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Resumo: Neste trabalho, foram preparados catalisadores Ziegler-Natta bissuportados em MgCl2 e argilominerais 
naturais para a síntese de nanocompósitos de polipropileno. As argilas empregadas foram a bentonita, como referência, 
e a mica, haloisita e vermiculita. As polimerizações de propileno foram realizadas com os catalisadores preparados e as 
propriedades dos materiais obtidos foram analisadas utilizando termogravimetria, difratometria de raios X, análise 
termo dinâmico-mecânica e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados mostraram a formação de 
nanocompósitos com maiores temperaturas de degradação térmica. 
Palavras-chave: Nanocargas, polipropileno, argilas, polimerização in situ, catalisadores bissuportados 
 

New Fillers in the Synthesis of Polypropylene Nanocomposites with Ziegler-Natta Catalysts 

 
Abstract: In this study, Ziegler-Natta catalysts bi-supported on MgCl2 and natural clays were prepared in order to 
synthesize polypropylene nanocomposites. The employed clays were bentonite, as reference, as well as halloysite, 
vermiculite and mica. Propylene polymerizations were carried out using those catalysts and the properties of the 
obtained materials were analyzed using techniques of thermogravimetric analysis X-ray diffraction, dynamic 
mechanical thermal analysis e scanning electronic microscopy. Results showed the production of nanocomposites with 
higher thermal degradation temperature. 
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Introdução 

Ao longo dos últimos vinte anos, várias matrizes poliméricas e nanocargas tais como nanosilíca, 

nanofibras naturais, nanotubos de carbono e principalmente argilominerais foram utilizadas para 

este fim, com destaque para a montmorilonita lamelar, que é a nanocarga mais amplamente 

estudada na literatura [1-7]. Alguns trabalhos descrevem a utilização de outros argilominerais tais 

como haloisita, vermiculita e mica, entretanto estas nanocargas são empregadas em geral quando a 

obtenção de nanocompósitos poliméricos é realizada por mistura no estado fundido [8-11]. 

A polimerização in situ mostra-se atraente na obtenção de nanocompósitos de poliolefinas, uma vez 

que o nanocompósito é obtido da matriz polimérica nascente. Assim, a dispersão da nanocarga 

tende a ser mais homogênea, além de consumir menos energia que a técnica por fusão, bem como 

evitar a degradação da matriz polimérica devido às altas taxas de cisalhamento e ao aquecimento 

exigidos na extrusora [12].  
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O polipropileno (PP) é um dos plásticos de alto desempenho custo-benefício e espera-se que seja 

melhorada a sua tenacidade, e reforçados seu módulo de Young e propriedades de barreira quando 

carregado com nanoargila ou outra nanocarga. Porém, devido à sua natureza hidrofóbica, o 

polipropileno é, na maioria das vezes, incompatível com as nanocargas [13-17]. Poucos trabalhos na 

literatura abordam a produção de nanocompósitos de PP/argilas por polimerização in situ utilizando 

catálise Ziegler-Natta [14-16], além de ser mais usual encontrar trabalhos deste tema relacionados 

ao polietileno e à montmorilonita [5,12,18]. Um problema encontrado quando esta técnica é 

aplicada ao PP reside na dificuldade em controlar seu índice de isotaticidade (I.I.) e, portanto, suas 

propriedades. Neste trabalho, tanto a técnica de polimerização in situ quanto à utilização de 

nanocargas não convencionais foram empregadas na obtenção de nanocompósitos de 

PP/argilominerais. 
 

Experimental 

Síntese dos Catalisadores Ziegler-Natta 

Todos os experimentos foram realizados sob atmosfera de nitrogênio empregando a técnica padrão 

de Schlenk. Seis diferentes catalisadores Ziegler-Natta foram preparados, conforme mostrado na 

Tabela 1. Os argilominerais bem como o dietóxido de magnésio foram transferidos para frascos 

Schlenk juntamente com isoparafina. Tetracloreto de titânio (TiCl4) foi adicionado e a temperatura 

foi mantida em 80º C com agitação por duas horas.  

 
Tabela 1 – Relação dos catalisadores e polipropilenos produzidos 

Catalisador  Argilomineral PP  Teor de Argila (%) 

Cat1 - PP1 - 

Cat2 Bentonita tratada 
com trietilalumínio 

PP2 5,8 

Cat3 Bentonita pura PP3 4,6 

Cat4 Mica pura PP4 3,7 

Cat5 Haloisita pura PP5 5,5 

Cat6 Vermiculita pura PP6 3,0 

 

Os materiais clorados obtidos foram lavados com hexano seco para remover os resíduos de 

reagentes. Ftalato de n-butila, usado como doador interno de elétrons (DI) foi introduzido e a 

temperatura mantida em 100º C por 2 horas. Em seguida, TiCl4 foi impregnado sobre os suportes e 

a suspensão foi agitada por 2 horas. Depois foi executada lavagem com hexano seco para remover 

HCl residual e o solvente foi evaporado até os sólidos catalíticos atingirem massa constante. 
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A polimerização de propileno utilizando estes catalisadores foi conduzida em Reator Büchi 1000 

mL, utilizando hexano como solvente e trietilalumínio (TEA) como cocatalisador nas seguintes 

condições reacionais: Ppropileno = 4 bar; T = 70° C; t = 1 h, mcat = 1 g; [TEA] = 0,015; 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 e posteriormente 

secos sob vácuo a 60° C em estufa. Os teores de argila são mostrados na Tabela 1. 

