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RESUMO 
 

Este trabalho de pesquisa está relacionado com a síntese de nanocompósitos de 
polipropileno/grafite, obtidos através da polimerização in situ, utilizando catalisador 
metalocênico C20H16Cl2Zr (dicloro(rac-etilenobis(indenil))zircônio(IV)). As lâminas de 
grafite em dimensões nanométricas foram adicionadas à matriz polimérica com 
percentuais de 0,6; 1,0; 4,2; 4,8 e 6,0% (p/p). As imagens de MET indicaram que a 
espessura das nanolâminas de grafite variou de 4,10 a 60 nm e por meio das 
análises de DRX foi observado que o tratamento físico e químico pelo qual o grafite 
passou preservaram as lâminas de grafite. A presença das nanolâminas não 
diminuiu a atividade catalítica nem a estabilidade térmica dos nanocompósitos, 
porém foi observada uma diminuição do ponto de fusão e grau de cristalinidade dos 
mesmos. As imagens de TEM e as análises de DRX dos nanocompósitos mostram 
uma boa dispersão das nanocargas na matriz de polipropileno. 
 
Palavras-chave: Polipropileno – Grafite – Nanocompósitos - Polimerização in situ 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os nanocompósitos poliméricos apresentam um grande destaque no meio 

acadêmico e industrial em função da aplicação da nanotecnologia na criação de 

novos materiais multifuncionais com excelentes propriedades (1). Esses materiais, 

por possuírem um de seus componentes em escala nanométrica, apresentam 

características diferenciadas com relação ao desempenho em comparação aos 

materiais poliméricos, além do mais o uso da nanotecnologia agrega valor ao 

produto, característica buscada pela indústria para polímero do tipo “commodity” 

como o polipropileno (2). 
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Neste trabalho foi utilizado nanolâminas de grafite, pois é um material 

naturalmente abundante e, portanto tem sido utilizado como carga inorgânica para 

produzir nanocompósitos poliméricos para várias aplicações, de interesse científico 

e tecnológico. A combinação da matriz polimérica e das nanolâminas de grafite 

possibilita que as propriedades possam ser moldadas de acordo com a aplicação 

desejada pela alteração da matriz polimérica e da quantidade de nanolâminas de 

grafite, permitindo sua aplicação em diversas áreas (3).  

 Na literatura encontram-se trabalhos com polianilina, polietileno e 

polimetilmetacrilato como matriz polimérica e as nanolâminas de grafite como 

nanocarga, mas um número limitado de trabalhos relacionados com a síntese de 

nanocompósitos de polipropileno/grafite por meio do processo de polimerização in 

situ, devido à dificuldade de dispersão da nanocarga. Neste trabalho a utilização do 

ultrasson foi uma opção para a melhor esfoliação/dispersão do grafite (4, 5, 6, 7). 

 Assim, o presente trabalho apresenta os resultados referentes ao 

desenvolvimento de uma metodologia que permita a síntese de nanocompósitos de 

polipropileno e grafite por meio da polimerização in situ utilizando sistemas 

catalíticos baseados em complexos metalocênicos e a caracterização desses 

nanocompósitos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 Preparação das Nanolâminas de Grafite (GN) 

 O grafite utilizado neste trabalho é Sigma Aldrich (332461). O grafite em flocos 

(2,0g) foi tratado com ácido sulfúrico (24mL) e ácido nítrico (6mL) concentrados, em 

uma proporção de 4:1. A mistura foi deixada sob agitação por 24 horas em 

temperatura ambiente. Após o grafite foi lavado com água deionizada até atingir pH 

neutro, e foi seco uma estufa a 100°C por um período de 3 horas, obtendo-se o 

grafite intercalado (8).  

 O grafite intercalado foi expandido em um forno pré-aquecido (Fornos Jung, 

Modelo 3012) a temperatura de 1000°C por um período de 30 segundos, obtendo-se 

partículas de grafite expandido com dimensões micrométricas.  

 O grafite expandido foi imerso em solução alcoólica 70% e colocado em um 

Ultra-som (Maxiclean 1450, Marca: Unique) durante 9 horas. A dispersão resultante 
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foi filtrada em um funil sinterizado (G2) e o sólido resultante foi colocado em uma 

estufa pré-aquecida por 3 horas a 100°C, resultando nas nanolâminas de grafite [9].  

 Tratamento do Grafite Expandido 

 As nanolâminas de grafite, após os tratamentos com H2SO4/HNO3, contém 

grupos –OH e COOH que desativam o catalisador metalocênico. Antes das 

nanolâminas serem adicionadas ao reator de polimerização, foi realizado um 

tratamento com MAO (metilaluminoxano) para que esses grupos ficassem inativos. 

