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RESUMO

Neste trabalho foram sintetizados e caracterizados polietilenos de alta densidade (PEAD)

obtidos via homopolimerização de eteno e copolimerização de eteno com 1-buteno, utilizando-se dois

sistemas catalíticos baseados em um catalisador Z-N heterogêneo suportado, sintetizado a partir de

TiCl4 e etilato de magnésio, que leva à geração in situ de cloreto de magnésio. O objetivo foi  avaliar o

efeito do 1-buteno sobre as propriedades do PEAD obtido através do catalisador supracitado e IPRA

ou TEA como cocatalisadores (estes sistemas catalíticos foram identificados como ZN1-IPRA e ZN1-

TEA). Como esperado, observou-se aumento de atividade catalítica quando 1-buteno foi usado como

comonômero, conhecido como “efeito comonômero”. Houve redução da densidade do PEAD com a

concentração do comonômero no meio reacional na seguinte ordem: homopolímero > copolímero

sintetizado com pressão de 1-C4 de 0,5 bar  > copolímero sintetizado com pressão de 1-C4 de 0,9 bar.

Esta redução da densidade foi acompanhada de um aumento do MFR, de redução de massa molar e

polidispersão, esta última também constatada pelas medidas reológicas em reômetro rotacional.

Também constatou-se redução de Tc, Tf, cristalinidade, tensão no escoamento, módulo secante a 2 %,

resistência à tração por impacto e ESCR. A razão de inchamento foi maior nos homopolímeros obtidos

com ambos os sistemas catalíticos, provavelmente devido à maior polidispersão destas resinas, aliado

ao fato de também apresentarem maior massa molar. A deconvolução das curvas de GPC e a

caracterização das frações de polímero obtidas através do fracionamento preparativo (PREP) provou a

existência de uma maior fração de moléculas com alta massa molar no PEAD obtido com o sistema

catalítico ZN1-IPRA. Esta fração permitiu explicar, ao menos em parte, as maiores razões de

inchamento e a melhor recuperação no teste de fluência dos polímeros obtidos com este sistema

catalítico. Não foi possível identificar diferenças significativas na distribuição do comonômero nas

cadeias poliméricas dos copolímeros obtidos com ambos os sistemas catalíticos estudados, somente

indícios de incorporação diferenciada  através da determinação do teor de metilas totais nas frações

obtidas por PREP.
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ABSTRACT

In this work, high density polyethylene (HDPE) synthesis and characterization were carried

out. Ethylene homopolymers and ethylene-1-butene copolymers were obtained using a Ziegler-Natta

(Z-N) heterogeneous supported catalyst, synthesized from TiCl4  and magnesium ethylate (which leads

to a MgCl2 “in situ” generation). The aim of this study was the evaluation of the comonomer effect on

the properties of the HDPE synthesized with the Z-N catalyst and IPRA or TEA as cocatalyst (these

catalytic systems were identified as ZN1-IPRA and ZN1-TEA). As expected, the catalytic activity

increased when 1-butene was used as comonomer. It is known as “comonomer effect”. The

polyethylene density decreased according to the comonomer concentration in the reactor, in the

following order: homopolymer > copolymer synthesized with 0,5 bar of 1-C4 > copolymer synthesized

with 0,9 bar of 1-C4. A polymer MFR increasing, molar mass and polydispersity decreasing were

observed in the same order as mentioned before. A polydispersity reduction was also verified through

rheological tests in rotational rheometer. The polymer Tc, Tm, crystallinity, yield stress, secant

modulus at 2 %, tensile impact resistance and ESCR also decreased with the comonomer

concentration increase in the reactor. The homopolymers showed higher die swell than the copolymers

obtained with both catalytic systems, due to their higher polydispersities and molar mass. The HDPE

GPC curves deconvolution into Flory components and the preparative fractionation analysis (PREP)

showed a higher fraction of molecules with high molar mass in the polyethylenes synthesized with

ZN1-IPRA than with the ZN1-TEA. This fraction explained, at least partially, the higher die swell and

better recovery (creep test) detected in the polyethylenes obtained by the former catalytic system. It

was not possible to detect significant differences in the comonomer distribution between the

copolymers synthesized with both catalytic systems. However, the total methyl groups content

evaluated in the PREP fractions suggested a subtle difference.



1 INTRODUÇÃO

As poliolefinas encontram-se atualmente em uma fase de desenvolvimento madura,

com um consumo superior a 40 milhões de toneladas por ano, entretanto, recentemente, estas

resinas têm sido protagonistas de importantes inovações através do desenvolvimento contínuo

de novos processos e produtos. Na opinião de Albizzati e Galimberti, esta expansão

excepcional tem ocorrido, principalmente, devido aos seguintes fatores [_1]:

• grande versatilidade em termos de propriedades, que faz com que as poliolefinas

sejam adequadas às mais diversas aplicações;

• aspectos ambientais (poliolefinas são atóxicas e não agressivas ao meio-

ambiente);

• baixo custo energético, tanto durante a produção quanto durante o

processamento, em relação a outros materiais convencionais;

• baixo custo devido à abundância de matéria-prima;

• possibilidade de se adotar processos produtivos de baixo custo, muito versáteis e

não poluentes (sic.).

O polietileno de alta densidade (PEAD) é a terceira resina termoplástica mais usada

pelas indústrias de transformação no mundo. Em 1998, a demanda por polímeros girou em

torno de 114.000.000 de toneladas, o que representaria uma demanda por PEAD em torno de

19.000.000 de toneladas [_2]. O consumo do PEAD na América do Sul representa

aproximadamente 6 % da demanda global [_3]. O crescimento da demanda do mercado e da

capacidade produtiva entre 2001 e 2005 têm sido estimados em aproximadamente 6,5 % e 7,0
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%, respectivamente. Brasil, Argentina e Chile são os principais mercados, com

aproximadamente 82 % do consumo total de PEAD na América do Sul [_3, _4]. A principal

aplicação para o PEAD na América do Sul, representando em torno de 40 % da produção, é o

mercado de filmes seguido pelo mercado de sopro, com aproximadamente 36 % [_5-_7].

1.1 Campos de Aplicação dos Polietilenos

Os polietilenos, com sua ampla faixa de propriedades físicas, encontram aplicações

em uma ampla gama de produtos manufaturados. A chave desta capacidade de adaptação

reside em sua morfologia semicristalina ajustável, a qual pode ser controlada pela

manipulação de variáveis moleculares e de processamento. Resistência mecânica, dureza,

transparência e outras propriedades físicas podem ser reguladas através da alteração da massa

molar média, tipo e teor de comonômero etc. A manipulação do material antes ou durante a

cristalização também proporciona outra forma de influenciar nas propriedades finais dos

produtos. Sob o ponto de vista econômico, o baixo custo destas resinas proporciona uma

vantagem competitiva em relação a outros materiais poliméricos e não poliméricos que

também se ajustam ao mesmo tipo de aplicação [_8].

O PEAD consiste de moléculas que são essencialmente lineares. Esta linearidade

permite o desenvolvimento de altos graus de cristalinidade, que os dota com os mais altos

módulos de rigidez e mais baixa permeabilidade entre todas as classes dos polietilenos. Esta

combinação faz com que seja possível a aplicação  do PEAD em embalagens de diversos

tamanhos para contenção de líquidos. Numa escala menor, a combinação de dureza, baixa

permeabilidade e alta resistência ao tensofissuramento (ESCR) faz com que o PEAD possa ser

utilizado em embalagens para produtos químicos de uso doméstico, industrial e automotivo,

tais como: detergentes líquidos, alvejantes, óleos para motores e muitos outros. Os atributos

citados acima também são valiosos em embalagens de parede fina para alimentos. A baixa

temperatura de transição vítrea permite o uso do PEAD em embalagens para uso à baixa

temperatura. A alta cristalinidade traz a desvantagem da aparência leitosa, entretanto este

problema pode ser contornado pelo uso de pigmentos, que podem tornar o material mais

atrativo em várias aplicações. A baixa permeabilidade, resistência à corrosão e rigidez são
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atributos desejáveis em tubulações. Tubulações para água, esgoto e gás natural são aplicações

naturais para tubos de PEAD. A alta resistência à tração permite o uso do PEAD em filmes de

curto tempo de uso. Outras aplicações incluem caixas, embalagens industriais, paletes,

brinquedos, caixas-d'água, entre outras [_8].

1.2 Perspectivas no Campo de Pesquisa e Desenvolvimento das Poliolefinas

Apesar dos sistemas catalíticos Z-N serem bem conhecidos e com incrível uso

comercial, há ainda grandes lacunas no conhecimento da estrutura do complexo catalítico que

é, ainda hoje, objeto de um grande número de trabalhos acadêmicos e patentes [_9-_12], o que

mostra o potencial de pesquisa nesta área. As principais lacunas incluem uma melhor

compreensão do mecanismo de polimerização, da estrutura dos centros ativos, da influência

do tipo e composição do catalisador sobre a cinética de polimerização e do efeito das

condições reacionais sobre as propriedades do polímero em estudo [_13]. Também conforme

Tait [_14], embora o polietileno possa ser considerado um produto maduro, o mercado

continua em crescimento ano após ano. E esta imensa importância industrial dos catalisadores

Ziegler-Natta na preparação do polietileno e do polipropileno tem garantido um alto nível de

atividades de pesquisa acadêmica e industrial por mais de 40 anos [_14]. Para Galli e Vecellio,

atualmente há vários desenvolvimentos interessantes e promissores em andamento e dois

destes são ressaltados pelos autores: avançar no entendimento, refinar a sintonia e especializar

os catalisadores Ziegler-Natta, fazendo-os hábeis a gerar estruturas poliméricas mais

específicas e adaptáveis e redirecionar o desenvolvimento dos catalisadores de sítio único

para a obtenção de um conjunto de propriedades mais balanceado, completo e conveniente

[_15].

Atualmente, os processos utilizando os catalisadores Ziegler-Natta precisam atender

a algumas exigências, como: alta atividade de polimerização, possibilidade de regular a massa

molar média, controle da polidispersão, possibilidade de controlar a densidade do polímero

pela copolimerização de etileno e α-olefinas e alta estereoespecificidade [_16].
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1.3 Considerações a Respeito da Dissertação

Embora haja uma vasta quantidade de estudos realizados a respeito dos catalisadores

Z-N, muitos deles não são publicados por se tratarem de informações tecnológicas com sigilo

industrial. Também não é possível prever o comportamento de um sistema catalítico a partir

de dados obtidos com sistemas similares, pois pequenas alterações na composição e/ou

método de síntese dos catalisadores e mesmo síntese dos polímeros em reator provocam

mudanças consideráveis nas características dos polímeros obtidos. Outro aspecto a ser citado

em relação à bibliografia é o fato de não haver estudos recentes disponíveis sobre os sistemas

catalíticos Ziegler-Natta baseados em titânio suportado in situ a partir de alcoolato de

magnésio (objetos de estudo nessa dissertação), por serem catalisadores antigos. Com este

trabalho procura-se resgatar o estudo destes sistemas através de uma abordagem analítica

mais recente, por exemplo, a avaliação dos polímeros obtidos através de fracionamento

preparativo (PREP) por massa molar e através de deconvolução de cromatogramas de GPC,

para assim tentar uma identificação matemática e probabilística e avaliar a contribuição dos

diferentes centros ativos nas propriedades do polietileno formado.

Parte do trabalho experimental foi realizado nos laboratórios da Ipiranga

Petroquímica SA, uma das maiores produtoras de polietileno da América Latina. O que

justifica o interesse por estudos envolvendo os sistemas catalíticos Ziegler-Natta, uma vez que

um processo de inovação constante é premissa básica num mercado cada vez mais

competitivo e exigente.



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Breve Histórico do Polietileno e dos Catalisadores Ziegler-Natta

Há mais de um século, em 1898, o polietileno foi obtido acidentalmente pela

primeira vez em laboratório por von Pechmann [_17]. Entretanto esta descoberta não teve valor

comercial e o mundo teve que esperar até 1933 pela segunda descoberta da história do

polietileno. Neste ano, Fawcet e Gibson (ICI) descobriram que em alta pressão (1700 bar) e

temperatura (170°C) o etileno polimeriza espontaneamente, formando uma estrutura

ramificada, chamada de polietileno de baixa densidade (PEBD), através de mecanismo via

radical livre, iniciado pelo oxigênio do ar [_17].

Aproximadamente vinte anos após a descoberta do PEBD, o próximo capítulo na

história do polietileno foi a descoberta de que o etileno também poderia ser polimerizado em

baixas pressões e temperaturas através do uso de catalisadores de coordenação. Os produtos

eram polímeros de cadeias lineares com alta densidade (PEAD). Desconhecendo os trabalhos

uns dos outros, e dentro de um espaço de poucos anos, pesquisadores em três diferentes

laboratórios, na Standard Oil of Indiana (abril de 1951 - Zletz), na Phillips Petroleum (janeiro

de 1953 - Hogan e Banks) e no Max Planck Institut fur  Kohlenforschung (novembro de 1953

- Ziegler, Breil, Martin e Holzkamp) independentemente descobriram diferentes catalisadores

efetivos na polimerização do etileno [_18]. A importância comercial do processo Standard Oil

sempre foi limitada, mas os processos de baixa pressão nos quais Phillips e Ziegler basearam-

se foram e continuam sendo licenciados em todo o mundo [_17].
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Os catalisadores Phillips são preparados pela impregnação de um composto de cromo

em sílica porosa e calcinação na presença de oxigênio para oxidar o cromo e reduzir a

concentração do grupo silanol (que reduz a atividade catalítica) na superfície do catalisador.

Estes catalisadores são ativos  na polimerização de etileno na ausência de um cocatalisador e

têm sido utilizados comercialmente, particularmente nos processos em suspensão e fase-gás.

O polietileno apresenta polidispersão larga, indicando que o catalisador é heterogêneo [_19]. O

aspecto chave nestes catalisadores é a ativação, feita na presença de oxigênio em altas

temperaturas, a fim de estabilizar o cromo na forma de Cr6+ na estrutura do suporte. Este é

reduzido pelo etileno no início da polimerização, gerando as espécies ativas. Um review sobre

o desenvolvimento destes catalisadores pode ser encontrado em trabalho de McDaniel da

Phillips Petroleum [_20] e, mais recentemente, em trabalho de Marsden, da Crosfield [_21].

Em 1954, Giulio Natta e colaboradores, do Instituto Politécnico de Milão,

estenderam suas pesquisas para a área de síntese de polímeros cristalinos e, utilizando o

catalisador descoberto por Ziegler em estado de oxidação menor (TiCl3/AlEt2Cl), obtiveram

uma mistura de frações de polipropileno (PP) cristalino e amorfo. Natta denominou estas

frações de isotática, sindiotática e atática. Em 1963, Ziegler e Natta receberam o prêmio

Nobel de química pela grande contribuição  de ambos na descoberta dos catalisadores, que

passaram-se a se chamar de Ziegler-Natta (Z-N), e pela síntese de polímeros estereorregulares

[_22].

Os catalisadores Ziegler-Natta são, em linhas gerais, complexos catalíticos formados

pela combinação de um sal de metal de transição dos grupos 4 a 8 da Tabela Periódica,

principalmente halogenetos de titânio, vanádio e cobalto e compostos organometálicos de

metais dos grupos 1, 13 e 14, principalmente alquis-alumínio, denominados cocatalisador ou

ativador [_23,  _24].

Com o surgimento desses catalisadores foi possível sintetizar o polipropileno

isotático e o polietileno sob condições amenas de reação. Entretanto esses sistemas não eram

suficientemente ativos para eliminar a etapa de lavagem do polímero. Uma das tentativas de

obtenção de um catalisador mais eficiente levou à descoberta das formas cristalinas do TiCl3,
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α, γ e δ (de colorações violetas) e β (coloração marrom), obtidas por processo mecânico ou

químico. Estas formas cristalinas são mais ativas e estereoespecíficas que aquela descoberta

por Natta pela redução de TiCl4 com compostos de alumínio. Contudo esses tipos de

catalisadores não apresentaram um aumento de atividade surpreendente [_25]. Nos cristais de

TiCl3, apenas uma pequena fração de átomos de titânio, situados na superfície, atua como

componente de sítios ativos, a maioria dos átomos de titânio permanece inacessível no interior

do cristal [_26]. Para resolver este problema,  foram desenvolvidos catalisadores suportados,

nos quais o composto de metal de transição é fixado sobre materiais inertes com grande área

superficial, o que  aumentou significativamente  a atividade catalítica.

