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Resumo: Os nanocompósitos poliméricos (PN) apresentam melhoras acentuadas em várias propriedades em relação aos 

polímeros e seus compósitos convencionais. A maior desvantagem encontrada na preparação destes materiais é a 

dificuldade de dispersão das nanocargas na matriz polimérica.  

Neste trabalho, foi realizada a síntese de catalisadores bissuportados (MgCl2/argila) para a obtenção in situ de 

nanocompósitos de polietileno e de polipropileno com o objetivo de atingir maior dispersão das nanocargas nas 

matrizes poliméricas. Além disso, foi avaliada a influência do sal de amônio (utilizado na organofilização da argila) na 

fixação dos componentes catalíticos e, portanto, na atividade catalítica. Os catalisadores foram caracterizados por TGA, 

SEM, EDX e por XRD. Os polímeros foram caracterizados por DSC, teor de solúveis em heptano (HS), TGA, EDX, 

XRD e microscopia óptica (OM). Os resultados mostraram que o tipo de modificador da argila influencia fortemente o 

desempenho dos catalisadores. 
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Influence of clay type on the performance of Ziegler-Natta catalyst for the synthesis of 

nanocomposites of PE and PP  
Abstract: Polymer nanocomposites present highly improved general properties in comparison with original polymer 

and their conventional composites. The mayor disadvantage in preparing these materials is the difficulty in the 

dispersion of the nanofillers in the polymer matrix. 

In the present work, the synthesis of bisupported (MgCl2/clay) catalyst was performed for obtaining polyethylene and 

polypropylene nanocomposites by in situ polymerization with the aim to achieve higher dispersion of the nanofillers in 

the polyolefin matrix. Moreover, the influence of ammonium salt (employed in the organophilization of the clay) on the 

fixation of the catalyst components and therefore, on the catalyst activity was evaluated. The catalysts were 

characterized by TGA, SEM, EDX, and XRD. Polymers were characterized by DSC, isotactic index through heptane 

extractables (HS), TGA, EDX, XRD, and optical microscopy (OM). The results showed that the type of clay modifier 

has a great influence on the catalyst performance. 
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Introdução  

Nanocompósitos de poliolefina/argila utilizando como matriz polietileno e polipropileno têm gerado 

grande interesse industrial. As propriedades desses materiais, tais como resistência à tração, 

propriedades de barreira e resistência à chama são superiores quando comparado às propriedades 
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das poliolefinas puras. A fim de se obter uma dispersão homogênea da fase dispersa na matriz, é 

necessário que a entalpia de interação entre a poliolefina e a argila compense a perda de entropia da 

poliolefina após intercalação das cadeias poliméricas nas galerias da argila. No entanto, vencer a 

barreira termodinâmica para promover a dispersão entre as nanocargas inorgânicas e o polímero se 

tornou um desafio para a ciência de polímeros e de materiais [1].   

Existem três métodos para a preparação de nanocompósitos de poliolefina/argila: intercalação por 

fusão, intercalação por solução e intercalação por polimerização in situ, sendo este último método o 

mais eficiente [2]. Sabe-se que a interação entre as camadas da argila e a matriz polimérica 

preparada por polimerização in situ é baixa, o que torna os nanocompósitos termodinamicamente 

instáveis [1]. Devido ao movimento das cadeias poliméricas após a fusão, e à baixa compatibilidade 

dos componentes, as camadas da argila tendem a se reaglomerar e o nanocompósito anteriormente 

formado tem sua estrutura desfeita. A técnica usual para melhorar a compatibilidade entre o 

polímero e a argila é através da organofilização da argila ou da adição de grupos funcionais polares 

ao polímero. Surfactantes como alquilamônio têm sido utilizados para modificar a argila. No 

entanto, o processamento do polímero a temperatura elevada (200 ±10 °C) ocasiona a degradação 

térmica dos grupamentos alquilamônios e leva à decomposição térmica do polímero e ao 

reempilhamento das camadas de silicato esfoliada.  Tem-se notado um esforço na síntese de 

catalisadores Ziegler-Natta contendo argila em sua formulação para a síntese de nanocompósitos. 

Nessa técnica, a esfoliação das camadas de argila e sua dispersão na poliolefina são impulsionadas 

por força termo-mecânica gerada no processo de polimerização [3]. 

 

Experimental 

Preparação do Aduto: Em um Schlenk foram adicionados etanol, MgCl2 e argila (Claytone HY, 

Cloisite 15A e Cloisite 30B) sob agitação magnética e atmosfera inerte. Em seguida, foi realizada a 

precipitação controlada do aduto com o auxílio de uma bomba peristáltica em um não-solvente 

(isoparafina) à baixa temperatura, obtendo-se o aduto com forma esférica. Desalcoolação: Para 

remover o álcool do precursor do suporte foi utilizado TiCl4 a 100 °C. Adição de Doador Interno 

(DI) e Impregnação: Sobre o suporte foi adicionado o doador interno (ftalato de n-butila). Após esta 

etapa, isoparafina e TiCl4 foram adicionados sobre o suporte. Reações de Polimerização: As 

polimerizações foram realizadas em reator Büchi de 1L, onde foram introduzidos o solvente 

(hexano), o cocatalisador (trietilalumínio - TEA) e o doador de elétrons externo (DE: difenil-

dimetóxissilano). O catalisador foi injetado no reator e, em seguida, o monômero foi introduzido 

sob uma pressão de 4 bar. A temperatura foi de 70 °C e o tempo reacional de 1 hora. 
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Caracterização: Os polímeros obtidos foram caracterizados determinando o teor de solúveis em 

heptano (HS) e por difratometria de raios X (XRD). Os catalisadores foram caracterizados por 

difratometria de raios X. 

