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Nanocompósitos de polipropileno e polietileno são bem conhecidos por suas propriedades superiores quando
comparados aos polímeros tradicionais.  Nesse trabalho, relatamos a preparação, caracterização e o estudo da atividade
de um catalisador Ziegler-Natta de quarta geração na obtenção de nanocompósitos poliolefinas/argila.  O catalisador foi
preparado através do tratamento de um silicato organo-modificado com compostos de magnésio e titânio. Os teores de
titânio e de magnésio no catalisador foram determinados por espectroscopia UV-vis e por absorção atômica
respectivamente. Os primeiros resultados demonstraram que o catalisador é ativo na polimerização de propileno, com
potencial aplicação na preparação de nanocompósitos polipropileno/argila.  A atividade do catalisador na polimerização
de etileno também foi investigada. Os padrões de difração adquiridos por raios X das amostras de polietileno sugerem a
esfoliação da argila durante a polimerização in situ, mesmo em presença de grande quantidade de carga
(aproximadamente 9 %) indicando a formação de nanocompósito.
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 Ziegler- Natta Catalyst for Polypropylene and Polyethylene Nanocomposites Preparation.

Polypropylene and polyethylene nanocomposites are well known for their improved properties when compared with the
neat polymers.  In this work we report the preparation, characterization and the activity studies of a fourth generation
Ziegler-Natta catalyst for the preparation of polyolefin/clay nanocomposites.  The catalyst was prepared treating an
organo-modified silicate with magnesium and titanium compounds. The content of titanium and that of the magnesium
of the catalyst were determined by UV-vis spectroscopy and atomic absorption respectively.  The first results show that
the catalyst is active for propylene polymerization being suitable for polypropylene/clay nanocomposite preparation.
The catalyst activity for ethylene polymerization was also investigated. The X ray diffraction patterns of the
polyethylene samples suggest the clay exfoliation occurs in the in situ polymerization, even with high clay loading
(about 9 %) indicating that a nanocomposite was formed.
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Introdução

Nos últimos anos, os nanocompósitos baseados em poliolefinas têm se tornado uma área

proeminente de pesquisa e desenvolvimento. Já se encontram bem estabelecidos na literatura os

efeitos da adição de cargas em escala nanométrica em termoplásticos como o polipropileno (PP) e o

polietileno (PE)[1].  Um dos focos mais recentes desses trabalhos tem sido o desenvolvimento de

catalisadores que possam ser empregados para a preparação direta desses materiais e que gerem

produtos com melhores características, como menor permeabilidade a gases, e maiores estabilidade

térmica e resistência ao impacto. Essas características dependem também de parâmetros diretamente
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ligados à escolha do sistema catalítico, como o índice de isotaticidade, grau de dispersão da carga

na matriz polimérica, a polidispersão e o massa molar[2].   Catalisadores Ziegler-Natta suportados

em filossilicatos, têm sido intensivamente investigados como uma maneira eficiente de produzir

nanocompósitos de poliolefinas com alto grau de dispersão de carga inorgânica. Essa metodologia

se baseia na fixação de um metal, geralmente titânio ou vanádio, no interior das galerias de um

silicato, o que garante a esfoliação do suporte durante o processo de polimerização in situ[3].  Neste

trabalho relatamos a preparação e caracterização de um catalisador Ziegler-Natta de quarta geração

e sua atividade na obtenção de nanocompósitos de polipropileno e polietileno.

Experimental

O catalisador foi preparado a partir do tratamento de um filossilicato modificado (Cloisite®

20A) com compostos de Mg(II) e Ti(IV). Todos os procedimentos referentes à preparação do

catalisador e às polimerizações foram realizados sob atmosfera inerte. A argila utilizada foi

previamente seca sob vácuo à temperatura de 70 o C por 24 horas. Os teores finais de titânio e

magnésio presentes no catalisador foram determinados por espectroscopia eletrônica na região

usando um espectrômetro Uv-vis Cary 100 e por absorção atômica através de espectrômetro de

absorção atômica modelo AA 6800 Shimadzu (chama ar/acetileno, λ = 285,2 nm) respectivamente.

Polimerizações em massa de propileno líquido foram conduzidas em um reator de 2 L de

capacidade, à temperatura de 70 o C utilizando hidrogênio como agente de transferência de cadeia

(adicionado através de cilindro de amostragem de 150 mL  com 8 bar de pressão de hidrogênio).

Polimerizações em lama de eteno foram conduzidas em um reator de 300 mL de capacidade, a 70o

C,  utilizando-se heptano como solvente. O solvente foi tratado previamente com o sistema

Na/benzofenona e destilado sob atmosfera de N2.  Em todos os casos, os polímeros obtidos foram

secos por 24 horas e à temperatura de 100 o C. Os teores de isotaticidade das amostras de

polipropileno foram determinados por extração Sohxlet em heptano (20 horas).   Os perfis de

difração foram adquiridos em um difratômetro modelo DMAX 2200 (Rigaku Corp. Woodlands,

TX, USA) com radiação CuKα (40 kV, 40 mA) usando o método do pó (medidas realizadas com

valores de 2θ de 2 a 40 o).
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Resultados e Discussão

Embora a isotaticidade média dos PPs obtidos tenha sido baixa (cerca de 32 %), os testes de

atividade realizados com propileno líquido comprovaram que o catalisador é ativo, com um valor de

Rp médio = 74,2 kg PP/mol de Ti/h. Devido à diluição do suporte do catalisador no polímero, não

foi possível avaliar se ocorreu a esfoliação da argila através da difração de raios X durante as

polimerizações. A baixa porcentagem de isotaticidade dos polímeros pode ser explicada pela

elevada proporção Ti:Mg (1,8) existente no catalisador, o que leva à formação de sítios não

específicos para a produção de polipropileno[4].

Tabela 1 – Resultados dos Testes de Atividade do Catalisador na Obtenção de Polipropileno

Entrada Catalisador (g) Rendimento
Em PP (g)

Rp (Kg PP/mol
de Ti/h)

Teor de
Isotaticidade (%)

1 0,77 139,1 71,1 32,4
2 0,78 155,0 77,2 31,3

Rendimento médio =
147,1

Rp médio = 74,2 Isotaticidade
média = 31,9

Reações feitas em massa, Al:Ti = 7,  P(H2) = 8 bar, T = 70 o C, Tempo = 2 h.

O catalisador também foi utilizado na obtenção de polietileno.  As análises por difração de

raios X das amostras indicam a esfoliação da argila usada como suporte do catalisador, o que sugere

a formação de nanocompósito mesmo com altas porcentagens de carga (aproximadamente 9 %).
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Figura 1 – Difratogramas dos polietilenos obtidos com o catalisador 11 (2θ de 2,0 a 40,0 o)
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Conclusões

Um novo catalisador Ziegler-Natta de quarta geração foi preparado e caracterizado e sua

atividade na obtenção de polipropileno e polietileno foi investigada. Os resultados preliminares

sugerem que o catalisador é ativo para a produção de polipropileno com potencial aplicação para a

produção de nanocompósitos PP/argila. Testes com etileno realizados com o mesmo catalisador

sugerem que o silicato usado como suporte é disperso na matriz polimérica durante a reação, o que

levaria à formação de nanocompósitos de polietileno mesmo na presença de grande quantidade de

carga. Novos testes estão sendo realizados com o catalisador e o comportamento térmico dos

produtos obtidos está sendo investigado por calorimetria diferencial de varredura e por análise

termogravimétrica.
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