Os primeiros resultados significativos com catalisadores suportados foram obtidos no

início da década de 1960 utilizando compostos reativos de magnésio, tais como o Mg(OH)Cl,

MgO e MgSO4 [_14, _27]. Após esses resultados, os suportes à base de magnésio passaram a

ser sistematicamente utilizados e até o final da década foram desenvolvidos muitos

catalisadores com alta atividade para a polimerização de olefinas, sendo estes

predominantemente produtos da reação do TiCl4 com compostos de magnésio. Os

catalisadores mais ativos, entretanto, eram baseados em TiCl4 e MgCl2 (com estrutura

cristalina desordenada) ou em produtos de reação de TiCl4 com compostos de magnésio como

alcóxidos, compostos de Grignard ou alquil magnésio, com geração in situ de MgCl2. Os

catalisadores desenvolvidos nessa época causaram um grande impacto na produção de

polietileno, com desenvolvimento de processos de alto rendimento, mais simples e

econômicos do que aqueles já em utilização. Entretanto esses não eram adequados para a

produção de polipropileno isotático.

Os desenvolvimentos que se seguiram nos anos 70 estiveram voltados para a

superação desse problema. O histórico do desenvolvimento dos catalisadores para

polimerização do propileno geralmente divide estes catalisadores em gerações (1ª a 4ª

geração, e até mais, para se chegar ao estado da arte atual). A introdução de doadores de

elétrons, ocorrida a partir da 3ª geração [_14], representou um avanço significativo para a

obtenção de catalisadores com estereoespecificidade aceitável, contudo com um decréscimo

inaceitável da atividade catalítica. As pesquisas posteriores foram então voltadas para a
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identificação de um composto estereorregulador mais adequado para a otimização do

catalisador. Finalmente em 1975 foi descoberto pela Montedison/Mitsui um catalisador

altamente ativo e estereoespecífico suportado em MgCl2. Em 1978 a Montedison desenvolveu

o primeiro processo de alto rendimento para a produção de polipropileno.

Em contraste com o rápido sucesso na produção comercial a partir dos catalisadores

Z-N, alcançar um conhecimento profundo a respeito destes catalisadores não foi tão rápido

quanto se esperava. Várias questões fundamentais permaneceram sem resposta mesmo após

várias décadas de intensas pesquisas. A dificuldade central está no fato destes catalisadores

serem heterogêneos e utilizados em sistemas ternários gás-polímero-catalisador ou líquido-

polímero-catalisador, além disto, são heterogêneos no que se refere à constituição dos sítios

ativos presentes, ou seja, múltiplos sítios, cada um com estrutura e reatividade diferentes. Isto

dificultou em muito a elucidação de detalhes da química dos catalisadores Z-N [_23].

Mais recentemente, no entanto, catalisadores para a polimerização homogênea de

olefinas, embora não sejam mais simples, contribuiram para o entendimento mecanístico. O

fato de muito da química de interesse ocorrer em meio homogêneo, permitiu que técnicas

analíticas, como a ressonância magnética nuclear, fossem empregadas. A catálise Z-N pôde

então ser relacionada com a enorme base de dados existente a respeito dos compostos

organometálicos (modelos e reações). Tratam-se dos catalisadores Ziegler-Natta homogêneos

ou metalocênicos, também chamados de metalocenos [_23, _28]. O primeiro deles, o dicloreto

de bis-ciclopentadienil-titânio, foi descoberto independentemente por Breslow e Natta em

1957 [_29, _30]. Em 1980, Kamisky e colaboradores [_24] usaram metilaluminoxano

oligomérico (MAO) com composto metalocênico do grupo 4 obtendo polimerização de

etileno com altíssima atividade. No final dos anos 1980, Britzinger e colaboradores

sintetizaram metalocenos racêmicos com ponte de etileno, por exemplo, o Et(Ind)2ZrCl2 [_31,

_32]. A partir destes catalisadores, ativados por MAO, foi possível a polimerização

estereosseletiva do propileno [_23].
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2.2 Catalisadores Z-N para Polimerização de olefinas

Os catalisadores Z-N são historicamente classificados em relação à solubilidade dos

compostos de metal de transição no meio reacional. Alguns exemplos podem ser conferidos

na Tabela 1 [_33]. Os catalisadores Z-N homogêneos são aqueles em que tanto os compostos

de metal de transição de partida quanto os produtos de suas interações com os cocatalisadores

organometálicos, incluindo os centros ativos das reações de polimerização, são solúveis no

meio reacional. Os catalisadores Z-N pseudo-homogêneos são aqueles em que os compostos

de metal de transição de partida são solúveis no meio reacional, mas interagem com os

cocatalisadores organometálicos, formando produtos insolúveis. Os catalisadores Z-N

heterogêneos são aqueles em que tanto os compostos de metal de transição de partida quanto

os produtos de suas interações com os cocatalisadores organometálicos são insolúveis no

meio reacional.

Tabela 1: Exemplos de catalisadores Z-N para olefinas
Polimerização de eteno Polimerização e copolimerização de α-olefinas

Homogêneos
V(acetilacetonato)3 - AlEt2Cl (baixa temperatura)

VCl4 - AlEt2Cl
Ti(OR)4 - AlEt3 (para dimerização)

VCl4 - AlEt2Cl
VOCl3 - Al2Et3Cl3

Pseudo-homogêneos
TiCl4  - AlEt2Cl
VCl4  - AlEt2Cl

VOCl3 - Al2Et3Cl3

TiCl4 - AlEt3
VOCl3 - AlEt3

Heterogêneos
δ-TiCl3 - AlEt3

TiCl4/sílica - AlEt3
TiCl4/MgCl2/sílica - AlEt3

VOCl3/sílica - AlEt3
TiCl4/Mg(OEt)2 - AlEt3

α-TiCl3 - AlEt3

δ-TiCl3 - AlEt3
VCl3 - Ali-Bu3

TiCl4/MgCl2/donor - AlEt3/donor
TiCl4/TiCl3 - AlEt2Cl

TiCl4/Mg(OEt)2 - AlEt3

2.3 Catalisadores Z-N obtidos a partir de TiCl4 e alquilas ou alcóxidos de magnésio

O uso de alquis-magnésio e haletos de titânio aparecem em várias formulações de

catalisadores de alta atividade. Desde o início do desenvolvimento, patentes [_34-_37]
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descreviam o uso de compostos orgânicos de magnésio e TiCl4 na preparação destes

catalisadores [_14]. A caracterização destes catalisadores revelou uma estrutura nodular e

presença de MgCl2 [_38]. Em 1978, Böhm descreveu o uso e as características de um

catalisador de alta atividade derivado do Mg(OEt)2 e TiCl4, cocatalisado por AlEt3, este

mostrou-se amorfo (difração de raio-X) e com área superficial de 60 m2g-1 e alta porosidade

[_14]. O uso do etóxido de magnésio também aparece na preparação de catalisador para

propeno [_39].

Patentes de grande importância industrial foram depositadas na década de 1980 pela

Hoechst, atualmente pertencente ao grupo Basell, descrevendo a preparação de catalisadores

para obtenção de poliolefinas com alta polidispersão [_40-_42] e envolviam a reação do

tetracloreto de titânio com um alcoolato de magnésio em duas etapas de reação principais

[_40-_43]: (1) reação de TiCl4-n(OR)n + Mg(OEt)2 em temperaturas entre 50 e 100°C e tempo

variável e (2) tratamento térmico com ou sem adição de TiCl4 em temperaturas maiores que

100°C. Entre estas etapas é facultada a lavagem do catalisador com hidrocarboneto leve. O

catalisador formado, antes da redução com cocatalisador, poderia ser identificado como

constituído por: MgTiCl4Om(OR)n, MgTiCl3Om(OR)n ou formulações similares.

2.4 Mecanismos de Polimerização e Reações de Terminação

Dois tipos de mecanismos de polimerização de olefinas foram propostos: mono e

bimetálico [_44]. O mecanismo bimetálico, representado na Figura 1, foi proposto por Natta.

Neste a propagação ocorre em dois centros metálicos. O monômero é coordenado ao metal de

transição e, ao final da cadeia propagante , inserido na ligação polarizada alumínio-carbono.

A propagação ocorre na ligação carbono-metal (da alquila).

O mecanismo monometálico (primeiro a ser proposto), representado na Figura 2,

envolvendo um único centro metálico, foi apresentado por Cossee e Arlman [_45-_47]. Neste

mecanismo o monômero é coordenado no orbital vacante do complexo octaédrico do metal de

transição e, então, inserido na cadeia polimérica na ligação carbono-metal de transição. Isto
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resulta na geração do orbital vacante com uma configuração oposta à original. Se a

propagação continuasse com esta espécie, o resultado seria uma polimerização sindiotática. A

polimerização isotática requer a migração da cadeia polimérica para sua posição original com

a regeneração da configuração original do orbital vacante.
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Figura 1: Representação do mecanismo de polimerização bimetálico

O símbolo □ representa um orbital  do titânio desocupado.

Figura 2: Representação do mecanismo de polimerização monometálico
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A propagação da reação de polimerização pode ser interrompida através de reações

de terminação, sendo que as principais são [_44]:

• β-eliminação com formação de hidreto:

M-CH2-CH(CH3)-P → M-H + CH2 =C(CH3)-P

• transferência de cadeia para o monômero:

M-CH2-CH(CH3)-P + CH3-CH=CH2 → M-CH2-CH=CH2 + P-CH(CH3)-CH3

• transferência de cadeia para alquil-metal:

M-CH2-CH(CH3)-P + AlR3 → M-R + AlR2CH2-CH(CH3)-P

• tranferência de cadeia para hidrogênio molecular:

M-CH2-CH(CH3)-P + H2  → M-H + CH3-CH(CH3)-P

Onde M representa o sítio ativo do metal de transição, P é a cadeia propagante e R é

um grupo alquil. O monômero representado acima é o propileno, entretanto as considerações

são válidas também para o etileno.

2.5 Efeito do Comonômero e Cinética de Polimerização

O aumento da taxa de polimerização do eteno (Rp) através da adição no meio

reacional de uma α-olefina (comonômero), na catálise Z-N, é um fenômeno bem conhecido e

de considerável interesse tecnológico e científico. O efeito pôde ser observado sob várias

condições experimentais [_48]: (a) prepolimerização da α-olefina seguido da

homopolimerização do eteno, (b) prepolimerização da α-olefina seguido da copolimerização

desta com eteno, (c) copolimerização da α-olefina com eteno, (d) polimerização de eteno

estimulado pela adição da α-olefina após certo tempo de reação e (e) prepolimerização da α-

olefina seguido da copolimerização de eteno com uma segunda α-olefina. O ponto de

interesse em todos estes experimentos é o aumento da Rp pela presença da α-olefina. Este

aumento pode ser mensurável [_49-_57], até mesmo um fator 10  pode ser obtido em certos

catalisadores Z-N de baixa atividade [_53]. Várias possíveis causas para o efeito do

comonômero foram propostas para explicá-lo: (1) fratura das partículas do catalisador

expondo novos sítios ativos (C*), (2) difusão do eteno e/ou alquila de alumínio torna-se mais
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rápida quando encapsulada em poli-α-olefina, de menor cristalinidade e densidade,

comparada a difusão em partículas de catalisador encapsuladas em polietileno, (3) ativação de

sítios dormentes, (4) formação de novos sítios ativos por reações envolvendo a α-olefina e

não o eteno, (5) efeito de  “ativação” pela α-olefina aumentando a constante de propagação

(kp) e (6) deslocamento de moléculas complexadas (bases de Lewis). Causas adicionais não

explicitamente consideradas são: (7) alterações na distribuição dos estados de oxidação do

titânio e (8) alteração no estado de associação do titânio [_48].

A formulação de um esquema cinético multi-centros para as reações de

polimerização do etileno com catalisadores heterogêneos [_58-_60] e o desenvolvimento de

ferramentas cinéticas necessárias para a aplicação deste esquema aumentou significativamente

o entendimento do funcionamento dos catalisadores. Investigações cinéticas anteriores a

respeito do efeito das variáveis de reação (temperatura, tipo de cocatalisador, concentrações

de α-olefinas, hidrogênio etc), bem como modificadores de catalisador e venenos de reação,

eram limitadas à análise dos seus efeitos na atividade geral do catalisador e à massa molar

média [_61].

As reações de polimerização de etileno com catalisadores à base de titânio,

heterogêneos e suportados exibem várias características que se diferem daquelas quando estes

mesmos tipos de catalisadores são usados na polimerização de α-olefinas. Entre estas

peculiaridades, pode-se citar [_58]:

• baseado em valores de razão de reatividade em reações de copolimerização com

várias α-olefinas, o etileno é o mais reativo entre todas as olefinas em todas as

reações de polimerização com catalisadores Ziegler-Natta [_33, _62, _63].

Entretanto nunca atinge os altos valores esperados quando em

homopolimerização;

• a introdução de α-olefinas sempre resulta em taxas de polimerização
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significativamente mais altas em comparação à homopolimerização [_53, _64-_68];

• a taxa geral de homopolimerização do etileno tem uma ordem de reação em

relação à concentração de etileno excedendo a 1, com valores variando em torno

de 1,7 a 1,9 [_66, _69, _70];

• em homopolimerizações, a introdução de hidrogênio causa decréscimo imediato

na taxa de polimerização do etileno, mas é reversível, sugerindo uma natureza

química [_66]. Isto ocorre de forma semelhante em todos os centros ativos,

entretanto, em copolimerizações, as reatividades dos centros que têm alta

capacidade de copolimerizar etileno e α-olefinas (centros I, II e III) não sofrem

decaimento com a presença da α-olefina;

• em copolimerizações etileno/α-olefina os centros que têm baixa habilidade de

copolimerização (IV e V) mantém a mesma ordem de reação alta, enquanto que

outros que têm alta habilidade de copolimerização reduzem sua ordem de reação

para 1;

• a introdução de uma α-olefina aumenta significativamente a atividade dos

centros capazes de copolimerizar (centros I, II e III), mas não afeta aqueles com

capacidade baixa de copolimerização (centros IV e V).

Os centros ativos citados acima (I, II, III, IV e V) estão relacionados em ordem

crescente de massa molar na Figura 3. Eles correspondem às distribuições de massa molar de

polímeros obtidos com catalisadores Ziegler-Natta heterogêneos, modelada matematicamente

com base na média ponderada das distribuições de Flory [_58]. Ver detalhamento em 2.7.
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Figura 3: Curva de GPC de um PEAD com indicação dos componentes de Flory

As peculiaridades das reações de polimerização do etileno apresentadas

anteriormente podem ser conciliadas assumindo-se que a ligação Ti-C2H5 (cadeia de polímero

em crescimento com um etileno ligado ao titânio) tem estabilidade incomum. Conforme

Kissin e colaboradores [_58], esta estabilidade poderia ser hipoteticamente atribuída a uma

interação β-agóstica1 relativamente forte entre um dos átomos de hidrogênio da metila e o

titânio. Esta abordagem permite uma explanação uniforme para a maioria dos efeitos cinéticos

observados, por exemplo:

• efeito depressivo do hidrogênio é explicado como devido à formação do

grupamento Ti-C2H5 a partir do Ti-H. Grupamentos estabilizados Ti-C2H5

reagem com hidrogênio com formação de etano;

• quando α-olefina está presente, ela se insere na ligação Ti-H, com formação

imediata da ligação Ti-polímero, pulando a etapa que formaria a ligação Ti-C2H5

estabilizada pela interação β-agóstica.

                                                
1 O termo agóstico é geralmente aplicado a ligações C-H onde o ligante sofre interação com o complexo
metálico. Esta interação assemelha-se a um estado de transição de uma adição oxidativa ou eliminação redutiva,
também poderia ser descrita como semelhante a um complexo sigma de um alcano ou silano ou complexo de di-
hidrogênio no qual H2 atua como um  doador de elétron sigma duplo [_71]. A interação agóstica implica em
doação de elétrons de átomos ou ligações próximas a centros metálicos fortemente eletrofílicos [_72, _73].
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Dados experimentais, avaliados usando o conceito de catálise multi-centros, levaram

ao mecanismo de reação proposto por Kissin et al.[_58], mostrado na Figura 4.

Figura 4: Esquema representativo do modelo cinético para reações de polimerização de etileno
proposto por Kissin et al. (1999) [_58]

Onde:

• kt
H  e Kt

’H = constantes de transferência para o hidrogênio;

• ki
E = constante de inserção do etileno;

• E = etileno;

• kp = constante de propagação;

• kβ = constante de transferência de cadeia espontânea (eliminação de hidrogênio

β);

• kt
E = constante de transferência ao etileno;

• ki
M = constante de inserção da α-olefina.