O grafite foi deixado em contato com 15% (p/p) de MAO em agitação durante 30 

minutos em tolueno.  

 Polimerização in situ 

As polimerizações foram realizadas em um reator PARR (Inox, Marca: 

PARR4843). O tolueno foi utilizado como solvente, MAO como cocatalisador em 

uma razão molar Al/Zr de 1500 e C20H6Cl2Zr como catalisador (2.10-6 mol Zr). As 

reações foram feitas à 70ºC controlada pelo sistema de aquecimento, com pressão 

de propeno de 2.8 bar, velocidade de rotação de 200 RPM, por um período de 30 

minutos. As nanolâminas de grafite foram adicionadas ao reator como carga 

utilizando percentuais variáveis (10). 

Técnicas de caracterização  

 A dispersão das nanolâminas de grafite foi estudada através de um 

microscópio eletrônico de transmissão (JEOL JEM – 1200 Ex II) com tensão de 

aceleração de 200Kv.  As amostras dos nanocompósitos poliméricos foram 

analisadas em um microscópio eletrônico de transmissão (JEOL 1011) com tensão 

de aceleração de 100Kv. Todas as amostras foram preparadas com a deposição de 

uma gota de uma suspensão das amostras em decalina, em um gride de cobre de 

300 mesh, coberto com o carbono amorfo. 

As medidas de difração de raios X foram realizadas em um difratômetro 

Shimadzu (XRD 7000) equipado com um tubo de cobre com radiação Kα do Cu e 

um monocromador secundário, com uma geometria Bragg-Brentano, um goniômetro 

θ – θ e o detector foi o cintilador (NaI e Tl). As amostras foram analisadas na forma 

de pó à temperatura ambiente. 

As análises de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) foram realizadas em 

um calorímetro da Perkin Elmer, modelo DSC-4 com taxa de aquecimento de 

10ºC.min-1 na faixa de temperatura de 30 à 160ºC.  
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A estabilidade térmica dos nanocompósitos foi medida por TGA (Análise 

Termogravimétrica) em um analisador Universal V2.6D (Ta Instruments), em 

atmosfera de N2. As amostras (de 10 a 15 mg) foram realizadas no intervalo de 

temperatura de 40 a 600 ºC em uma taxa de 20 ºC.min-1. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Figura 1(a-b) mostram as imagens do Microscópio Eletrônico de Transmissão 

(MET) em alta resolução das nanolâminas de grafite, em que foi possível analisar o 

grau de esfoliação das lâminas de grafite, confirmando que a espessura dessas 

lâminas está em dimensões nanométricas (4,10 nm) (11).   

Na Figura 1-b podem ser observadas linhas pretas paralelas, que são as 

seções transversais correspondentes às lâminas de grafite. Nessa imagem pode se 

estimar tanto a espessura quanto o número de camadas de grafeno. A seção 

marcada por setas brancas apresenta aproximadamente 23 folhas de grafeno e a 

distância entre essas folhas é de menos de 0,34 nm, sendo confirmada pelas 

análises de DRX.  

A imagem de MET (Fig. 1-c) indica que a amostra do nanocompósito é 

constituída por lâminas de grafeno muito finas, com espessuras de 3,3 – 6,8 nm, 

separadas por uma distância que varia de 4,8 – 26 nm e com diferentes orientações. 

Esses dados indicam a intercalação das nanolâminas de grafite na matriz polimérica.  

A estrutura cristalina do grafite foi determinada por difração de raios X (DRX). A 

Figura 2 apresenta as análises de DRX do grafite natural em flocos, intercalado, 

expandido e das nanolâminas de grafite. O difratograma apresenta um sinal 

correspondente ao plano 002, fase hexagonal correlativo ao índice de Miller. 

Observa-se que o GNF exibe um pico agudo e estreito em 2θ = 26,55°, que 

corresponde ao afastamento de 3,5Å (Figura 2-a). Entretanto, o difratograma do 

grafite intercalado (Figura 2-b), mostra um pico mais largo, em 2θ = 26,4°, indicando 

o aumento do afastamento interplanar entre as lâminas, devido às espécies 

intercalantes (ácidos sulfúrico e nítrico) utilizados durante o processo de intercalação 

do grafite. 

Na difração de raios X do grafite expandido (Figura 2-c) pode ser observado 

um pico intenso na escala de 2θ = 26,35°, similar ao pico do grafite intercalado, esse  

efeito pode indicar um afastamento mais uniforme entre as lâminas do grafite 

expandido ao ser comparado com o grafite intercalado. O difratograma das 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

3549

3549



nanolâminas de grafite (Fig. 2-d) confirma que os tratamentos químicos e físicos, 

não destroem a estrutura lamelar do grafite [12]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Micrografias de MET. (a) Distribuição uniforme das camadas de 

grafeno, (b) Camadas de grafeno em alta resolução, (c) Nanocompósito de 

PP/1,0%NG. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 2. DRX – (a) Grafite Natural em Flocos (b) Grafite intercalado (c) Grafite 

expandido (d) Nanolâminas de grafite. 

