalisador Ziegler-Natta contendo MgCl2 e argila para 
a síntese de nanocompósito de polipropileno por polimerização in situ. O desempenho deste catalisador e dos materiais 
obtidos na polimerização de propileno foi confrontado com os de um catalisador de referência (sem argila) e com outro, 
cuja composição apresenta a mesma argila porém, sem tratamento químico prévio. Foram empregadas técnicas de 
calorimetria de varredura diferencial (DSC), difratometria de raios X (XRD) e medida do índice de fluidez (MFI). 
Notou-se acentuada redução da atividade catalítica nos catalisadores com argila em comparação com o de referência, 
além de uma ligeira redução das temperaturas de fusão dos polímeros produzidos a partir dos primeiros. Os índices de 
fluidez dos polímeros com argila tratada foram notadamente superiores aos dos PP’s sintetizados com argila não tratada, 
logo, a argila tratada proporcionou a produção de PP’s com menor massa molar. As argilas exibiram aumento do espaço 
basal e empilhamento irregular das lamelas da argila, especialmente quando tratada quimicamente.  
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Influence of chemical treatment of clay to obtain polypropylene nanocomposites 

 

Commercial clay was chemically treated to prepare a Ziegler-Natta catalyst containing MgCl2 and clay for the synthesis 
of polypropylene nanocomposites by in situ polymerization. The performance of this catalyst and materials obtained in 
propylene polymerization was compared with a reference catalyst (without clay) and with another, whose composition 
presents the same clay but without prior chemical treatment. Techniques like differential scanning calorimetry (DSC), 
X-ray diffractometry (XRD) and melt flow index (MFI) measurements were performed. There was a marked reduction 
in catalytic activity of clay catalysts in comparison with the reference one, and a slight reduction in melting temperature 
of the polymers produced from first ones. The melt flow index of polymers obtained with treated clay were notably 
higher than those synthesized with the untreated clay, so the treated clay caused treated the production of PP's with 
lower molar mass. The clays showed an increase of spacing and irregular stacking of the lamellas, especially if 
chemically treated.  
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Introdução 

Há um crescente interesse na preparação de nanocompósitos, especialmente à base de poliolefinas, 

pelo método de polimerização in situ. Esta técnica tem uma vantagem incontestável, pois permite 

contornar problemas relacionados com a incompatibilidade entre as poliolefinas e cargas 

hidrofílicas. A técnica também evita a possível degradação da matriz polimérica, que pode ocorrer 

na utilização do método de intercalação por fusão [1].   

 

As poliolefinas estão entre os polímeros considerados mais interessantes para serem beneficiados na 

formação de nanocompósitos, devido à possibilidade de ampliarem vastamente suas aplicações [2].  

Entre as poliolefinas, o polipropileno (PP) é um plástico de alto desempenho custo-benefício e 

espera-se que seja melhorada a sua tenacidade, e reforçados seu módulo de Young e propriedades 
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de barreira quando carregado com uma nanocarga. Conseqüentemente, poderia ser ampliada sua 

aplicação na indústria automobilística e de embalagens, como substituinte para plásticos de 

engenharia de alto desempenho [3-7].  

 

No presente trabalho, uma argila comercial foi tratada quimicamente e posteriormente utilizou-se 

esta argila na preparação de um catalisador Ziegler-Natta (ZN) contendo além da argila, cloreto de 

magnésio anidro com adição de doador de elétrons interno. O desempenho deste catalisador foi 

confrontado com o de um catalisador de referência (sem argila) e com outro utilizando a mesma 

argila, porém sem tratamento prévio.  

 

Experimental  

Preparo dos Catalisadores e Polimerização  

Três diferentes catalisadores Ziegler-Natta, foram obtidos por ativação física: um padrão, apenas 

com cloreto de TiCl4 suportado em cloreto de magnésio (MgCl2) e doador de elétrons interno (DI) 

em sua composição (Catalisador 1), um segundo com argila comercial não tratada (Catalisador 2) e 

outro com a mesma argila comercial tratada quimicamente (Catalisador 3). 

 

A polimerização de propileno utilizando estes catalisadores foi conduzida no Reator Büchi 1000 

mL equipado com medidor de fluxo (0 – 5000 ml/min) – Brooks 5850D, utilizando hexano como 

solvente e trietilalumínio (TEA) como cocatalisador nas seguintes condições reacionais: Ppropileno = 

2 bar; T = 70° C; t = 1 h, mcat = 1 g; [TEA] = 0,015 mol/l; Vhex = 100 ml. Nas polimerizações foram 

empregadas diferentes concentrações de doador de elétrons externo (DE).  Os materiais sintetizados 

foram lavados com solução 5% de HCl em etanol, etanol puro e posteriormente secos sob vácuo a 

60° C em estufa até peso constante.  

 

Caracterização dos Polímeros Obtidos 

A técnica de calorimetria de varredura diferencial foi empregada para determinar as temperaturas de 

fusão (Tm) dos nanocompósitos sintetizados, bem como seus graus de cristalinidade (Xc) através da 

medida da entalpia de fusão dos materiais obtidos. Para isso, empregou-se o equipamento TA 

Instruments, modelo Q 1000. As amostras, com cerca de 10 mg cada, foram aquecidas da 

temperatura ambiente a temperatura de 180° C com taxa de aquecimento de 10° C/ min. 