O mecanismo proposto difere do mecanismo padrão [_74] em duas características

principais [_75]:

• assume a existência de uma ligação Ti-C2H5 estável, em equilíbrio com uma

ligação não complexada Ti-C2H5, apta à inserção de etileno;
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• considera que quando uma α-olefina está presente, ela se insere na ligação Ti-H

pulando a etapa que formaria o grupo estabilizado Ti-C2H5.

Estas proposições fornecem explicações plausíveis para as peculiaridades das

polimerizações de etileno com catalisadores baseados em titânio, citadas anteriormente:

• etileno nunca exibe o nível de reatividade em homopolimerização esperado a

partir de sua reatividade em copolimerização com  α-olefina [_61, _62], pois uma

fração significativa de centros ativos é incapaz de inserir etileno devido à

natureza estável do grupamento Ti-C2H5;

• a introdução de qualquer α-olefina invariavelmente resulta em maiores taxas de

polimerização. Este efeito é conseqüência da reativação de centros devido à

inserção de uma α-olefina na ligação Ti-H;

• a taxa de homopolimerização de etileno com catalisadores baseados em titânio

tem ordem de reação com respeito à concentração de etileno (CE) excedendo a 1,

geralmente entre 1,7 e 1,9, isto está relacionado à ação recíproca de duas etapas

que dependem da CE: inserção de um etileno na ligação Ti-H  (resultando no

grupamento estabilizado Ti-C2H5) e inserção de um etileno na ligação Ti-C2H5;

• a introdução de hidrogênio causa uma depressão reversível na taxa de

polimerização devido à formação mais freqüente de ligações Ti-H as quais levam

à formação de ligações estáveis Ti-C2H5.
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2.6 Equação de Copolimerização

As razões de reatividade, r1 e r2 são os parâmetros mais freqüentemente usados para

decrever a habilidade dos comonômeros em inserirem-se nas cadeias do copolímero. O

desenvolvimento matemático da equação de copolimerização pode ser conferido em trabalhos

de Lukach e Spurlin [_76], Bier e Lehmann [_77], Crespi et al. [_78]. A equação de

copolimerização tem a forma genérica apresentada na Equação 1.
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Equação 1

Onde: r1 = k11/k12, r2 = k22/k21,  [M1] e [M2] são as concentrações instantâneas dos

dois monômeros alimentados ao reator.

 Os valores de k representam as constantes de propagação características, os números

subscritos  associados em cada k referem-se à natureza do último monômero inserido e do

monômero a ser inserido, respectivamente [_61]. O produto de r1 e r2 está  geralmente entre

zero e um. Quando r1r2 ≅  1, tem-se uma copolimerização aleatória (randômica); com o

produto de r1 e r2 tendendo a zero, tem-se aumento da tendência à copolimerização alternada.

Quando r1r2 > 1, tem-se tendência dos comonômeros formarem longos segmentos ou talvez

sofrerem homopolimerização [_61].

2.7 Modelagem Matemática da Massa Molar por Deconvolução

A modelagem matemática através de deconvoluções é realizada a partir dos dados de

GPC, e as conclusões obtidas dependem da qualidade e da precisão dos resultados obtidos

nestas análises. Obtém-se através desta técnica um fracionamento matemático do polímero

analisado.
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Os catalisadores Ziegler-Natta heterogêneos apresentam vários tipos de sítios ou

centros ativos e, usualmente, assume-se que catalisadores à base de Ti usados na

polimerização de eteno contenham de 4 a 5 tipos de sítios distintos. Estes sítios apresentam as

seguintes propriedades [_58]:

• apresentam estabilidade diferente, sendo que alguns desativam mais rapidamente

enquanto outros permanecem ativos durante horas;

• produzem cadeias com polidispersão estreita (Mw/Mn = 2) que podem ser

descritas de acordo com a teoria de Flory;

• produzem cadeias com diferente massa molar;

• apresentam diferente capacidade de copolimerizar.

A distribuição de massa molar de polímeros obtidos com catalisadores Ziegler-Natta

heterogêneos pode ser modelada com base na soma das distribuições de Flory ponderadas

pela composição mássica (Equação 2), conforme estudos de diversos pesquisadores [_79-_84].

∑
=

=
n

i
ii rwmrW

1
)()(

Equação 2

Onde W(r) é a distribuição de massa molar (curva de GPC) do polímero, n é o

número de diferentes sítios ativos,  r é o comprimento da cadeia, mi é a fração em massa do

polímero feito no sítio do tipo i e wi(r) é a distribuição mais provável para o sítio do tipo i

definida por (Equação 3):

).exp(.)( 2 rrrwi ττ −= Equação 3

O parâmetro τ é a razão entre as taxas de transferência e de propagação de cadeia,

sendo que o valor de Mn e Mw de cada componente da distribuição de Flory é,

respectivamente, igual a 1/τ e 2/τ.
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Assim, com a utilização deste tipo de abordagem, o número de sítios ativos pode ser

estimado através da deconvolução da curva de GPC do polímero. Neste contexto, os sítios são

considerados diferentes se estiverem associados a valores distintos de τ. Contudo não é

possível definir qual aspecto da sua estrutura química faz com que um sítio seja diferente do

outro, visto que o processo de deconvolução é puramente matemático [_84].

A partir da deconvolução pode-se também estimar a massa molar média numérica

(Mn) e a fração mássica do polímero produzido em cada tipo de centro ativo. O Mn produzido

em cada centro é obtido simplesmente pela expessão (Equação 4) [_85]:

)(
)(

i
mwiM n τ

=
Equação 4

Onde mw é a massa molar do monômero ou massa molar média da unidade de

repetição, no caso de copolímeros.

Conforme mencionado anteriormente, o parâmetro τ é a razão entre as constantes de

transferência de cadeia e a constante de propagação de cadeia, podendo ser expresso como

[_75]:
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Equação 5

Onde:

km = constante de transferência de cadeia para o monômero;

kβ = constante de transferência de cadeia espontânea (eliminação de hidrogênio β);

kAl = constante de transferência de cadeia para o cocatalisador;

kH2 = constante de transferência de cadeia para o hidrogênio;

kp = constante de propagação de cadeia;

[M] = concentração de monômero;

[Al] = concentração de cocatalisador;
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[H2] = concentração de hidrogênio

Como, nos experimentos realizados, a concentração de monômero e de

alquilalumínio são mantidas constantes, a equação anterior pode ser simplificada obtendo-se:
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Equação 6

Ao se realizar as deconvoluções é necessária a minimização da diferença entre o

W(r) computado pela Equação 2 e aquele obtido a partir da curva de GPC, a fim de se

determinar os parâmetros ajustáveis τ(1), τ(2), ..., τ(n) e m(1), m(2), ..., m(n). Há alguns

métodos numéricos para ajustar a Equação 2, predita matematicamente, à distribuição de

massa molar experimental. Entre estes métodos há o Golub-Pereyra e o Levenberg-Marquardt

[_80], este último tornou-se um método muito usado em rotinas para ajuste de curvas não

lineares. Adicionalmente pode ser usado o método gráfico para verificar a dispersão dos

resíduos e também a soma dos quadrados dos resíduos, como forma de evidenciar o ajuste da

curva calculada em relação à curva experimental [_80]. O programa computacional Microsoft

Excel Solver (usado nesta dissertação) usa o código de otimização não linear chamado

Generalized Reduced Gradient (GRG2), desenvolvido por Leon Lasdon, da University of

Texas e Allan Waren, da Cleveland State University [_86, _87].

2.8 Técnicas de Fracionamento de Polímeros

2.8.1 Fracionamento por Aumento de Temperatura (TREF)

O fracionamento do polietileno de acordo com sua composição foi pela primeira vez

descrito por Desreux e Spiegels em 1950 [_88]. Esta técnica foi usada com sucesso por
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Hawkins e Smith [_89] e Shirayama et al. [_90], os quais deram nome à técnica: fracionamento

por aumento de temperatura (TREF: Temperature Rising Elution Fractionation). Mas foram

trabalhos desenvolvidos nos anos de 1970 que estabeleceram a técnica como padrão na

indústria das poliolefinas [_91-_93].

Nesta técnica, a resina é solubilizada em TCB ou xileno, a quente (~130°C),

permanece aquecida por aproximadamente duas horas para estabilização e posteriormente é

introduzida em colunas contendo como recheio esferas de vidro. A temperatura da coluna é

lentamente reduzida (1 a 3°C/h) até atingir 30°C. Durante este ciclo de cristalização, camadas

de polímero depositam-se sobre o recheio da coluna, sendo que as primeiras camadas a se

depositarem são aquelas que contém menor número de ramificações. Estas camadas serão as

últimas a serem eluídas. Após a cristalização, o solvente começa a ser bombeado, através da

coluna, com o auxílio de bombas similares àquelas utilizadas em HPLC, iniciando o processo

de eluição que dá nome à técnica (Temperature Rising Elution Fractionation). Amostras

podem ser coletadas (TREF preparativo) ou a solução pode ter sua concentração monitorada

continuamente (TREF analítico). Caso seja utilizada a técnica preparativa, a qual não é

instrumentada, pode-se partir de até 10 g de amostra, enquanto que, no segundo caso, 10 mg

de amostra são suficientes para a realização dos testes. Pela técnica analítica avalia-se a

concentração da solução eluída em função da temperatura, sendo que a derivada desta curva

(dW/dT) corresponde à distribuição de ramificações curtas no polímero (Short Chain

Branching Distribution ou Chemical Composition Distribution). Caso sejam coletadas

amostras (TREF preparativo), as mesmas podem ser avaliadas por diferentes técnicas como

DSC, GPC, FTIR e RMN. A massa molar não exerce influência sobre o processo de

cristalização desde que o polímero tenha massa molar (Mw) superior a 15.000 g/mol. O

processo de fracionamento leva de 1 a 3 dias por amostra e requer acompanhamento

constante, pois os equipamentos utilizados não são automatizados [_94].

2.8.2 Fracionamento por Cristalização (CRYSTAF)

A análise de fracionamento por cristalização (CRYSTAF: Crystallization Analysis

Fractionation) é relativamente nova [_95-_97], sendo realizada através do monitoramento da
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concentração da solução de polímero durante cristatalização por redução de temperatura.

Nesta técnica, a resina é solubilizada a quente (~130°C) por cerca de 2 horas, e a

solução obtida (~0,1 % m/m) é resfriada a 95°C e mantida nesta condição por cerca de 1 hora

para estabilizar antes de iniciar o processo de cristalização. A cristalização ocorre dentro do

vaso onde é efetuada a dissolução do polímero, sem a necessidade de suporte. A taxa de

resfriamento durante a cristalização normalmente está entre 12 e 18°C/h  (bem mais rápido do

que o TREF). Durante este processo, um fluxo de nitrogênio faz a amostra em solução fluir

através de uma coluna e de filtros (utilizados para reter o material sólido já cristalizado) e

parte desta solução passa por um sistema de detecção (infravermelho) o qual avalia a

concentração da solução à medida que diminui a temperatura. Desta forma, durante a

cristalização, observa-se uma redução da concentração da solução com a diminuição da

temperatura, uma vez que o material cristalizado precipita e fica retido nos filtros. Por esta

técnica não é possível coletar frações com diferentes composições, mas obtém-se de forma

rápida e precisa a curva de distribuição de ramificações em função da temperatura (dW/dT).

Cerca de 5 amostras podem ser avaliadas em 6 horas de teste. A cristalização não ocorre sobre

um suporte como no TREF e tem-se um único ciclo (cristalização), não sendo necessário o

ciclo de eluição com o aumento da temperatura [_94].

2.8.3 Fracionamento Preparativo de Polímeros (PREP)

Esta técnica pode ser utilizada no fracionamento por composição (similar ao TREF e

CRYSTAF) ou por massa molar. Na seqüência estão descritos os dois processos.

2.8.3.1 Fracionamento Preparativo em Função da Composição

Através desta metodologia a resina é solubilizada (~0,5 g em 100 ml de xileno) a

130°C e mantida nesta temperatura, sob agitação, por 90 min. Posteriormente a temperatura é

reduzida para 94°C, onde permanece por 45 min para estabilização. Após este período a
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mesma é reduzida à taxa aproximada de 6 a 12°C/h, sem agitação, até atingir 30°C. Após esta

etapa de cristalização, inicia-se o processo de eluição, aumentando-se a temperatura até o

valor desejado, esperando estabilizar e coletando a fração referente a esta temperatura. À

medida que aumenta a temperatura, as frações contendo maior teor de comonômero

solubilizam-se primeiro e são eluídas, enquanto que o material sólido é retido nos filtros. O

processo de eluição e coleta de amostra é efetuado pressurizando-se nitrogênio no sistema.

Posteriormente as frações coletadas são resfriadas e o polímero precipitado é filtrado e

quantificado, podendo então ser submetido a análises por diferentes técnicas. A adição de

acetona (cerca de 100 ml para 150 ml de xileno) favorece a precipitação das frações de menor

massa molar. Após coletada a primeira fração, adiciona-se novamente solvente ao sistema,

aumenta-se a temperatura para o próximo patamar, mantém-se a mesma por cerca de 20

minutos para solubilização de parte do polímero e separa-se nova fração. As frações obtidas,

quando em quantidade suficiente,  podem ser avaliadas por FTIR, GPC, RMN etc., levando a

resultados interessantes como, por exemplo, a análise do teor de comonômero em função da

massa molar da amostra [_94].

2.8.3.2 Fracionamento Preparativo em Função da Massa Molar

Neste caso, a separação das frações não é decorrente de diferenças na cristalinidade

das frações, como no CRYSTAF e TREF, mas sim decorrente de diferenças de solubilidade

das frações de diferentes massas molares. A separação pode ser efetuada de duas formas,

separando-se inicialmente a fração de alta massa molar ou a fração de menor massa. Por esta

técnica a amostra é solubilizada em xileno a 130°C e posteriormente é adicionada elevada

quantidade de não solvente, por exemplo, dietilenoglicol-monoetil éter. Neste caso, quase

todo o polímero precipita, permanecendo em solução apenas a fração de baixa massa molar, a

qual é filtrada e coletada. Na resina que permanece no interior do vaso é adicionada nova

batelada de solvente (~50 ml) para solubilização e posteriormente nova quantidade de não

solvente, porém, em quantidade inferior a da primeira adição, de forma que permanecerão em

solução cadeias de maior massa molar. O processo é repetido sucessivamente, podendo-se

coletar várias frações (na prática 4 ou 5 frações seriam suficientes), sendo que as últimas

conterão o polímero de maior massa molar. As frações assim obtidas podem ser analisadas

por GPC, pois apresentam massas molares diferenciadas e poderão ser analisadas por FTIR,
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DSC, RMN etc., avaliando-se, por exemplo, a distribuição de comonômero em função da

massa molar. Este tipo de análise é mais interessante para PEAD. A composição (teor de

comonômero) exerce pouca influência sobre este processo de separação [_94].

2.9 Resistência ao Tensofissuramento (ESCR) dos Polímeros

No início do seu desenvolvimento comercial, o polietileno foi amplamente

considerado como inerte a todos os líquidos, e esta suposta inércia foi imediatamente posta

em prática. Uma das primeiras aplicações das garrafas de PE foi o envase de ácido fluorídrico

concentrado, mas a indústria foi repentinamente inundada com notícias de falha do

polietileno. Também foi noticiado como sendo insatisfatório para aplicação em cabos, além

disso detectou-se fissuramento violento em contato com álcool metílico à temperatura

ambiente. Environmental stress cracking (ESC) foi o termo usado para descrever este

fenômeno físico, e foi oficialmente definido em 1959 por J. B. Howard [_98, _99].

O problema de fraturas ocasionais em PEBD usado para recobrimento de cabos foi

detectado no final dos anos de 1940 na empresa Western  Electric. O laboratório Bell foi

incumbido de estudar o problema, sendo este atribuído ao processo de lubrificação dos fios,

com sabão, durante a instalação. A partir desta investigação surgiu o primeiro teste para medir

a resistência ao tensofissuramento, chamado na época de Bell Labs Bent Strip ESCR test

[_100]. Vários métodos laboratoriais rápidos foram desenvolvidos desde então para predizer o

comportamento dos materiais frente ao ESC em condições reais de uso. Entretanto o mais

conhecido até hoje é o teste chamado Environmental Stress Crack Resistance (ESCR) que

pode ser traduzido como resistência à quebra (fratura) sob tensão ambiental ou, simplesmente,

resistência ao tensofissuramento. Este teste está relacionado à resistência apresentada por um

material no que se refere a uma falha prematura em condições normais de serviço, sob uma

baixa carga de tensão e em contato com um ambiente ativo/agressivo, como soluções de

detergente à temperatura ambiente. A ASTM D 883 [_101] define stress cracking como sendo

uma fratura interna ou externa em um plástico, causada por tensões menores que sua

resistência mecânica de curto termo, esta última obtida via máquina universal de ensaios. O

termo Slow Crack growth (SCG) - crescimento lento do rasgo - é outro termo comumente
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empregado para descrever o mesmo fenômeno.