(c) 
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A Tabela 1 apresenta a atividade catalítica e as propriedades térmicas dos 

nanocompósitos. Os valores das atividades catalíticas dos nanocompósitos foram 

superiores quando comparadas com a do polipropileno puro, exceto a amostra 

contendo carga de 1,0% de NG. Assim, podemos afirmar que os grupos oxigenados, 

resultantes da etapa de intercalação, presentes nas nanolâminas de grafite não 

desativaram o catalisador metalocênico, indicando que a etapa de preparação das 

mesmas com o cocatalisador (MAO) foi eficiente. 

Os valores das análises de DSC do polímero homogêneo e dos 

nanocompósitos, nos quais se observam que a adição das nanolâminas de grafite 

modificou a temperatura de fusão (Tm) e na cristalinidade (Xc) estão exibidos na 

Tabela 1. A adição da menor quantidade de grafite resultou no aumento do valor de 

Tm, porém maiores quantidades resultaram na diminuição, quando comparados ao 

PP puro. O grau de cristalinidade apresenta um comportamento similar aquele 

observado para a Tm. Pequenas quantidades de carga contribuem para 

reorganização morfológica do polímero, porém maiores quantidades resultam num 

maior grau de agregação entre as partículas de grafite que dificultam a mobilidade 

das cadeias poliméricas e impedem a organização das mesmas, resultando em 

valores menores de Xc e Tm para maiores quantidades de carga. 

 Os resultados de TGA apresentados na Tabela 1 indicaram que a 

incorporação de grafite modificou a estabilidade térmica dos nanocompósitos 

quando comparada com o polipropileno puro. Com relação aos resultados 

mostrados, pode-se dizer que a quantidade de nanocarga influencia na temperatura 

de degradação dos nanocompósitos, mas sem uma tendência definida. 

 
Tabela 1. Quantidade de grafite nos nanocompósitos, atividade catalítica e análises 

térmicas. 

Quantidade  
de NG (%) 

Massa de Atividade Catalítica DSC TGA 
Polímero (g) (KgPol/mol.Zr.h.bar) Tm (°C) Xc (%) T max. (°C)

0 8,7 3126 105 22 454 
0,6 10,6 3800 113 29 453 
1,0 8,6 3097 106 10 444 
4,2 12,3 4403 97 15 462 
4,8 10,4 3723 96 15 452 
6,0 10,5 3765 102 20 473 
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CONCLUSÕES 

A metodologia utilizada para preparar as nanolâminas de grafite mostrou-se 

satisfatória. O estudo da morfologia por meio das imagens de MET indicou que os 

processos físicos e químicos utilizados não danificaram a estrutura lamelar do 

grafite. O processo de polimerização “in situ” se mostrou eficiente para a preparação 

dos nanocompósitos de PP/NG. A análise de TEM dos nanocompósitos sintetizados 

indicou a formação de nanocompósitos intercalados. A fixação do MAO na superfície 

e entre as camadas das nanolâminas contribuiu para a dispersão homogênea do 

grafite, mesmo nos maiores percentuais. A partir da análise de DSC verificou-se que 

ao adicionar a quantidade de 0,6% de nanolâminas de grafite na matriz polimérica 

houve um aumento na temperatura de fusão e no grau de cristalinidade. Os 

resultados de TGA mostraram que a adição das nanolâminas de grafite aumentou a 

estabilidade térmica dos nanocompósitos, exceto com a adição de 0,6 e 1,0% de 

NG. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYPROPYLENE/GRAPHITE 
NANOCOMPOSITES PREPARATION FOR IN SITU POLYMERIZATION  

 
ABSTRACT 
 
 This paper presents the synthesis of polypropylene/graphite nanocomposites 

through in situ polymerization, using the metallocene catalyst C20H16Cl2Zr 

(dichloro(rac-ethylenebis(indenyl))zirconio(IV)). The graphite nanosheets in nano 

dimensions were added to the polymer matrix in percentages of 0.6;1.0;4.2;4.8 and 

6.0% (w/w). The TEM images indicated that the thickness of graphite nanosheets 

ranged from 4 to 60 nm and by means of XRD analysis it was observed that the 

physical and chemical treatment did not destroyed the graphite layers. The presence 

of nanosheets did not decrease the catalytic activity of the nanocomposites. TEM 

images and XRD analysis of nanocomposites showed a good dispersion of the 

graphite nanosheets in the polypropylene matrix. 

 
Key-words: Polypropylene – Graphite – Nanocomposites - In situ polymerization 
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