 

Resultados e Discussão  

Atividade Catalítica  

De acordo com as Tabelas 1 e 2, dentre os três catalisadores sintetizados (CAT-13 = 

MgCl2/Claytone HY; CAT-12  = MgCl2/Cloisite 15A;  CAT-11 = MgCl2/Cloisite 30B), o 

catalisador bissuportado em MgCl2/Cloisite 15A (CAT-12) foi o mais ativo tanto para as 

polimerizações de etileno como de propileno, enquanto o CAT-11 foi o menos ativo, além de 

menos estereoespecífico. Esses resultados mostram que, apesar da presença dos grupamentos 

hidroxi-etil na Cloisite 30B, que poderiam fixar mais fortemente MgCl2 (e assim o metal de 

transição) em suas galerias, foi o menor espaço interlamelar desta argila que dificultou o acesso dos 

componentes catalíticos e diminuiu também a facilidade dos monômeros de atingirem os sítios 

ativos localizados entre as lamelas da argila. Já na polimerização de propileno, os três catalisadores 

sintetizados tiveram a mesma ordem de atividades que na polimerização de etileno. Contudo, as 

diferenças de atividade foram maiores, indicando que o efeito estérico do monômero também 

dificulta o acesso aos sítios situados nos espaços basais da argila. 

 

Tabela 1- Avaliação dos catalisadores para a polimerização de propileno 

 

 

 

 

 

 

 

a
 Atividade Catalítica: gPP/gcatalisador 

b
 Índice de Isotaticidade obtido por solúveis em heptano  

 

Tabela 2- Avaliação dos catalisadores para a polimerização de etileno 
 

 

 

 

 

a
 Atividade Catalítica: gPE/gcatalisador 

 

Catalisador Argila 
Produto da 

reação 
A.C

a
 

Teor de 

argila (%) 
I.I. (%)

b 

CAT-13 Claytone HY PP-13R 17,6 4,0 80,4 

CAT-12 Cloisite 15A PP-12R 37,8 1,8 85,0 

CAT-11 Cloisite 30B PP-11 4,7 14,7 68,0 

Catalisador Argila 
Produto 

da reação 
A.C

a
 

Teor de 

argila (%) 

CAT-13 Claytone HY PE-13 91,3 0,8 

CAT-12 Cloisite 15A PE-12R 115,2 0,6 

CAT-11 Cloisite 30B PE-11 75,5 0,9 
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Análise por difratometria de raios X dos polímeros obtidos 

A Fig. 1(a) mostra os perfis de XRD da argila Claytone HY, do catalisador CAT-13 e do 

nanocompósito PP/argila PP-13 (4,0% de argila). Na argila Claytone HY aparece um pico de 

difração característico em 2θ = 7,5°, cuja distância interplanar d002 é igual a 2,4 nm. Nota-se que o 

catalisador CAT-13 apresentou uma reflexão em 2θ = 4,3° (4,1 nm), que é característica da argila 

com distância interplanar aumentada pela incorporação dos componentes do catalisador em suas 

galerias. Após a polimerização, o pico de difração aparece em ângulos menores, indicando que 

houve produção de polímeros nas galerias da argila. O teor de argila no polímero final foi de 4,0%. 

Na Fig. 1(b), observa-se que o catalisador bissuportado CAT-12 apresentou um pico em 2θ = 5,9°, o 

que indica que houve a incorporação dos componentes do catalisador entre as lamelas da argila 

Cloisite 15A, já que esta apresenta originalmente um pico em 2θ = 7,4°. Já no polímero PP-12R, a 

ausência de pico basal da argila pode indicar que ocorreu total esfoliação das camadas da argila 

durante a polimerização. O teor de argila no polímero resultou em 1,8% m/m. Na Fig. 1(c), observa-

se que houve um ligeiro deslocamento do pico da argila Cloisite 30B no catalisador CAT-11, 

enquanto no polímero PP-11, nota-se um pico intenso localizado em ângulo maior se comparado ao 

pico original da Cloisite 30B. O teor de argila nesse polímero foi de 14,7% m/m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Difratogramas de raios X: (a) Claytone HY, CAT13 e PP-13R; (b) Cloisite 15A, CAT-12 e      

PP-12R; (c) Cloisite 30B, CAT-11 e PP-11. 
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Na Fig. 2, pode-se verificar que os polietilenos sintetizados com os catalisadores CAT-13, CAT-12 

e CAT-11 não apresentaram picos característicos das argilas usadas, o que pode indicar a esfoliação 

das camadas da argila durante a polimerização. O teor de argila para o PE-13 foi de 0,8%, para o 

PE-12R foi de 0,6% e para o PE-11 foi de 0,9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Difratogramas de raios X: (a) Claytone HY, CAT13 e PE-13R; (b) Cloisite 15A, CAT-12 e PE-

12R; (c) Cloisite 30B, CAT-11 e PE-11. 

 

Conclusões  

Dentre os catalisadores sintetizados, o CAT-12 (catalisador contendo a argila Cloisite 15A) 

apresentou a maior atividade para as polimerizações de propileno e de etileno. Além disso, esse 

catalisador também produziu nanocompósitos de PP/argila e PE/argila com maior grau de 

esfoliação/intercalação das camadas da argila pelas cadeias poliméricas.  
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