Particularmente a quebra sob tensão ambiental (ESC) limita a vida útil dos

polietilenos usados em aplicações críticas como tubos, contentores, geomembranas, etc. As

falhas estão associadas a fluência ou escoamento, sob condições de baixa tensão e períodos

longos de tempo, que são acelerados pela presença de certos componentes químicos. Este tipo

de modelo de falha é caracterizado pela presença de rupturas macroscópicas em um material

com uma natureza fibrosa microscópica na superfície da fratura [_102].

A fim de se entender melhor o processo de ESC em nível molecular, é necessário que

se possa visualizar as variáveis estruturais mais significativas. Neste sentido, uma revisão do

processo de deformação em polímeros semicristalinos, a partir de uma representação gráfica,

é útil e o modelo resultante pode ser usado para contrastar comportamento dúctil com o

tensofissuramento geralmente observado no polietileno (PE) sob baixos níveis de carga.

Embora a conformação exata das cadeias nas lamelas seja motivo de certa controvérsia [_98,

_99, _103, _104], nesta abordagem é suficiente considerar que as cadeias dobram-se umas sobre

as outras. Também é importante, para conceituar o mecanismo de falha, considerar a região

amorfa. Na Figura 5a tem-se um esquema simplificado da região semicristalina de um

polietileno mostrando três particularidades da região amorfa: cilia (cadeias suspensas no final

de uma cadeia cristalina), laços soltos (cadeias que iniciam e terminam em uma mesma

lamela) e tie molecules (cadeias que iniciam em uma lamela e acabam em outra lamela

adjacente).

Na deformação dúctil de um polímero semicristalino, se uma tensão for aplicada ao

material, as tie molecules estiram (ver Figura 5b). Entretanto, após certo ponto, estas não

sofrem mais estiramento (Figura 5c) e a lamela quebra-se em unidades menores, como pode

ser visto na Figura 6a. Já foi considerado que este mosaico de blocos passa então a apresentar

uma nova morfologia do tipo fibrosa, conforme mostrado na Figura 6b [_98, _105]. Como as tie

molecules funcionam como uma ligação que mantém as lamelas unidas, a sua integridade é

crítica para que um comportamento dúctil ocorra.
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Figura 5: Etapas iniciais da deformação de um polietileno

Figura 6: Etapas da deformação dúctil do polietileno

A fratura frágil que ocorre em ensaios de ESCR está relacionada a períodos de tempo

mais longos sob tensões mais baixas que aquelas consideradas no processo da deformação

dúctil. As primeiras três etapas ocorrem de forma semelhante ao mostrado na Figura 5,

entretanto, como o material está sob uma tensão menor nos ensaios de ESCR, a força

necessária para alcançar um arrancamento (pullout) fibroso em larga escala não é atingido.

Então a situação mostrada na Figura 5c tende a ser mantida por um longo período. Entretanto,

sob uma tensão baixa e longo período de tempo, as tie molecules entrelaçadas podem começar

a se desentrelaçar e relaxar. Em última instância, a carga não pode mais ser suportada pelas

poucas tie molecules remanescentes, ocorrendo fratura frágil, passando do estado
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representado na Figura 5c para o estado mostrado na Figura 7.

Figura 7: Estágio final da fratura frágil do polietileno

A presença do surfactante, utilizado no ensaio de ESCR, simplesmente acelera o

deslocamento molecular associado com este tipo de falha [_98], em função de uma espécie de

lubrificação das cadeias, efeito este discutido em vários trabalhos científicos, através da

redução da energia de ativação [_102]. Vários autores [_106-_109] acreditam que esta absorção

do surfactante ocorra na fase amorfa, entretanto Ward et al. [_110] sugeriram que  nonilfenóis

etoxilados, normalmente utilizados nos ensaios, poderiam também difundir-se dentro dos

cristais.

Considerando o mecanismo molecular relacionado ao tensofissuramento, pode-se

citar algumas variáveis importantes que definem o nível de resistência dos materiais:

• massa molar: o processo de fratura está relacionado fortemente com a resistência

mecânica, e esta com a massa molar; um abaixamento do MFR indica um

aumento de massa molar, mas também indica que há uma maior proporção de
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cadeias mais longas, comparadas com o número total de cadeias presentes. Todas

as outras permanecendo iguais, pode-se dizer que a ESCR aumenta com o

aumento da massa molar [_100]. Em outras palavras pode-se dizer que quanto

maior a massa molar, maiores serão as cadeias de polímero presentes, resultando

em mais tie molecules, bem como um entrelaçamento mais eficiente destas

moléculas. Não podemos esquecer da ressalva de que como os PEs são

polidispersos, esta propriedade é um fator crítico [_98];

• polidispersão: em geral, polímeros com distribuições estreitas têm valores de

ESCR  mais baixos que aqueles com distribuições mais largas, mantendo-se todas

as outras propriedades sem alteração. Entretanto este tipo de generalização deve

ser vista com cautela pois outros fatores, como tipo de catalisador e distribuição

de comonômero, têm maior grau de influência sobre a resistência ao

tensofissuramento [_100];

• densidade/teor de comonômero: a ESCR é diretamente influenciada pelo tipo,

comprimento e complexidade das ramificações nas cadeias; como uma regra

geral, cresce com a diminuição da densidade. A ESCR parece ser particularmente

sensível  a sutis variações na estrutura cristalina e assim a diferenças nas

ramificações de cadeia curta. Por exemplo, mantendo todas as demais

propriedades sem alteração, copolímeros C2/1-C6 têm ESCR mais altas que

copolímeros C2/1-C4 [_100]. Isto ocorre porque a fração das cadeias contendo as

ramificações longas (1-C6 ou maior) não entram no látice lamelar firmemente

empacotado, somando-se assim à região intercristalina que contém as tie

molecules [_98, _105];

• orientação lamelar: se as lamelas estiverem predominantemente orientadas no

sentido perpendicular à direção da tensão aplicada, elas serão mais suscetíveis à

falha interlamelar do que se estivessem paralelas. Este efeito é minimizado em

polietileno esferulítico, desde que as lamelas no esferulito estejam orientadas
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radialmente [_98].

Vários ensaios de ESCR foram desenvolvidos e normatizados, entre eles o método

PENT - Pennsylvania Notch Test - ASTM F 1473 [_111],  o NCTL -Single Point Notched

Constant Tensile Load  Test - ASTM D 5397 - appendix [_112],  o FNCT - Full Notch Creep

Test - ISO/DIS 16770 - final draft [_113] e o ASTM D 1693 [_114].



3 OBJETIVO

Este trabalho teve como objetivo principal o estudo do efeito da adição do

comonômero 1-buteno (1-C4) frente a dois sistemas catalíticos, na síntese do polietileno de

alta densidade (PEAD). Como objetivos específicos buscou-se avaliar o efeito do

comonômero sobre os diferentes centros catalíticos ativos e, conseqüentemente, sobre as

propriedades dos polímeros obtidos, além do desenvolvimento de uma metodologia para

copolimerização no reator de bancada.

Para tanto, a partir de um catalisador Z-N e dois cocatalisadores, o isoprenil alumínio

(IPRA) e o trietil alumínio (TEA), foi sintetizado PEAD em reator de bancada. Os polímeros

foram obtidos via homopolimerização do eteno e copolimerização do eteno com 1-buteno

com diferentes níveis de composição.



4 PARTE EXPERIMENTAL

4.1 Reagentes e Solventes

Os principais reagentes, solventes e gases utilizados na preparação dos catalisadores,

nas polimerizações e nas técnicas analíticas para caracterização do catalisador, cocatalisador e

PEAD sintetizado estão descritos na Tabela 2. Para a preparação e diluição do catalisador

utilizou-se Exxsol D30 (mistura de hidrocarbonetos alifáticos e naftênicos hidrogenados).

Este foi seco e mantido em peneira molecular 10 Å por 12 horas antes da utilização, sendo

inertizado pela passagem de gás inerte, argônio ou nitrogênio, por pelo menos duas horas.

Como meio reacional utilizou-se n-hexano grau polímero, purificado da seguinte forma:

• armazenamento preliminar (12 h) em peneira molecular 10 Å  - Grace 544 ou

similar (previamente seca a vácuo a aproximadamente 200°C por 4 horas);

• destilação fracionada após refluxo com sódio metálico e benzofenona (usada

como indicador), usando-se uma coluna Vigreaux de, aproximadamente, 100 cm

de altura, com recheio de vidro;

• armazenamento em peneira molecular (a mesma indicada acima).
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Tabela 2: Reagentes, solventes e gases utilizados na preparação do catalisador, polimerizações e
técnicas analíticas

Composto Pureza Fornecedor Finalidade
Etilato de Mg ≥  97,5 % Sivento suporte

TiCl4 ≥ 99,8 % em massa catalisador
TEA ≥ 94 % em massa
IPRA 70 a 80 % em massa em hexano

Akzo Nobel cocatalisador

Exxsol D 30* > 99 % em massa Exxon Chemicals
Hexano ≥ 99,4 % C6 em mol Philips solvente

Sódio metálico não indicada Merck
Benzofenona 99 % em massa Vetec purificação do solvente

Eteno ≥ 99,9  % em mol monômero
1-Buteno ≥ 99,5 % em massa comonômero

Hidrogênio ≥ 95 % em volume
Copesul

agente de transferência
Argônio ≥ 99,999 % em volume Aga

Nitrogênio ≥ 99,9995 % em mol Copesul gás de inertização

Dietilenoglicol-
monobutil éter 99 % Riedel-de Haën PREP - precipitar o

PEAD
Xileno ≥ 97,5 % vol. (mistura de isômeros) Merck PREP - solvente
1,2,4-

triclorobenzeno ≥ 96 % em volume Fisher Scientific eluente - ensaio de GPC

Igepal CO-630
(nonilfenol etoxilado) não indicada Rhodia tensoativo  - ensaio

ESCR

MEG
(monoetilenoglicol) não indicada Oxiteno tensoativo  - ensaio

FNCT
* Hidrocarbonetos alifáticos e naftênicos hidrogenados com faixa de destilação de 130-166°C.

4.2 Síntese do Catalisador

Empregou-se balão de 2 L de 4 bocas com manta de aquecimento, sensor e

programador de temperatura, e sistema de agitação mecânica. Neste balão foi adapatada

tubulação para alimentação de argônio em baixo fluxo, funil de adição graduado para

dosagem do TiCl4  e do solvente e condensador através do qual os gases/vapores liberados

migravam para 2 vasos seladores. Inicialmente adicionou-se no balão a quantidade desejada

de Mg(OCH2CH3)2 ao solvente, iniciando a agitação em seguida. Posteriormente o TiCl4 foi

adicionado a uma temperatura maior que 60°C, sendo que nesta etapa se forma o MgCl2 in

situ e o catalisador suportado. Realizou-se então o procedimento de têmpera do catalisador a

uma temperatura superior a 85°C. A última etapa consistiu da pré-ativação com cocatalisador

diluído em hexano. O catalisador assim sintetizado foi chamado de ZN1.
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4.3 Procedimentos para as Polimerizações

Todos os procedimentos relacionados à preparação, diluição e síntese foram

realizados sob atmosfera inerte, utilizando a técnica de Schlenk padrão. A vidraria foi  limpa

com solução sulfocrômica ou solução alcoólica de KOH e seca em estufa (> 100°C) por, no

mínimo, 1 hora. O resfriamento das mesmas foi feito sob atmosfera de argônio, mantendo-se

pressão positiva nos frascos Schlenk, frascos de transferência de catalisador, entre outros.

Para a inertização, nos procedimentos de bancada, utilizou-se argônio grau analítico e, nos

procedimentos no reator, utilizou-se nitrogênio. As reações de homo e copolimerização foram

realizadas em reator de aço inox (tipo autoclave), com capacidade de 1,5 L. A Figura 8 mostra

uma representação esquemática do reator  de bancada e as principais linhas e acessórios.

Figura 8: Representação esquemática do reator de bancada

O procedimento das reações de polimerização deu-se da seguinte forma:

a) adiciona-se ao hexano contido no Schlenk (volume final de 750 mL), o

cocatalisador em quantidade suficiente para obter-se a razão Al/Ti definida para
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o experimento, esta solução é então transferida para o reator;

b) a suspensão de catalisador é adicionada diretamente ao reator através de

pipetagem em meio inerte. A mistura do catalisador (identificado como ZN1)

com o cocatalisador forma o sistema catalítico. Foram usados dois

cocatalisadores diferentes, o isoprenil-alumínio (IPRA) e o trietil-alumínio

(TEA). Os sistemas (catalisador + cocatalisador) foram identificados como:

ZN1-IPRA e ZN1-TEA;

c) eleva-se a temperatura a 85°C e, após estabilização, adiciona-se 1-buteno na

quantidade definida para o teste de copolimerização, seguido da adição de 1,3

bar de hidrogênio. Ambos são adicionados na forma de pressões parciais (∆P,

bar). É aberta então a válvula dosadora de etileno e através de uma válvula PSV

controla-se  a pressão parcial de eteno de 6,2 bar. A partir deste ponto é iniciada

a contagem do tempo de reação, fixada em 2 h;

d) ao final da reação descarrega-se o reator, que é lavado com hexano e a massa de

polímero obtida é filtrada à pressão reduzida e seca por, no mínimo, 1 hora em

estufa a vácuo (80-90°C).

Para viabilizar a adição do comonômero, citada na etapa (c), indicada acima, foram

necessárias algumas alterações no equipamento, como a inserção de uma nova linha para

adição do 1-buteno gasoso ao reator, conforme mostrado nas ilustrações (a) e (b) da Figura 9.
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Figura 9: Esquema da vista posterior do painel do reator com a linha de gás (1-C4) instalada (a) e vista
frontal do painel com a nova válvula instalada, indicada pela seta (b)

O comonômero utilizado nas polimerizações foi coletado na planta industrial e

armazenado em bala de aço inox de 1 L de capacidade, afixada atrás do painel de controle do

reator e conectada ao sistema via mangote metálico flexível, como pode ser visto na Figura

10.

Figura 10: Vista posterior do painel do reator e cilindro de comonômero

(a) (b)
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4.4 Técnicas Analíticas para a Caracterização dos Polímeros

Os polímeros foram avaliados em relação às suas características físicas, térmicas,

reológicas e mecânicas. Para isto avaliou-se a densidade e a taxa de fluidez, teor de metilas

totais e massas molares médias (Mn, Mw, Mz e Mw/Mn). As propriedades térmicas avaliadas

foram as temperaturas de fusão e cristalização, calor de fusão e cristalinidade. Os polímeros

foram avaliados reologicamente em relação a razões de inchamento, via reometria capilar,

módulo de armazenamento, perda e viscosidade versus freqüência, viscosidade zero, índice de

polidispersidade (polidispersão) e teste de fluência (deformação e recuperação em função do

tempo à tensão fixa) através de reometria rotacional em placas paralelas. Também foram

avaliadas propriedades mecânicas em teste de tração, resistência à tração por impacto e

propriedades mecânicas tempo-dependentes, no que se refere à resistência ao

tensofissuramento (ESCR e FNCT). Os polímeros também foram caracterizados após

fracionamento preparativo (PREP) em função de massa molar, tendo-se assim uma avaliação

minuciosa da composição, o que possibilita uma capacidade ampliada de comparação entre os

sistema catalíticos. A deconvolução dos cromatogramas de GPC também foi realizada,

ampliando ainda mais a possibilidade de estudo do comportamento dos sistemas catalíticos

frente à copolimerização com 1-buteno.