 

O equipamento de medida do índice de fluidez (MFI) – Dynisco Polymer Test LMI 4000 foi 

empregado para a medida dos MFI’s dos PP’s produzidos. A análise foi conduzida empregando o 
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método baseado na norma ASTM D-1238 e a temperatura utilizada foi 230° C por um tempo de 240 

segundos. 

 

Visando observar a variação no espaço interlamelar da argila empregada frente ao tratamento 

utilizado, bem como após a polimerização, a difratometria de raios X (XRD) foi realizada em 

amostras em pó num equipamento Rigaku Miniflex com uma diferença de potencial no tubo de 30 

kV e corrente elétrica de 15 mA. A varredura foi realizada na faixa de 2Ө de 2° a 30°, com 

velocidade do goniômetro de 0,05°/min. A radiação utilizada foi a de CuKα de λ = 1,5418 Å. 

 

Resultados e Discussão 

A Tabela 1 apresenta os resultados das análises realizadas nos polipropilenos sintetizados com o 

catalisador 1 em quantidade crescente de doador de elétrons externo (DE) no meio reacional. Nota-

se o incremento na atividade catalítica com o aumento do teor de doador externo, atingindo um 

máximo quando a concentração do DE foi igual a 0,50 mol/l. Comportamento semelhante ocorre 

em relação aos valores de Tm e Xc dos polímeros. Estes comportamentos se devem ao fato de o 

doador de elétrons externo proporcionar o aumento da estereoespecificidade do catalisador, com o 

conseqüente aumento do arranjo cristalino do PP. 

 
Tabela 1 – Resultados da análise de DSC dos polipropilenos obtidos com o catalisador 1 

  Catalisador 1 

Amostra  PP1-A PP1-B PP1-C PP1-D 

Rendimento (g)  71 85 176 134 

Tm (° C)  156 163 163 162 

Xc (%)  43 48 57 41 

Ppropileno = 2 bar; T = 70° C; t = 1 h, mcatalisador = 1 g; [TEA] = 0,015 ml/l; Vhex = 100 ml. 

[DE]: corrida A = 0; corrida B = 0,17; corrida C = 0,25; corrida D = 0,50 mol/l. 

 

A Tabela 2 revela que a adição da argila comercial, levou ao decréscimo acentuado da atividade do 

catalisador 2 quando comparado ao catalisador 1. Isto pode ser devido à argila comercial conter 

grupos que desativariam o catalisador Ziegler-Natta, tais como os grupos hidroxila. As Tm’s dos 

polipropilenos produzidos nesta série foram em geral, ligeiramente inferiores às da série produzida 

sem argila. 

 

O rendimento obtido com o uso do catalisador 3 que utilizou argila comercial previamente tratada 

com TEA foi discretamente inferior ao do catalisador 2. Contudo, sem a adição do doador externo, 
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tanto a atividade catalítica como a Tm do PP produzido foram elevadas. O teor de argila incorporada 

nos polímeros produzidos foi similar com a utilização de ambos os catalisadores.  

 

Tabela 2 – Resultados da análise de DSC dos polipropilenos obtidos com os catalisadores 2 e 3 

  Catalisador 2  Catalisador 3 

Amostra  PP2-A PP2-B PP2-C PP2-D  PP3-A PP3-B PP3-C PP3-D 

Rendimento (g)  13 17 18 14  17 11 12 13 

Tm (° C)  154 159 158 160  158 157 158 158 

Xc* (%)  35 47 44 55  29 46 52 51 

Teor de Argila 

(%) 
 6 5 4 6  5 7 7 6 

Ppropileno = 2 bar; T = 70° C; t = 1 h, mcatalisador = 1 g; [TEA] = 0,015 ml/l; Vhex = 100 ml. 

[DE]: corrida A = 0; corrida B = 0,17; corrida C = 0,25; corrida D = 0,50 mol/l. 

* O Xc foi corrigido considerando o teor de argila no polímero. 

 

A Figura 1, mostra a influência do tratamento químico da argila nos índices de fluidez (MFI) nos 

polímeros obtidos, onde se pode notar que os PP oriundos do catalisador 2 (preparado com argila 

não tratada) apresentam menor MFI que os PP’s sintetizados a partir do catalisador 3 (produzidos 

com argila tratada).  

   

 
Figura 1 – Influência do tratamento da argila comercial e da concentração de doador de elétrons externo sobre o MFI dos polipropilenos produzidos 
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Nota-se também que a cada incremento na dosagem do doador de elétrons externo (DE) os PP’s 

apresentaram um menor MFI; enquanto para os polipropilenos da série do catalisador 2 esta redução 

foi mais discreta, para os PP’s sintetizados com o catalisador 3 esta redução foi mais acentuada. 