Caracterização dos Polímeros Obtidos 

A análise termogravimétrica foi empregada para determinar as temperaturas de degradação inicial 

(Tonset) e de taxa máxima (Tmax), empregando o equipamento TA Instruments, modelo Q-50. A 

análise foi efetuada com aquecimento de 10º C/min até 700º C sob nitrogênio. 

Por meio de calorimetria de varredura diferencial (TA Instruments, modelo Q 1000) foram obtidas 

as temperaturas de fusão (Tm) dos nanocompósitos sintetizados e seus graus de cristalinidade (Xc) 

através da medida da entalpia de fusão. As amostras (ca. 10 mg) foram aquecidas da temperatura 

ambiente a 180° C com taxa de aquecimento de 10° C/ mim (medidas no 2º. aquecimento). 

Visando observar a variação no espaço interlamelar da argila empregada após a preparação do 

catalisador, bem como no polímero sintetizado, a difratometria de raios X (XRD, Rigaku Miniflex) 

foi realizada em amostras pulverizadas com uma diferença de potencial no tubo de 30 kV e 15 mA. 

A varredura foi realizada de 2Ө 2° a 30°, com velocidade do goniômetro de 0,05°/min. A radiação 

utilizada foi a de CuKα de λ = 1,5418 Å. A dispersão das nanocargas na matriz polimérica foi 

analisada utilizando a técnica de microscopia eletrônica de varredura (SEM) da fratura de corpos de 

prova obtidos em prensa a 190º C, por 5 min.  

 

Resultados e Discussão 

A análise termogravimétrica revelou, conforme se observa na Tabela 2 e Fig. 1, que a Tonset dos 

polímeros obtidos com os argilominerais foi, em média, 16º C acima da observa para o PP1 (puro) e 

a Tmax desses nanocompósitos também superou a do PP1, comportamento que é devido ao fato de 

que os argilominerais exercerem um efeito de blindagem. Os melhores desempenhos térmicos 

foram observados nos PP’s produzidos com mica, vermiculita e haloisita, visto que neste grupo a 

Tonset alcançou 456º C no PP5/haloisita e a Tmax do PP4/mica foi de 472º C. Por sua vez, o PP2 e o 

PP3, obtidos com bentonita pura e tratada com TEA, respectivamente, apresentaram um 

comportamento térmico intermediário. Estes resultados indicam que as novas nanocargas 

conferiram maior estabilidade térmica que a bentonita tradicionalmente empregada na produção de 

nanocompósitos poliméricos. 
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Tabela 2 – Análise termogravimétrica e análise termo dinâmico-mecânica 

PP Tonset (º C) Tmax (º C) 
E’ (MPa) 

a 25º C 

Tg (º C) 

E’’ 

Tg (º C) 

tan δ 

tan δ max 

na Tg 

PP1 436 456 953 0,4 4,5 0,074350 

PP2 449 465 1606 0,5 5,5 0,084280 

PP3 448 461 1773 5,5 9,2 0,055270 

PP4 455 472 379 5,8 9,8 0,049995 

PP5 456 469 395 2,8 7,5 0,078710 

PP6 454 471 484 3,3 8,5 0,069930 

 

Também é possível observar pelos resultados de TGA que os PP/argilominerais apresentaram 

menor diferença entre Tmax e Tonset, revelando um comportamento típico de nanocompósitos. 

A análise termo dinâmico-mecânica revelou, conforme mostra a Tabela 2, que os materiais com 

presença das novas cargas apresentaram módulo de armazenamento menor que o do PP produzido 

sem argila. Por sua vez, os materiais com bentonita apresentaram módulo de armazenamento 

superior ao do PP puro. A Tg dos materiais sintetizados com cargas foi superior a do PP puro, 

especialmente para o PP3 e o PP4, obtidos com bentonita e mica, respectivamente. 

 

 
Figura 1 – Termogramas dos polipropilenos produzidos 

 

Observa-se, por meio da análise de SEM da fratura de corpos de provas (Fig. 2a e 2b), a boa 

dispersão da bentonita na matriz polimérica, e a ausência de micropartículas. Na Figs. 2b e 2d 

observam-se as nanopartículas das argilas, onde nota-se que o tratamento com TEA reduziu o 

tamanho dos tactóides de argila. 
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Figura 2 – Análise de SEM dos polímeros: (a)-(b) PP2; (c)-(d) PP3; (e)-(f) PP4; (c)-(d) PP5; (e)-(f) PP6 

 

Nota-se também a ausência de micropartículas de mica (Fig. 2e), haloisita (Fig. 2g) ou vermiculita 

(Fig. 2i) na matriz de PP. É possível observar na Fig. 2f as nanopartículas de mica, na Fig. 3h os 

nanotubos naturais de haloisita (HNT’s), e na Fig. 3j a vermiculita e sua estrutura lamelar. 

 

Conclusões 

Os resultados indicaram que as novas nanocargas conferiram melhoria sobre a estabilidade térmica 

do polipropileno materiais. A dispersão das nanocargas na matriz polimérica mostrou-se muito 
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uniforme, e ausência de micropartículas. Estudos de difratometria de raios X (não apresentados 

neste trabalho) indicaram também a formação de nanocompósitos poliméricos. 
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