 4.4.1 Densidade

Para os polietilenos, a determinação da densidade é bastante relevante, uma vez que

estes são classificados por sua densidade. Esta também permite estimar a cristalinidade do

polietileno, que, nestes polímeros, é uma função do número de ramificações ao longo da

cadeia (quanto mais ramificações, maior é o volume livre e menor a cristalinidade). Para a

determinação da densidade de uma amostra de material, podem ser usados os métodos de

deslocamento de um líquido de densidade conhecida, ou por meio de uma coluna de gradiente

de densidade [_115].
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4.4.1.1 Método de deslocamento

Os ensaios foram realizados conforme norma ASTM D 792 [_116]. Os corpos-de-

prova foram obtidos a partir de placas de PEAD moldadas por compressão conforme o

indicado na norma ASTM D 1928 [_117]. As medições foram realizadas após 3 h de

climatização dos corpos-de-prova a 23 ± 2°C e 50 ± 5 % de umidade relativa.

O método de deslocamento consiste na medida da densidade através da determinação

do volume de um líquido de densidade conhecida, deslocado pela imersão total do corpo-de-

prova. Ao imergir o corpo-de-prova, desloca-se uma quantidade de líquido exatamente igual

ao seu volume, e este recebe, pelo princípio de Archimedes, um empuxo igual a massa do dito

volume. A densidade é calculada conforme a Equação 7.

ρ = (Ma . ρlíq.) / (Ma - Mb) Equação 7

Onde:

ρ = densidade do material;

Ma = massa do corpo-de-prova no ar;

Mb = massa do corpo-de-prova no líquido;

ρlíq. = densidade do líquido na temperatura do teste.

4.4.1.2 Método da Coluna Gradiente

Este método baseia-se em observar o nível até onde um corpo-de-prova submerge em

uma coluna líquida que apresenta um gradiente de densidade, obtido via misturas

água/isopropanol, conforme ASTM D 1505 [_118]. Os corpos-de-prova, obtidos a partir do

material extrudado proveniente do ensaio de MFR, foram climatizados por, no mínimo, 30

minutos a 23 ± 2°C e 50 ± 5 % de umidade relativa antes da medição.
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4.4.2 Determinação do Teor de Metilas Totais via FTIR

Foram utilizadas placas prensadas como corpos-de-prova, conforme procedimento B

da norma ASTM D 5576 [_119]. Os espectros foram gerados num espectrofotômetro Nicolet

Magna IR 560, entre 5550 e 400 cm-1, 32 coadições (varreduras), resolução de 2 cm-1,

detector DTGS-KBr, abertura 54, ganho 1.0, velocidade de espelho 0,6329, apodização Happ-

Genzel, correção de fase Mertz.

Este procedimento destina-se à determinação quantitativa do teor de metilas totais

em cada seqüência de 1000 átomos de carbono da estrutura de polietileno, o que está

relacionado com o teor de ramificação da cadeia. O método consiste na medida da banda de

absorção do grupo metila em 1.378 cm-1 por Espectroscopia de Infravermelho com

Transformada de Fourier (FTIR), depois de ter sido feita a subtração de um espectro de

infravermelho de um polietileno perfeitamente linear (polietileno de ultra alto peso

molecular). A absorbância em 1.378 cm-1 está relacionada com a concentração de metilas

totais, através da Lei de Lambert-Beer (Equação 8). O cálculo do número de metilas por 100

átomos de carbono é realizado segundo a Equação 9.

A = a.b.c Equação 8

Onde: A = absorbância, a = absortividade, b = espessura da placa, c  = concentração.

d . F . S
A = C  100 / CH nº 1378

3
Equação 9

Onde: A1378 = absorbância em 1.378 cm-1, depois da subtração de espectro de

polietileno não ramificado, S = espessura do filme (cm), d = densidade do polímero a 23°C

(g/cm3), F.d = 16,51, conforme calibração realizada com n-cetano e assumindo 0,94 como

valor médio para a densidade (esta aproximação é válida para 0,92 ≤ d ≤ 0,96).

A calibração deste método baseia-se na norma ASTM D 2238 - método B [_120], que
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sugere um procedimento de calibração absoluta (calibração automática) do método de

infravermelho que exige a preparação e leitura de amostras de polimetileno deuterado

ramificado em um equipamento de infravermelho de referência. A curva de calibração obtida

pode ser expressa pela seguinte equação: n°CH3/100C = 0,0765 x K1378. Em vez da calibração

com polimetileno deuterado ramificado, a mesma norma permite adotar o valor de 0,0765

para uso em equipamentos de FTIR por meio de amostras padrão. Por exemplo, obtém-se o

espectro de infravermelho de n-cetano (n-hexadecano) com certificado de pureza (NBS ou

equivalente) em uma janela com espessura de 0,075 mm e o fator f1378 do equipamento é

obtido pela Equação 10.

0765,0
K

120 = f
cetano-n para 1378

1378 ×
Equação 10

Onde: 120 = valor de K1378 para n-cetano no equipamento de referência.

Deve-se calcular a absortividade K1378 em 1.378 cm-1 (cm2/g), conforme a Equação

11.

d)  (s
A = K 1378

1378
×

Equação 11

Onde:

K1378 = absortividade em 1.378 cm-1 (cm2/g), A1378 = absorbância em 1.378 cm-1,

depois da subtração de espectro de polietileno não ramificado, s = espessura do filme (cm) e

d = densidade do polímero a 23°C (g/cm3).

Calculou-se o total de metilas (considerado-se metilas presentes em grupos alquila

com mais de 3 carbonos) pela seguinte equação:  nº CH3 / 100 C = K1378 x f1378.

4.4.3 Taxa de Fluidez

As medições de taxa de fluidez (MFR - melt flow rate) foram realizadas em
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plastômetros marca Zwick, aplicando-se massas de 21,6 e 5 kg nos testes, sendo que a razão

entre elas, utilizada para estimar a polidispersão dos polímeros, é chamada de FRR (flow rate

ratio).

A taxa de fluidez indica a massa de amostra que é extrudada através de um orifício

padrão (2,095 ± 0,005 mm), sob condições estabelecidas de temperatura (190 ± 2°C, para

PEAD) e carga aplicada (kg). Representa a medida da fluidez ou do inverso da viscosidade do

polímero, relacionando-se com sua massa molar. Uma baixa taxa de fluidez corresponde a

uma alta viscosidade de fusão.

4.4.4 Cromatografia de Exclusão por Tamanho (SEC)

Os ensaios foram realizados utilizando-se um cromatógrafo de alta temperatura

Waters 150 C, equipado com refratômetro diferencial ótico. Foi usado um conjunto com 4

colunas Shodex tipo GPC AT-806 M/S e uma pré coluna tipo GPC AT-G. As amostras foram

injetadas em solução a 0,1 % em 1,2,4-triclorobenzeno estabilizado com butil-hidroxitolueno

(BHT), com fluxo de 1,0 mL/min a 140°C, sensibilidade do detector = 64 e volume de injeção

de 250 µL. O instrumento foi calibrado previamente com padrões de poliestireno

monodispersos e padrões de polietileno e polipropileno e as massas molares foram calculadas

usando as seguintes constantes de Mark Houwink: K = 0,000395 e alfa = 0,726.

Uma vez que não existe atualmente um método de polimerização que produza

moléculas de um mesmo tamanho, sempre haverá uma distribuição de massa e uma

representação completa somente é obtida através da cromatografia de exclusão por tamanho

(size exclusion chromatography), mais comumente chamada de cromatografia de permeação

em gel (GPC - gel permeation chromatography)  [_122]. As massa molares Mw, Mn e Mz

estão localizadas em posições diferentes na curva, conforme mostrado de forma simplificada

na Figura 11.



42

Figura 11: Exemplo de uma curva de GPC

Nesta técnica, uma solução diluída do polímero é injetada em uma coluna contendo

gel de tamanho de poros definidos. A base da separação é a difusão das moléculas do

polímero, que permeiam pelos poros das partículas de recheio da coluna de acordo com seu

volume hidrodinâmico. Moléculas maiores têm pouco acesso aos poros do gel, eluindo mais

rapidamente. O contrário ocorre com as moléculas maiores. A concentração de polímero

eluída é registrada em função do tempo através de um detector de índice de refração.

4.4.5 Deconvolução dos Cromatogramas de GPC

A deconvolução foi realizada conforme fundamentação teórica apresentada no

capítulo anterior. Os cálculos foram realizados em planilha do programa Microsoft Excel. A

solução numérica da deconvoluções foi feita a partir do aplicativo Solver, que usa o código de

otimização não linear chamado Generalized Reduced Gradient (GRG2) [_86,_87]. Os

resultados obtidos são as massas molares médias e a proporção percentual de cada centro

ativo calculadas como sendo parte da distribuição de massa molar.

4.4.6 Fracionamento Preparativo (PREP) em Função da Massa Molar

Utilizou-se uma série de composições solvente/não-solvente conforme mostrado na

Tabela 3. Como solvente utilizou-se o xileno e como não-solvente o dietilenoglicol-monobutil

éter (DEGMBE) O equipamento utilizado consiste em um forno Hewlett-Packard GC modelo
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6890, contendo em seu interior dois vasos de aço de 250 mL com sistema interno de agitação

e filtração, dois agitadores eletrônicos, duas células de carga,  dois sensores de vapor e duas

válvulas multidirecionais, capazes de fornecer até oito frações de polímero por vaso e

alimentador automático de solvente com seringa de 50 mL (ver ilustração na Figura 12). Este

equipamento foi fornecido pela empresa Polymer ChAr. Foram recolhidas 6 frações que, após

receberem 150 mL de acetona, foram filtradas a vácuo em funil com leito de vidro sinterizado

e membrana filtrante (porosidade de 5,0 µm e diâmetro de 47 mm), secas (vácuo, 90°C, 4 h)

e pesadas para obtenção da quantidade percentual em relação à massa total de polímero

adicionada ao reator (1 g).

Tabela 3: Composição das misturas de solvente utilizadas na separação por PREP
Fração Relação xileno/DEGMBE

A1 52/78
A2 65/65
A3 72/57,6
A4 76/53,2
A5 81/48,6
A6 130/0

Figura 12: Fluxograma do equipamento de fracionamento (PREP)

O fracionamento por massa molar é  baseado na modificação da interação entre o

solvente e as cadeias do polímero por adição de um não solvente. A  separação do polímero

em condições isotérmicas é efetuada através de dissolução  por adição de solvente, seguida de

precipitação das cadeias poliméricas de maior massa molar por adição do não solvente,
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ficando em solução apenas as de menor massa molar, as quais são retiradas do vaso por

filtração sob pressão. As cadeias de maior massa molar que permanecem no interior do vaso

são solubilizadas com uma maior alíquota de solvente, para posteriormente parte delas serem

precipitadas com uma menor alíquota de não solvente, mantendo-se constante o volume total

da solução e, assim, sucessivamente até  fracionar toda a amostra, tendo-se da primeira para a

última fração um aumento da massa molar [_123].

4.4.7 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)

Os ensaios foram realizados usando as seguintes condições experimentais, baseadas

nas normas ASTM D 3417 [_124] e D 3418 [_125]: rampa de aquecimento 10°C/min até 30°C

acima do ponto de fusão (1ª fusão para  apagar a história térmica do polímero) e manutenção

da isoterma por 10 min, seguido de uma rampa de resfriamento a  10°C/min até 50°C abaixo

do pico de cristalização. Realiza-se então nova rampa de aquecimento a 10°C/min até 30°C

acima do ponto de fusão (2ª fusão), mantendo-se então a isoterma por 10 min. Realiza-se

então nova rampa de  resfriamento a 10°C/min até 50°C abaixo do pico de cristalização. O

equipamento foi previamente calibrado com padrão de Índio  de temperatura de fusão de

156,4°C e entalpia de fusão de 28,59 J/g. Os valores de cristalinidade tiveram como referência

um valor de 290 J/g, estimado para um polietileno 100 % cristalino [_8, _122].

A Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC - differential scanning calorimetry) é

uma técnica na qual é medida a diferença de energia aplicada na amostra e na referência,

enquanto estas são submetidas a um programa de temperatura controlado. Em análises

comparativas, as massas das amostras não podem diferir muito, pois isto modificaria as

condições de troca de calor. A forma das amostras também influencia, e precisa ser

controlada. O aquecimento deve ser lento, pois quando taxas de aquecimento mais altas são

aplicadas, a área sob a curva torna-se maior devido à maior quantidade de calor transmitido

por unidade de tempo, sendo assim, a temperatura indicada pelo termopar pode tornar-se

bastante diferente da temperatura no interior da amostra. O resultado desta análise é expresso,

normalmente, em um gráfico de fluxo de calor versus temperatura ou tempo. A técnica de

DSC é muito empregada na determinação de processos de fusão, cristalização e transição
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vítrea em polímeros. A partir da área do pico é possível calcular a entalpia de fusão ou

cristalização de um polímero [_126, _127].

4.4.8 Reologia - Ensaios Reométricos

4.4.8.1 Reologia Capilar

Os ensaios foram realizados à temperatura de 190°C, em reômetro capilar marca

Instron, modelo 3210 com cilindro reto e polido com diâmetro interno de 0,375 polegadas,

munido de célula de carga de 25 kN e capilar com diâmetro de 0,0201 polegadas e

comprimento de 0,2484 polegadas, com relação de comprimento por diâmetro de 12. Foi

medida a razão de inchamento do extrudado (parison) nas velocidades de 4, 7 e 9 mm/min, o

que representa  taxas de cisalhamento de 358, 627 e 896 s-1, respectivamente.

O inchamento consiste da razão entre o diâmetro do extrudado e o diâmetro do

capilar. O polímero fundido, ao ser extrudado, sai do canal com uma secção transversal maior

que aquela do orifício da matriz. Este fenômeno é chamado de inchamento, ou razão de

inchamento. Na Figura 13  tem-se a representação do fenômeno, e vê-se que o material, entre

a região de entrada e saída no capilar, tem seu volume cilíndrido distendido e reduzido no

diâmetro. Uma quantidade da energia-pressão disponível na região de entrada é usada no

estiramento elástico das moléculas, que armazenam esta energia temporariamente até que o

fundido saia do capilar, o que permite sua relaxação, recuperação do diâmetro e

encolhimento. A razão de inchamento geralmente aumenta com a taxa de extrusão e é

possível correlacioná-la com outras medidas de elasticidade. A razão de inchamento é uma

medida relativa de elasticidade, capaz de diferenciar  os polímeros. O diâmetro do extrudado é

medido através de um feixe de laser. Quanto maior o diâmetro do material, menor é a energia

que chega ao detector  [_128, _129].
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Figura 13: Representação do processo de inchamento do polímero fundido na saída da matriz da
extrusora [_129]

4.4.8.2 Reologia Rotacional (Reometria de Placas Paralelas)

Os ensaios foram realizados em um reômetro de placas paralelas Rheometric

Scientific SR 5000, conforme norma ISO/FDIS 6721-10 [_130] a 190°C. Os corpos-de-prova

consistiram de placas de 1 mm de espessura e 30 mm de diâmetro obtidas a partir dos pós dos

polímeros aditivados e moldados por compressão conforme o indicado na ASTM D 1928

[_117] sem, no entanto, a necessidade de controle da taxa de resfriamento.

A partir desta técnica é possível avaliar propriedades reológicas, como viscosidade,

módulos de armazenamento e de perda, relaxação de tensões, entre outras, em polímeros

poliolefínicos no estado fundido. Nesta técnica, a medida das propriedades reológicas é feita a

partir da imposição de um fluxo de arraste imposto pela rotação (no caso do fluxo permanente

de cisalhamento) ou oscilação (no caso do fluxo oscilatório) da placa superior [_131]. A

amostra é submetida a um torque controlado, avaliando-se a deformação e o deslocamento de

fase entre o torque aplicado e a deformação em função da taxa de cisalhamento.  No processo

de relaxação de tensão, as cadeias deslocam-se para posições menos tensionadas, cada uma

levando  um intervalo de tempo de relaxação característico, relacionado a seu tamanho, forma

e arranjo espacial. Devido à massa molar do polímero ser uma função do comprimento da

cadeia e do grau de ramificação, e a termos uma distribuição de massas molares, também

temos uma distribuição de tempos de relaxação, representado pelo espectro de relaxação. Este

pode ser calculado a partir de dados reológicos. Por sua vez, outros parâmetros viscoelásticos

podem ser calculados a partir deste, junto com a resposta esperada de outros tipos de
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deformação e polidispersão.

Para determinação da tensão a ser aplicada nos testes (região de comportamento

viscoelástico linear) foram traçados os módulos de armazenamento (G’), perda (G”) e

viscosidade complexa (η∗, também representada como Eta*) versus tensão (entre 0,5 e 15.000

Pa). Os testes foram realizados com freqüências constantes de 250 e 1 rad/s. Determinou-se

assim a faixa de tensão com comportamento viscoelástico linear que englobasse todos os

polímeros a serem testados,  com variação das propriedades menor que 5 %.