 

Uma vez que o MFI é uma grandeza inversamente proporcional à massa molar do polímero, pode-

se dizer que os polímeros com maior quantidade de doador externo possuem maior massa molar e, 

que os PP’s produzidos com o catalisador 2 (argila não tratada) possuem massa molar superiores 

aos obtidos com o catalisador 3, como mostra a Figura 1. Possivelmente, o agente químico utilizado 

no tratamento da argila empregada na preparação do catalisador 3, uma vez no meio reacional, 

promoveu maior transferência de cadeia, reduzindo assim a massa molar dos PP’s obtidos nesta 

série [8]. 

 

A Figura 2 mostra os resultados da análise de difratometria de raios X (XRD) da argila comercial 

antes e após o tratamento químico, bem como dos catalisadores produzidos. Na Figura 2a observa-

se que o pico característico de difração da argila comercial situado em 2Ө igual a 7,7° após o 

tratamento químico, sofreu um alargamento acentuado enquanto o pico característico em 

aproximadamente 20° não sofreu deslocamento.   

 

O pico de difração da argila situado em 2Ө = 7,7° e que corresponde ao seu espaçamento basal é 

mostrado em destaque na Figura 2b, onde se pode observar claramente que após tratamento químico 

este espaçamento basal é muito variável. Isto significa que as lamelas da argila passaram a ter 

empilhamento irregular, com diferentes espaços interlamelares, favorecendo a inserção de material 

catalítico nestes espaços. De fato, as difrações registradas nos catalisadores com argila 

(catalisadores 2 e 3) se mostraram extremamente alargadas e com o máximo de intensidade em 

ângulos bem menores que na argila original. Isto indica que os componentes catalíticos foram 

inseridos nos espaços interlamelares da argila. 

 

Na Figura 3a é possível observar pelos difratogramas de raios X que os polipropilenos sintetizados 

a partir da argila comercial não tratada quimicamente apresentam deslocamento do pico referente ao 

espaço basal original característico da argila para menores ângulos e, além disso, que estes picos 

apresentam um alargamento quando comparados com o pico original, ou seja, material polimérico 

foi produzido entre as camadas da argila, formando possíveis nanocompósitos intercalados.  
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Observa-se que este alargamento do pico característico da argila torna-se mais evidente nos 

polipropilenos à medida que o teor de doador de elétrons externo no meio reacional é aumentado. 

Como na catálise Ziegler-Natta o DE é responsável pelo aumento da isotaticidade do PP e por 

conseguinte pelo aumento de sua cristalinidade. Aparentemente, esses resultados indicam que, neste 

caso os polímeros mais cristalinos são os mais passíveis de formar nanocompósitos com a argila. 

 

 
Figura 2 – Resultados de XRD da argila comercial antes e após o tratamento químico e dos catalisadores  

preparados com estas argilas (a) 0-30° e (b) 0-10° 

 

Na Figura 3b, por sua vez, observa-se também o deslocamento para menores ângulos bem como o 

alargamento do pico característico da argila original. Diferentemente da série anterior, os polímeros 

mais cristalinos apresentaram menos deslocamento do pico característico da argila original. Deve-se 

considerar, que neste caso, foram produzidos PP’s com massas molares muito menores, conforme 

mostrado nos resultados de MFI. Além disso, nota-se ainda nos PP’s desta série, o surgimento de 

um pico de difração na posição 2° < 2Ө < 2,5°, ou seja, um espaçamento interlamelar numa faixa 

muito mais elevada. Assim, o tratamento químico parece ter proporcionado também uma maior 

abertura do espaço basal em parte da argila. 

 

 
Figura 3 – Resultados de XRD dos PP’s obtidos, dos seus respectivos catalisadores, da (a) argila comercial e  

da (b) argila comercial antes do tratamento químico 
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Conclusões 

A atividade catalítica dos sistemas Ziegler-Natta com argila em sua composição foi menor que a do 

catalisador sem argila, provavelmente devido à presença de grupos hidroxila da argila que 

desativam os sítios responsáveis pela polimerização. 

 

O incremento na dosagem de doador de elétrons externo elevou a cristalinidade dos PP’s 

produzidos, logo suas Tm’s destes foram superiores às dos polímeros produzidos sem este doador. 

 

O tratamento químico da argila influenciou significativamente o índice de fluidez dos 

polipropilenos produzidos, uma vez que os polímeros obtidos a partir da argila tratada previamente 

apresentaram maior MFI que os produzidos com argila sem tratamento. Deste resultado pode-se 

inferir que os polímeros sintetizados com o catalisador 3 (argila tratada) apresentam menor massa 

molar que os produzidos a partir do catalisador 2 (argila não tratada). 

 

A difratometria de raios X revelou que foi possível inserir material catalítico entre as lamelas da 

argila, especialmente da argila tratada quimicamente, visto que os picos característicos de difração 

da argila deslocaram-se para menores ângulos. Além disso, ocorreu também um forte alargamento 

do pico, o que indica o empilhamento irregular das lamelas. Esta tendência repetiu-se nos 

polipropilenos sintetizados com estes catalisadores, especialmente no material produzido com argila 

tratada, nos quais foi possível observar uma rampa na posição 2° < 2Ө < 2,5°, o que representa um 

elevado espaço interlamelar. 
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