Para determinação de viscosidade zero e polidispersão (PI), os testes foram

realizados com tensão constante de 500 Pa na faixa de freqüências entre 0,1 e 250 rad/s. A

viscosidade zero foi obtida projetando-se a curva de viscosidades em zero freqüência (eixo x

= 0). A polidispersão foi obtida no ponto de entrecruzamento das curvas relativas aos

módulos de armazenamento e perda (crossover point), conforme  a Equação 12. O que nem

sempre ocorre.

PI = 105 / (G) Equação 12

Onde G é o valor de G’ ou G” no ponto de entrecruzamento entre as duas curvas.

Para realização dos testes de fluência (creep) usou-se 500 Pa de tensão, aplicada

durante 60 s, tempo no qual acompanha-se a deformação, seguido de 600 s sem tensão, tempo

no qual acompanha-se a recuperação da deformação.

4.4.9 Propriedades Mecânicas em Ensaio de Tração

As amostras foram avaliadas conforme condições gerais de ensaio indicadas na

norma ASTM D 638 [_132], equivalente à norma ISO 527-1 [_133]. A preparação dos corpos-

de-prova (tipo IV) foi realizada por moldagem por compressão, conforme o indicado na
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ASTM D 1928 [_117], climatização a 50 ± 5 % de umidade relativa e 23 ± 2°C por, no

mínimo, 40 h. Foram avaliadas as propriedades tensão no escoamento  (TE) e tensão de

ruptura (TR), conforme Equação 13, alongamento no escoamento  (AE) e alongamento na

ruptura (AR), conforme Equação 14, e módulo secante a  2 %, conforme Equação 15. Para

isto foi utilizada uma máquina universal de ensaios Instron equipada com uma célula de carga

de 1 kN, extensômetro elastomérico-XL. A velocidade de deslocamento da cruzeta foi de 50

mm/min.

A
FMPaTRouTE =)(__ Equação 13

O

O
L

xLLMPaARouAE 100)()(__ −=
Equação 14

A
FMPaanteMódulo X

01,0)%(2_sec_ =
Equação 15

Onde:

A = área da seção transversal inicial, em  mm2;

L = distância entre marcas no escoamento ou na ruptura, em mm;

L0 = distância original entre marcas, em mm;

F = força no escoamento ou na ruptura, em N;

Fx = força requerida para produzir uma deformação de 2 %, em N;

F1 = força requerida para produzir uma deformação de 0,05 %, em N;

F2 = força requerida para produzir uma deformação de 0,25 %, em N.

4.4.10 Resistência à Tração por Impacto

Os ensaios de resistência à tração por impacto foram realizados conforme a norma

DIN EN ISO 8256 - método A [_134], em um equipamento Zwick, representado na Figura 14.

A preparação dos corpos-de-prova foi realizada por moldagem por compressão conforme o

indicado na ASTM D 1928 [_117], climatização a 50 ± 5 % de umidade relativa e 23 ± 2°C

por, no mínimo, 40 h. Entretanto o dimensional dos corpos-de-prova foi definido conforme

norma ISO 527-2 [_135] formato 1B, em escala reduzida 1:4 (todas as dimensões com 1/4 do

tamanho original).  O resultado dos ensaios foi calculado conforme a Equação 16.
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Figura 14: Representação de um equipamento de tração por impacto, martelo e corpo-de-prova

Resistência à tração por impacto, (kJ/m2) = E - Ea - Eq  x 1000

l x e

Equação 16

Onde:

E = energia de impacto (em joule);

Ea = energia perdida por atrito (em joule);

Eq = 6,95 x mt r x T2 = energia perdida devido à deformação plástica e à energia

cinética do travessão, onde m t r   é a massa do travessão (em kg),  e T é o período de

uma oscilação completa do pêndulo em ângulo inferior a 5° para cada lado do eixo

vertical (em segundos);

m t r = massa do travessão (em kg);

T = período do pêndulo;

L = largura do corpo-de-prova (em mm);

e = menor espessura do corpo-de-prova (em mm);

Este ensaio envolve taxas de deformação intermediárias entre aquelas usadas em

ensaios de impacto convencionais e as usadas em ensaios de tração. Um pequeno corpo-de-

prova é preso pelas extremidades por garras, uma delas presa ao equipamento e outra presa

somente no corpo-de-prova, que recebe o impacto do pêndulo. A energia absorvida pela

falha/rompimento da amostra é indicada no equipamento através da altura atingida pelo

pêndulo. A resistência do material é medida em termos de energia por unidade de área da

seção transversal do corpo-de-prova [_8].
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4.4.11 Propriedades Mecânicas Tempo-dependentes

4.4.11.1 Resistência ao Tensofissuramento - ESCR (Environmental Stress Crack

Resistance)

O teste efetuado para medir a resistência ao tensofissuramento - ESCR

(Environmental Stress Crack Resistance) dos polímeros sintetizados seguiu orientações da

norma ASTM D 1693-01, método das tiras dobradas [_114]. Neste teste, os corpos-de-prova

consistem de 10 tiras de 38 ± 2,5 mm x 13 ± 0,3 mm x 1,9 ± 0,6 mm, entalhadas em uma das

faces a fim de se obter uma fissura padronizada entre 0,3 e 0,4 mm (ver Figura 15). Estas tiras

são extraídas de uma placa obtida por moldagem por compressão conforme o indicado na

ASTM D 1928 [_117], climatização a 50 ± 5 % de umidade relativa e 23 ± 2°C por, no

mínimo, 40 h e, no máximo, 96 h. As tiras, após entalhadas, são dobradas e inseridas em tubo

de ensaio cheio com um tensoativo não iônico (ver Figura 15), neste caso o nonilfenol

etoxilado, de nome comercial Igepal CO-630 concentrado. O tubo é acondicionado em um

banho de silicone a 50°C (condição “B” da norma). Os corpos-de-prova são inspecionados

visualmente, quanto ao aparecimento de fissuras, de hora em hora. O tempo transcorrido até o

fissuramento é anotado para cada corpo-de-prova. O resultado será o tempo (em horas) no

qual existe probabilidade de falha em 50 % dos corpos-de-prova (F50). Este valor é obtido por

regressão linear da curva traçada a partir dos tempos de falha (h) e probabilidades de falha

(%), ambos em escala logarítmica.

                              
Figura 15: Ilustração de um tubo de ESCR com as tiras dobradas e corpo-de-prova
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4.4.11.2 Resistência ao Tensofissuramento - FNCT (Full Notch Creep Test)

Os ensaios de FNCT foram realizados conforme orientações básicas encontradas em

trabalhos científicos de Nishio et al. [_136_] e Fleissner [_137]. Fez-se uso de 6 corpos-de-prova

de 10 ± 0,25 mm x 10 ± 0,25 mm x 90 ou 110 mm, extraídos a partir de uma placa de

polietileno moldada por compressão conforme o indicado na ASTM D 1928 [_117]. Após um

período de climatização a 50 ± 5 % de umidade relativa e 23 ± 2°C por, no mínimo, 16 h fez-

se um entalhe periférico de 1,6 mm de profundidade (ver Figura 16), sendo então imersos em

monoetilenoglocol (MEG), em temperatura de 80 ± 1°C e sob carga constante, ou seja, a uma

tensão nominal constante de 2 MPa (ver Figura 16), fazendo uso de dispositivo mecânico com

alavancas para a aplicação da tensão. O tempo de falha foi registrado automaticamente (em

min) para cada corpo-de-prova. O resultado é a média aritmética de pelo menos 4 valores

medidos.

        
Figura 16: Ilustrações do equipamento de ensaio de FNCT e do corpo-de-prova

4.4.12 Microscopia Eletrônica de Varredura

As micrografias foram obtidas no microscópio eletrônico de varredura (MEV) Zeiss

DSM-940 ou Philips XL 20, variando ampliações, tensões, distância de trabalho e aumento

real. O polímero foi depositado sobre o suporte e metalizado com ouro por 50 a 60 s com

tensão de 40 mA no equipamento Sputtering Balzers Union modelo SCD 040. O suporte da

amostra (stab) foi recoberto com fita, seco a vácuo por, pelo menos, duas horas para eliminar

compostos voláteis do adesivo da fita, antes da deposição do polímero. Através das imagens

obtidas avaliou-se a morfologia e estimou-se o tamanho das partículas dos polímeros

sintetizados.



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como já foi citado no capítulo 4, foram necessárias algumas alterações no reator de

bancada existente a fim de se viabilizar a adição do comonômero 1-buteno na forma gasosa ao

reator. Antes de iniciar as reações de síntese para o estudo proposto, foi necessária a definição

de uma metodologia específica para as copolimerizações, o que compreendeu, em linhas

gerais: (a) identificação da faixa útil de trabalho para a pressão parcial do comonômero, (b)

definição da etapa em que se adicionaria o comonômero e (c) comprovação da incorporação

através da alteração das propriedades, principalmente densidade, comparativamente ao

homopolímero.

Após a adequação do reator de bancada para copolimerização, definição da

metodologia de síntese e confirmação da incorporação do comonômero, realizada no capítulo

5.1, novas polimerizações foram feitas, a fim de se avaliar a atividade dos sistemas catalíticos

ZN1-IPRA e ZN1-TEA e as propriedades do PEAD obtido. Esta etapa do trabalho é descrita

no capítulo 5.2. No capítulo 5.3 o PEAD sintetizado foi avaliado em relação à massa molar,

propriedades térmicas, reológicas e mecânicas, bem como avaliação dos polímeros via

deconvolução das curvas de GPC e  caracterização após fracionamento preparativo (PREP).

5.1 Adequação do Reator de Bancada para Copolimerização  - Eteno-1-buteno

A Tabela 4 mostra as três etapas do procedimento de copolimerização onde se
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avaliou a possibilidade de adição do 1-buteno e respectivas pressões, partindo-se do

procedimento usado em homopolimerização. Considerando-se que a pressão máxima de

trabalho do reator é de 10 bar, tem-se uma pressão parcial (∆P) disponível para a adição de

comonômero de aproximadamente 1,8 bar, após serem descontadas as pressões devidas ao

solvente, H2 e eteno. A adição do comonômero a partir de um ∆P no reator não leva em conta

a solubilização deste no hexano,  assim, para diminuir possíveis fontes de erro, procedeu-se a

adição do comonômero o mais rápido possível, medindo-se deste modo um ∆P instantâneo.

Sabe-se que em reações de polimerização de olefinas com taxa de polimerização alta a

difusão do monômero ou comonômero da fase gás para a fase líquida pode ser uma etapa

limitante na cinética de reação [_138]. Geralmente o parâmetro que avalia esta velocidade de

saturação é chamado kla (coeficiente de transferência convectiva de massa) [_139-_143].

Entretanto, nesta dissertação, não foi objeto de estudo a avaliação da influência deste

parâmetro sobre as polimerizações realizadas.

Tabela 4: Etapas possíveis para a adição de comonômero

Etapa Pressão inicial
(bar)

∆P disponível p/ o
comonômero*

1 – após aquecimento e adição do H2, 2,0
2 – após aquecimento e antes da adição do H2, 0,7
3 - antes do aquecimento do reator 0,0

≈ 1,8

* O cálculo do ∆P disponível para o comonômero leva em conta uma pressão de teste máxima de 10
bar, após serem descontadas as pressões devidas ao solvente, H2 e eteno.

Realizou-se polimerizações com tentativas de se adicionar 1-buteno nas três etapas

indicadas na Tabela 4. A adição do 1-C4 na etapa 1 não foi possível, pois uma pressão de 2,0

bar no reator mostrou-se muito alta, uma vez que a pressão de vapor do comonômero assume

valores inferiores a este durante a dosagem do gás, devido ao resfriamento do cilindro que o

contém, para valores próximos a 0°C, pois ocorre evaporação e gaseificação do 1-C4. A

Tabela 5 contém dados de pressão de vapor  de 1-buteno comparativamente aos de propeno,

onde verifica-se que para sobrepujar o abaixamento da temperatura pela evaporação do 1-C4,

o cilindro teria que ser aquecido para temperaturas superiores a 40°C. Tal procedimento não

foi realizado devido à inexistência de infraestrutura disponível. Restaram as etapas 2 e 3 para

realizar a adição.
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 Tabela 5: Pressões de vapor do 1-buteno e do propeno em função da temperatura [_144]

T (K) T (°C) P (Pa) P (bar) P (Pa) P (bar)
223,15 -50 12499 0,1 90931 0,9
273,15 0 128524 1,3 588056 5,9
283,15 10 183183 1,8 784219 7,8
293,15 20 254127 2,5 1024548 10,2
303,15 30 344239 3,4 1314545 13,1
313,15 40 456572 4,6 1659955 16,6
318,15 45 522070 5,2 1855316 18,6
323,15 50 594344 5,9 2066824 20,7
328,15 55 673823 6,7 2295295 23,0
333,15 60 760949 7,6 2541576 25,4
338,15 65 856176 8,6 2806544 28,1
343,15 70 959972 9,6 3091114 30,9
348,15 75 1072822 10,7 3396244 34,0
353,15 80 1195226 12,0 3722934 37,2
358,15 85 1327701 13,3 4072235 40,7

PropenoTemperaturas 1-Buteno

A adição do comonômero antes do aquecimento do reator, etapa 3, traz a

desvantagem de, no período de aquecimento de aproximadamente 30 minutos, o mesmo ficar

em contato com o sistema catalítico. Esta condição não é apropriada, pois expõe os centros

ativos, podendo haver homopolimerização de 1-buteno ou reações indesejáveis. Nesta

avaliação somente foram realizadas duas polimerizações com o sistema ZN1- IPRA, para se

ter valores comparativos. A adição de hidrogênio é feita sempre após o aquecimento do

reator, uma vez que este baixa a atividade do catalisador em polimerizações de eteno e se

evita, portanto, o contato entre estes durante o aquecimento.

A Tabela 6 mostra a atividade do catalisador, a densidade e a taxa de fluidez dos

copolímeros em função da etapa de adição (etapas 2 e 3) e concentração do comonômero no

meio reacional. A atividade catalítica expressa a quantidade de PEAD em gramas por mmol

de Ti obtida em 2 horas de polimerização. O teor de Ti adicionado ao reator em cada batelada

foi ajustado em 0,10 e 0,20 mmol para os sistemas catalíticos ZN1-IPRA e ZN1-TEA,

respectivamente, considerando-se a concentração de titânio, determinada em cada diluição de

catalisador. Conforme esperado, a atividade do catalisador quando o comonômero é

adicionado antes do aquecimento do reator (etapa 3) foi significativamente menor.



55

Tabela 6: Atividade catalítica e propriedades do PEAD em função da etapa de adição do 1-C4

Etapa da 
Adição

∆P 1-C4

(bar)
Rendimento

(g)
Atividade 
(g/mmol)

Dens. 
(g/cm3)

MFR 
(190/5) 

g/10 min

MFR 
(190/21,6) 
g/10 min

FRR 
21,6/5

148 1485 0,967 5,3 74 14
149 1487 0,967 6,0 78 13
100 1000 0,956 3,0 50 17
178 1781 0,957 6,8 87 13
163 1628 0,956 6,8 86 13
196 1960 0,954 5,1 63 12
225 2250 0,953 9,5 83 9
286 2856 0,954 11,0 97 9

0,50 75 750 0,956 6,5 64 10
1,01 61 615 0,943 21,0

- 0,00 68 340 0,966 3,7 43 12
0,30 68 341 0,964 4,9 52 11
0,50 74 370 0,957 6,0 62 10
0,70 66 328 0,959 6,4 74 12
0,90 86 430 0,948 12,0 114 10

não determinado

Sistema
Catalítico

ZN1-IPRA

0,00

0,30

0,50

0,70

2

2

-

ZN1-TEA

3

Condições de reação: reator  1,5 L; cat. = 0,10 mmol Ti  p/ ZN1-IPRA e 0,20 mmol Ti p/ ZN1-TEA; Al/Ti = 50;
C2 = 6,2 bar; H2 = 1,3 bar; n-hexano = 750 mL; t = 2 h.

Pelos resultados de densidade verificou-se que houve incorporação de comonômero

pois observou-se claramente decréscimo de densidade. Considerando a faixa de valores de

densidade das resinas produzidas comercialmente e os valores aqui obtidos, constata-se que é

plenamente satisfatório trabalhar-se com pressões parciais de 1-buteno de até 0,9 bar no reator

avaliado. Como valores de referência de densidade, considerou-se para o PEAD

homopolímero usado em sopro a densidade de 0,961 g/cm3, e para o polietileno de média

densidade (PEMD) a densidade de 0,938 ± 0,004 g/cm3.

Os espectros de FT-IR dos homo e copolímeros sintetizados são mostrados na Figura

17. Nos copolímeros foi evidenciada absorção relativa à ramificação etila, proveniente da

incorporação do 1-C4, em 769 cm-1, e aumento significativo da banda de absorção referente às

metilas totais.
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Figura 17: Espectros de FT-IR dos polímeros sintetizados com o sistema catalítico ZN1-IPRA,
homopolímero (–––) e copolímeros 0,5 bar 1-C4 (            ) e 1 bar 1-C4 (           ); bandas de absorção

referente à ramificação etila (a) e bandas de absorção referentes às metilas totais (b)

Foi possível, portanto, a partir das alterações implementadas no procedimento de

polimerização no reator de bancada, elaborar metodologia para copolimerização de eteno e 1-

buteno com obtenção de PEAD com propriedades adequadas e na faixa daquelas obtidas em

PEAD comercial.

5.2 Influência da Composição Reacional na Atividade Catalítica e Propriedades

Nesta etapa as copolimerizações foram feitas com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA

e ZN1-TEA usando a metodologia definida no capítulo anterior, a fim de se avaliar o efeito da

concentração do comonômero no meio reacional sobre o desempenho de ambos os sistemas.

Foi determinada a atividade catalítica dos sistemas ZN1-IPRA e ZN1-TEA e as propriedades

do PEAD formado quanto à densidade, MFR (190/21,6), MFR (190/5) e FRR (21,6/5).

Também avaliou-se nesta etapa o teor de metilas totais (CH3/1000 C), a fim de se ter uma

segunda evidência da incorporação do comonômero.
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As Tabelas 7 e 8 mostram, respectivamente, os valores de atividade dos sistemas

catalíticos ZN1-IPRA e ZN1-TEA e as propriedades dos polímeros obtidos. A variação da

atividade e das propriedades em função da concentração do comonômero serão avaliadas

separadamente. As linhas escurecidas (cinza) indicam os polímeros avaliados na etapa

subseqüente, conforme explicado em 5.3.

Tabela 7: Atividade do sistema catalítico ZN1-IPRA e propriedades dos polímeros obtidos

∆P 1-C4 

(bar)
Atividade 

(g/mmol Ti)
Dens. 

(g/cm3)
MFR (190/5) 

g/10 min
MFR (190/21,6) 

g/10 min
FRR 

21,6/5
Metilas totais
CH3/1000 C

1485 0,967 5,3 74 14 1,79
1487 0,967 6,0 78 13 1,41
2061 0,964 4,1 61 15 1,51
1770 0,965 4,2 59 14 1,61
2499 0,965 4,9 63 13 1,38
2249 0,964 4,0 57 14 1,22
1527 0,965 5,1 66 13 1,35
1574 0,960 9,5 104 11 3,99
1000 0,956 3,0 50 17 2,16
1781 0,957 6,8 87 13 2,62

0,4 1200 0,955 4,6 58 13 3,02
1713 0,955 7,0 85 12 3,30
1628 0,956 6,8 86 13 3,35
1960 0,954 5,1 63 12 2,40

0,6 1893 0,955 14 140 10 4,17
2250 0,953 9,5 83 8,7 3,38
2856 0,954 11 97 8,8 3,47
2466 0,953 7,7 89 12 3,54
1228 0,948 10 111 11 5,92
1402 nd* 28 208 7,4 5,50
884 nd 10 113 11 nd

1,0 615 0,943 21 nd nd nd

0,9

0,0

0,3

0,5

0,7

Condições de reação: reator 1,5 L; cat. = 0,10 mmol Ti; Al/Ti = 50; C2 = 6,2 bar; H2 = 1,3 bar; n-hexano = 750
mL; t = 2 h; *nd = não determinado.
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Tabela 8: Atividade do sistema catalítico ZN1-TEA e propriedades dos polímeros obtidos

∆P 1-C4 

(bar)
Atividade 

(g/mmol Ti)
Dens. 

(g/cm3)
MFR (190/5) 

g/10 min
MFR (190/21,6) 

g/10 min
FRR 

21,6/5
Metilas totais
CH3/1000 C

340 0,966 3,7 43 12 0,56
282 nd* 3,6 nd nd 0,61
276 nd 2,3 27 12 0,57
284 nd 3,6 43 12 0,60
294 0,964 3,7 40 11 0,59
385 nd 3,1 31 10 0,62
226 nd 3,0 38 13 0,60
232 nd 2,9 27 9,1 0,61
341 0,964 4,9 52 11 1,25
250 0,958 6,6 52 7,9 nd
273 0,958 6,3 85 14 nd
294 0,955 5,9 36 6,1 1,82
370 0,957 6,0 62 10 1,98
273 nd 7,2 52 7,2 2,10
265 nd 5,9 70 12 2,13
295 nd 10 101 10 2,05
296 nd 10 94 10 2,03
163 nd 15 nd nd nd
328 0,959 6,4 74 12 2,68
385 0,956 11 96 8,7 2,88
477 0,947 7,2 67 9,3 5,10
430 0,948 12 114 10 5,32
207 nd 22 161 7,3 4,05
237 nd 25 224 9,1 3,84
218 nd 17 nd nd 4,21
202 nd 19 nd nd 4,09
331 nd 16 nd nd nd

0,99 330 nd 15 164 11 5,76

0,70

0,9

0,0

0,3

0,5

Condições de reação: reator 1,5 L; cat. = 0,20 mmol Ti; Al/Ti = 50; C2 = 6,2 bar; H2 = 1,3 bar; n-hexano = 750
mL; t = 2 h; *nd = não determinado.

5.2.1 Atividade Catalítica

Em relação à atividade catalítica, não foi possível observar (ver Figura 18) variação

significativa em função da adição e aumento da concentração do comonômero no meio

reacional. Tal fato foi devido às atividades terem sido obtidas a partir de reações feitas em

diferentes bateladas de catalisador e durante um longo intervalo de tempo, estando sujeitas a

variações nas quantidades dos contaminantes inerentes à produção das mesmas.
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Figura 18: Atividade catalítica versus pressão de 1-buteno no reator. Sistemas catalíticos
ZN1-IPRA (--□--) e ZN1-TEA (― ―)

A atividade catalítica, no entanto, quando avaliada em uma quantidade menor de

reações (curto espaço de tempo entre os testes), variou em função do comonômero, como

pode ser observado na Tabela 6 e na Figura 19. Observou-se um aumento da atividade para

ambos os sistemas catalíticos devido ao comonômero. Este aumento, chamado de “efeito

comonômero” é discutido em diversos trabalhos [_53, _58, _64-_68, _75, _145-_147].
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Figura 19: Atividade catalítica versus pressão de 1-buteno no reator. Sistemas catalíticos
ZN1-IPRA (a) e ZN1-TEA (b)

O aumento da atividade catalítica em copolimerizações de eteno com α-olefina deve-

se ao fato desta se inserir na ligação Ti-H, formada após a transferência de cadeia para o H2,

com formação imediata da ligação Ti-polímero, evitando a etapa que, com eteno, formaria a
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ligação Ti-C2H5, que é estabilizada pela interação β-agóstica, mostrada no esquema da Figura

4. A estabilidade desta ligação reduz a probabilidade de incorporação do monômero no centro

ativo e, portanto, a presença do comonômero evita a formação desta ligação.

Para o sistema catalítico ZN1-IPRA observou-se atividade catalítica superior aquela

do sistema ZN1-TEA, possivelmente em função da ativação diferenciada do catalisador ou

formação de centros ativos. Uma maior concentração de centros ativos pode ter sido obtida

com IPRA como cocatalisador, em função do menor poder redutor deste, comparativamente

ao TEA, não havendo sobrerredução do catalisador (formação de centros do tipo Ti2+), o que

diminui a atividade catalítica. Além disso, o grupamento isoprenil do cocatalisador pode

favorecer a formação de um complexo mais estável ou diferenciado, que facilitaria a inserção

do monômero, favorecendo a atividade. A Figura 20 mostra as estruturas propostas para o

IPRA e para o TEA [_148], segundo o programa computacional SPARTAN.

        
Figura 20: Representações propostas para as estruturas do IPRA: (i-C4H9)2Al(C5H9) (a) e do TEA:

dímero Al2(C6H15)2 (b), geradas no programa Spartan

Vários trabalhos [_149-_154] sugerem duas funções principais para o alquil-alumínio

em polimerizações de olefinas com catalisadores de metal de transição. Uma como agente

chave na redução do estado de oxidação do metal de transição e outra como auxiliador na

formação do complexo ativo bimetálico. O papel do alquil-alumínio na redução do metal de

transição foi amplamente demonstrado através de ensaios químicos e físicos, entretanto, ainda

há espaço para estudo de suas funções na estrutura do centro ativo. Isto é especialmente

verdadeiro para os sistemas catalíticos suportados, onde várias reações paralelas são possíveis

graças a componentes adicionais, como suportes ativos e bases de Lewis [_149].

(a) (b)
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Uma maior ou menor atividade catalítica implica diretamente no tamanho da

partícula do polímero formado, a qual foi observada  nas micrografias obtidas por MEV. Os

polímeros obtidos com o sistema catalítico ZN1-IPRA, que apresentou atividade catalítica

superior a do ZN1-TEA, apresentaram maior tamanho de partícula. A Figura 21 mostra

micrografias (MEV) dos polímeros sintetizados, onde pode ser visualizada a forma

aproximada e diferenças no tamanho médio das partículas dos mesmos. Para fins

comparativos, a Figura 22 mostra uma micrografia do catalisador utilizado nas

polimerizações.

Durante a polimerização, o monômero precisa difundir-se através dos poros da

camada externa de polímero formado nas partículas de catalisador para alcançar os centros

ativos, onde a reação de polimerização ocorre. Dependendo do tipo de catalisador, a taxa de

polimerização pode atingir 104-105 inserções por segundo [_155, _156]. O polímero, ao formar-

se rapidamente, deposita-se na superfície e nos poros do catalisador. O monômero deve então

adsorver e difundir-se através da camada de polímero para atingir os centros ativos de

polimerização. Em poucos segundos, os poros do suporte são preenchidos por polímero, o que

provoca a ruptura deste em vários fragmentos, geralmente chamados de microgrãos,

micropartículas ou partículas primárias [_155, _156]. As partículas do catalisador não perdem

totalmente sua integridade, pois os fragmentos são mantidos unidos pelo polímero formado.

Este fenômeno é tecnologicamente desejável uma vez que produz partículas porosas de

polímero, facilitando o acesso do monômero aos centros ativos. Uma vez fragmentada a

partícula, o volume de polímero dentro dela continua a crescer em virtude da difusão do

monômero até os centros ativos, supostamente tendo que passar por uma camada cada vez

mais espessa de polímero. [_155]. Este mecanismo de fragmentação do catalisador foi

documentado para vários tipos de catalisador Z-N heterogêneos [_61, _156-_162]. Este processo

de crescimento da partícula do polímero é conhecido como  fenômeno da replicação, isto é, a

forma e tamanho de partícula do polímero ao final da polimerização aproximam-se daquelas

das partículas do catalisador [_163]. O fenômeno de replicação pôde ser observado neste

trabalho, conforme pode ser visualizado pela comparação da morfologia dos polímeros

obtidos, mostrados na Figura 21, com a morfologia do catalisador utilizado, mostrado na

Figura 22.
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Figura 21: Micrografias de MEV dos polímeros obtidos com o  ZN1-IPRA (homopolímero (1 e 1a),
copolímero 0,9 bar 1-C4 (2 e 2a)) e ZN1-TEA (homopolímero (3 e 3a), copolímero 0,9 bar 1-C4 (4 e

4a)) com magnificação de 75 e 300X

1 1a

2

3 3a

4 4a

2a
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Figura 22: Micrografia (MEV) do catalisador ZN1 com magnificação de 1000X.

5.2.2 Densidade

Pôde-se observar que a inserção do comonômero 1-C4 na cadeia do PEAD provoca

um decréscimo da densidade. Ao se obsevar a Figura 23, vê-se que os valores baixam de

aproximadamente 0,965 g/cm3, no caso dos homopolímeros, para valores em torno de 0,956

g/cm3 em pressão de 1-C4 em torno de 0,5 bar, caindo para aproximadamente 0,948 g/cm3

quando pressões da ordem de 0,9 bar de 1-C4  são adicionadas à reação.
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Figura 23: Densidade versus pressão de 1-buteno dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos
ZN1-IPRA (--□--) e ZN1-TEA (― ―)

Este decréscimo da densidade ocorre em função da introdução de ramificações etila
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na macromolécula, o que, conseqüentemente, diminui a fração cristalina devido à presença de

irregularidades estruturais em segmentos da cadeia, os quais não cristalizam ou ficam para

fora da lamela. Os fatores que governam a densidade do polietileno são aqueles que

influenciam na sua cristalinidade. Portanto a densidade, assim como a cristalinidade,

dependem da massa molar, teor de ramificações e condições de processamento. Mantendo as

condições de processamento constantes, a densidade de uma amostra aumentará em função da

diminuição do teor de ramificações, redução da massa molar, aumento da cristalinidade ou,

então, em função do aumento do grau de orientação das macromoléculas [_8]. A presença de

um mero ramificado ou uma α-olefina na macromolécula inibe o seu dobramento e

empacotamento uniformes durante a cristalização. No caso do polietileno, ramificações

provenientes de qualquer α-olefina, exceto ramificações metila, não são efetivamente

acomodadas no látice cristalino [_33, _164-_166]. O efeito deste impedimento provoca

decréscimo da espessura média das lamelas (o que faz com que os esferulitos sejam menos

rígidos), causa uma maior variação na espessura das lamelas e aumenta o número de tie

molecules interlamelares [_166].

A Figura 23 também mostra tendência à menor densidade do PEAD obtido com o

sistema catalítico ZN1-IPRA em comparação ao obtido com o ZN1-TEA, para uma mesma

pressão parcial de 1-C4. Isto é uma conseqüência de diferenças na incorporação do

comonômero, na quantidade e/ou forma como este é incorporado na cadeia do polietileno em

função do sistema catalítico.

A incorporação do 1-buteno na cadeia do polietileno pôde também ser constatada

através do acréscimo significativo no teor de metilas totais em função da concentração do

comonômero, com boa correlação entre a pressão de 1-C4 no meio reacional e o teor de

CH3/1000 C, como pode ser visto na  Figura 24a. A Figura 24b mostra o decréscimo da

densidade com o aumento do teor de metilas totais.
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Figura 24: Teor de metilas totais versus pressão de 1-buteno (a) e densidade versus metilas totais (b)
dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA (--□--) e ZN1-TEA (― ―)

Observou-se também que, para uma mesma  pressão parcial de 1-C4, os copolímeros

obtidos com o sistema catalítico ZN1-IPRA apresentam maior teor de metilas totais do que

aqueles obtidos com o ZN1-TEA, e esta tendência foi observada em toda a faixa testada.

5.2.3 Taxa de Fluidez

A Figura 25 mostra a variação da taxa de fluidez (MFR) em função da concentração

de 1-buteno no meio reacional. Observou-se tendência ao aumento de MFR com a maior

quantidade de 1-buteno no meio, efeito este também observado em outros trabalhos [_58, _75,

_145, _147]. Sabendo-se que a taxa de fluidez depende da massa molar, polidispersão e

ramificações e considerando que todos os polímeros sintetizados consistem de PEAD,

portanto, sem grandes variações de polidispersão e com baixo teor de ramificações, pode-se

considerar que as diferenças de MFR mostradas na Figura 25 estão relacionadas

principalmente à massa molar.
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Figura 25: MFR (190/5) versus pressão de 1-buteno dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos
ZN1-IPRA (--□--) e ZN1-TEA (― ―)

Kissin e colaboradores [_58] propuseram que a introdução de uma α-olefina no meio

reacional aumenta significativamente a atividade catalítica dos centros ativos capazes de

copolimerizar, ou seja, aqueles que produzem menor massa molar, entretanto, a α-olefina não

afeta aqueles centros que produzem alta massa molar, onde virtualmente não ocorre

copolimerização. A principal diferença, portanto, entre reações de homopolimerização e

copolimerização baseia-se na contribuição relativa de cada centro ativo. Quando a α-olefina

está presente, a contribuição relativa dos centros IV e V (alta massa molar) decresce enquanto

que a contribuição dos centros I, II e III (baixa massa) aumenta [_58]. Explicações adicionais a

respeito da identificação dos centros ativos e cinética de copolimerização pode ser conferida

no capítulo 2.5.

Na Figura 26 são mostrados os resultados de FRR, que reflete a polidispersão dos

polímeros obtidos. Estes não permitiram, contudo, uma avaliação clara do efeito do

comonômero sobre esta propriedade. Observa-se, entretanto, que houve tendência de queda de

FRR com a incorporação de 1-C4. O estreitamento da polidispersão foi confirmado no

capítulo 5.3, a partir da avaliação das curvas de GPC, onde também foi realizada uma

avaliação mais aprofundada do efeito do comonômero sobre a polidispersão do PEAD.



67

6

8

10

12

14

16

18

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Pressão de 1-buteno (bar)

FR
R 

= 
M

FR
 (1

90
/2

1,
6)

/M
FR

 (1
90

/5
)

Figura 26: FRR versus pressão de 1-buteno dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos
ZN1-IPRA (--□--) e ZN1-TEA (― ―)

5.3 Avaliação da Propriedades dos Polietilenos Obtidos

Nesta etapa os polietilenos obtidos foram avaliados em relação à massa molar,

propriedades térmicas, reológicas e mecânicas, bem como avaliação via deconvolução das

curvas de GPC e  caracterização após fracionamento preparativo (PREP). Entretanto, para

viabilizar esta etapa do trabalho, os polímeros sintetizados em iguais condições reacionais

tiveram de ser agrupados, pois uma grande quantidade de polímero foi necessária para a

realização dos ensaios. Três conjuntos de amostras foram definidos para cada um dos dois

sistemas catalíticos estudados: homopolímeros, copolímeros sintetizados com pressão parcial

de 1-buteno de 0,5 bar e  0,9 bar. As linhas escurecidas (cinza) indicadas nas Tabelas 7 e 8

indicam as bateladas usadas para a composição das misturas. A Tabela 9  mostra a

codificação utilizada para a identificação dos polímeros obtidos após a sua mistura, a fim de

facilitar a identificação destes durante as discussões dos resultados.

Tabela 9: Codificação dos polímeros após mistura

0,0 0,5 0,9 0,0 0,5 0,9

PE0-IP PE5-IP PE9-IP PE0-TE PE5-TE PE9-TE

Pressão de 1-C4 (bar) no meio reacional
ZN1-IPRA ZN1-TEA

Sistemas Catalíticos

Codificação dos polímeros obtidos 
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Observou-se a presença de bolhas em alguns corpos-de-prova, estas foram

observadas em maior quantidade nos copolímeros sintetizados com pressão parcial de 1-

buteno de 0,9 bar. Isto trouxe algumas dificuldades na preparação de corpos-de-prova a partir

de placas prensadas mais espessas, o que foi o caso dos ensaios de densidade, tração, ESCR,

FNCT. Nos ensaios de tração, somente tensão e alongamento na ruptura foram afetados, uma

vez que mostraram variabilidade muito acima do tolerado. Também houve interferência na

avaliação da razão de inchamento nos copolímeros sintetizados com pressão parcial de 1-

buteno de 0,9 bar.

No caso da avaliação da densidade, para contornar estas dificuldades, optou-se pela

determinação através do método de coluna gradiente, onde se utilizou pequenos corpos-de-

prova extraídos do extrudado obtido após os ensaios de MFR. Para a confecção dos discos

utizados nos ensaios de reologia rotacional realizou-se a prensagem de placas bem finas,

prensadas novamente na espessura adequada aos testes, eliminando assim a presença de

bolhas. Salienta-se que a repetição do processo de secagem a vácuo são resolveu o problema.

Provavelmente a impossibilidade de extrusão do pó de PEAD antes da prensagem e

confecção dos corpos-de-prova foi a causa da presença de bolhas nos corpos-de-prova. Todas

as amostras encaminhadas  para ensaios de densidade, reometria e propriedades mecânicas

foram aditivadas com estearato de cálcio, antioxidante primário tetrafenólico e antioxidante

secundário fosfito, a fim de protegê-las de degradação durante a preparação dos corpos-de-

prova e/ou realização dos ensaios.

5.3.1 Taxa de Fluidez, Densidade, Metilas Totais e Massa Molar

A Tabela 10 mostra os resultados dos ensaios de MFR, FRR, densidade e teor de

metilas totais obtidos nos polímeros após mistura conforme indicado em 5.3. Esta reavaliação

após a mistura foi realizada para permitir melhor avaliação dos demais resultados dos ensaios

de caracterização. Nesta etapa foi feita avaliação mais detalhada do efeito do comonômero

sobre as propriedades dos polímeros obtidos com os dois sistemas catalíticos (ZN1-IPRA e
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ZN1-TEA). Os resultados de taxa de fluidez obtidos para as misturas  mostraram-se bem

coerentes com os valores medidos em cada batelada de polímero sintetizado. A mesma

situação ocorreu com os valores de densidade, entretanto, não se pode fazer uma comparação

direta pois podem ocorrer pequenas diferenças, uma vez que, nesta etapa, as medições foram

feitas pelo método de coluna gradiente e, na etapa anterior, pelo método de deslocamento,

conforme já explicado em 5.3. Os resultados de metilas totais, embora sofram interferência da

massa molar (variação no teor de metilas terminais), puderam dar uma idéia da incorporação

do comonômero.

Tabela 10: Propriedades dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA e ZN1-TEA em
função da pressão de 1-C4 no meio reacional

0,0 0,5 0,9 0,0 0,5 0,9

PE0-IP PE5-IP PE9-IP PE0-TE PE5-TE PE9-TE
MFR (190/5), g/10 min 5,0 6,4 10,0 3,1 8,9 19
MFR (190/21,6), g/10 min 63 72 94 32 89 191
FRR 21,6/5 13 11 9,4 11 10 10
Densidade (coluna gradiente), g/cm3 0,962 0,951 0,949 0,962 0,954 0,951
Metilas totais, CH3/1000 C 1,36 2,88 5,62 0,58 2,12 4,60

Mn, kg/mol 18,7 16,2 15,8 19,8 18,4 16,7
Mw, kg/mol 192 104 95,0 116 92,5 75,8
Mz, kg/mol 965 441 431 431 323 277
Polidispersão (Mw/Mn) 10,3 6,5 6,0 5,9 5,0 4,5

Codificação do PEAD formado
Propriedades

ZN1-IPRA ZN1-TEA
Pressão de 1-C4 (bar) no meio reacional

A Tabela 10 também mostra os valores médios da massa molar numérica (Mn), da

massa molar mássica (Mw), da massa molar viscosimétrica (Mz) e Mw/Mn. Estes

confirmaram as suposições feitas quando da avaliação da taxa de fluidez na etapa 5.2.3. Vê-se

agora claramente que a adição do 1-C4 no meio reacional provocou abaixamento de massa

molar (Mn, Mw e Mz) e estreitamento da polidispersão (Mw/Mn). Através da avaliação dos

resultados e visualização dos cromatogramas de GPC, mostrados na Figura 27, constatou-se

que ocorreu maior redução nos valores de Mw com a introdução e aumento da concentração

do copolímero no meio, do que variação no Mn, que sofreu proporcionalmente menor efeito,

ou seja, o maior efeito ocorreu nas frações de alta massa molar. Isto provocou estreitamento

na polidispersão (Mw/Mn).



70

(a)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

2 3 4 5 6 7
logMM

dW
/d

(lo
g 

M
M

)

(b)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

2 3 4 5 6 7
logMM

dW
/d

(lo
g 

M
M

)

Figura 27: Curvas de GPC dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA (a) e ZN1-
TEA (b), homopolímero (–––), copolímeros 0,5 bar 1-C4 (          ) e 0,9 bar 1-C4 (            )

Kissin e colaboradores [_58] reportaram que em copolimerização de eteno com 1-

hexeno em presença de hidrogênio foi constatado um efeito cinético sutil: enquanto que em

homopolimerizações o hidrogênio provoca decréscimo da atividade de todos os centros ativos

em intensidade aproximadamente semelhante, o mesmo não ocorre quando uma α-olefina está

presente. Neste caso o hidrogênio não afeta a reatividade dos centros que produzem baixa

massa molar. Esta poderia ser uma explicação para o estreitamento da polidispersão. Também

observou-se que os polímeros obtidos com o sistema catalítico ZN1-IPRA apresentaram

polidispersões mais largas do que aquelas observadas nos polímeros obtidos com o sistema

catalítico ZN1-TEA. De acordo com Kissin [_75], a escolha do cocatalisador tem efeito sobre

o desempenho do sistema catalítico de diversas formas, influenciando na atividade catalítica,

cinética de polimerização, massa molar e polidispersão.

5.3.2 Propriedades Térmicas

A Tabela 11 mostra os valores de Tf, Tc, ∆Hf e cristalinidade dos polímeros obtidos

com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA e ZN1-TEA em função da pressão de 1-C4 no meio

reacional. Observou-se, como esperado, um decréscimo das propriedades térmicas dos

copolímeros em função da concentração do comonômero. A Figura 28 mostra os gráficos da
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etapa de cristalização e a Figura 29 os gráficos da 2ª fusão dos polietilenos obtidos com

diferentes concentrações de 1-C4 no meio reacional.

Tabela 11: Propriedades térmicas dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA e
ZN1-TEA em função da pressão de 1-C4 no meio reacional

0,0 0,5 0,9 0,0 0,5 0,9

PE0-IP PE5-IP PE9-IP PE0-TE PE5-TE PE9-TE
Tf, °C 135 131 129 135 132 130
Tc, °C 119 117 115 119 117 116
∆Hf, J/g 213 201 179 219 204 185
Cristalinidade, % 74 69 62 76 70 64

ZN1-IPRA ZN1-TEA

Propriedades
 térmicas

Pressão de 1-C4 (bar) no meio reacional

Codificação do PEAD formado
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Figura 28: Curvas de DSC (cristalização) dos polímeros obtidos com os sist. cat. ZN1-IPRA (a) e
ZN1-TEA (b); homopolímero (–––), copolímeros 0,5 bar 1-C4 (           ) e 0,9 bar 1-C4 (           )
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Figura 29: Curvas de DSC (fusão) dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA (a) e
ZN1-TEA (b); homopolímero (–––), copolímeros 0,5 bar 1-C4 (          ) e 0,9 bar 1-C4 (          )

Como pode-se observar, ocorreu um deslocamento dos picos de fusão e cristalização

para uma faixa de temperatura inferior com o aumento da concentração de 1-C4 no meio

reacional. O decréscimo da temperatura de fusão de um polímero semi-cristalino em função

de suas características termodinâmicas e estruturais estão relacionados através da Equação 17

[_167], apesar de deficiências de ordem prática no que tange às medições de ∆Hu e Tf. Ou seja,

a temperatura de fusão é uma conseqüência do grau de estereorregularidade da cadeia,

expresso pelo parâmetro p, que é a probabilidade de ocorrência de inserção de um monômero

com igual configuração [_62]. Esta expressão prevê uma depressão significativa na Tm com a

redução das características de regularidade do polímero. Este comportamento foi provado

experimentalmente em muitos casos [_168, _169].

p
H
R

TT uff

ln11
0 








∆

−=−
Equação 17

Onde:

• Tf = temperatura de fusão no equilíbrio;

• Tf0 = Tf para um polímero perfeitamente regular;

• ∆Hu = calor de fusão por unidade cristalizada;

• R = constante dos gases;
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• p = probabilidade de ocorrência de inserção de um monômero com igual

configuração.

Uma diferenciação entre os polímeros obtidos pelos dois sistemas catalíticos, a partir

das propriedades térmicas, não foi possível uma vez que as diferenças encontradas não foram

significativas dentro da faixa testada.

5.3.3 Propriedades Reológicas

A avaliação reológica dos polímeros sintetizados foi realizada através de duas

técnicas analíticas, por reometria capilar e rotacional. Através da reometria capilar somente

foi possível a medição da razão de inchamento em função da pouca quantidade de amostra

disponível. Na reometria rotacional em placas paralelas os polímeros foram avaliados quanto

a polidispersão através do índice PI (polidispersivity index), a viscosidade zero e testes de

fluência (deformação - recuperação). A avaliação do PI não foi possível na amostra ZN1-

IPRA 0,9 bar e na ZN1-TEA 0,5 e 0,9 bar, pois não houve entrecruzamento dos módulos G’ e

G”.

Todos os testes de reometria rotacional foram realizados com tensão de 500 MPa,

definida após avaliação preliminar das resinas. Isto foi necessário porque, em testes

comparativos, os ensaios devem ser feitos com uma tensão onde todos os PEADs avaliados

mostrem comportamento viscoelástico linear, com variação das propriedades menor que 5 %.

A Figura 30 mostra duas das 12 curvas avaliadas (duas curvas para cada um dos 6 polietilenos

estudados, uma a freqüência constante de 1 e outra de 250 rad/s).
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Figura 30: G’ (-O-), G” (-X-) e viscosidade complexa, Eta* (−∆−) versus tensão do  PEAD obtido
com o sist. catal. ZN1-TEA  homopolímero (a) e copolímero com 0,9 bar de 1-C4 (b), a 1 rad/s

5.3.3.1 Razão de Inchamento

No extrudado dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA e ZN1-

TEA, sintetizados com pressão parcial de 0,9 bar de 1-buteno,  observou-se a formação de

bolhas, o que interferiu nos resultados, e por isso foram desconsiderados. Todos os polímeros

avaliados mostraram aumento da razão de inchamento com o aumento da taxa de

cisalhamento, pois sabe-se a razão de inchamento é descrita, de forma diretamente

proporcional,  em função das variáveis taxa de cizalhamento, bem como tempo, temperatura e

razão comprimento/diâmetro do capilar [_170].  Avaliando-se a razão de inchamento dos

copolímeros sintetizados com pressão de 1-C4 de 0,5 bar comparativamente aos

homopolímeros obtidos com cada sistema (Tabela 12) observou-se que, em ambos os casos,

houve redução do inchamento dos copolímeros em relação aos respectivos homopolímeros e

verificou-se maiores razões de inchamento naqueles obtidos com o sistema ZN1-IPRA.
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Tabela 12:  Razões de inchamento dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA e
ZN1-TEA em função da pressão de 1-C4 no meio reacional

0,0 0,5 0,9 0,0 0,5 0,9

PE0-IP PE5-IP PE9-IP PE0-TE PE5-TE PE9-TE
Razão inchamento (190°C, 358 s-1), % 2,04 1,99 2,12 1,91 1,73 1,84
Razão inchamento (190°C, 627 s-1), % 2,09 2,03 2,23 1,99 1,80 2,02
Razão inchamento (190°C, 896 s-1), % 2,13 2,05 2,25 2,04 1,85 2,16
* Durante as análises das amostras ZN1-IPRA e ZN1-TEA 0,9 bar de 1-buteno, observou-se presença de bolhas
no extrudado, o que deve ter interferido nos resultados.

ZN1-IPRA ZN1-TEA
Pressão de 1-C4 (bar) no meio reacional

Codificação do PEAD formado

Propriedades reológicas
(reometria capilar)

O maior inchamento observado nos homopolímeros deveu-se, provavelmente, à

maior polidispersão destas resinas, aliado ao fato de também apresentarem maior massa

molar. Conforme mostrado na Tabela 10, os homopolímeros obtidos com os sistemas

catalíticos ZN1-IPRA e ZN1-TEA  apresentaram, respectivamente, Mw de 192 kg/mol e 116

kg/mol e Mw/Mn de 10,3 e 5,9, enquanto que os copolímeros obtidos com pressão de 1-C4 de

0,5 bar, apresentaram, respectivamente, Mw de 104 kg/mol e 92,5 kg/mol e Mw/Mn de 6,5 e

5,0.

Alguns pesquisadores têm correlacionado a razão de inchamento do polímero com a

polidispersão e polímeros com maior polidispersão teriam maior inchamento devido à fração

de maior massa molar [_8, _171]. Por outro lado, muitos autores ponderam que, como vários

parâmetros são necessários para descrever a estrutura molecular adequadamente, correlações

entre razão de inchamento usando somente Mw e Mn podem, em alguns casos, levar a

conclusões conflitantes [_128, _131, _170, _172, _173]. Em um estudo sobre blendas de dois

PEADs, um com Mw muito maior que o do outro, foi verificado que a variável determinante

na variação da razão de inchamento foi a massa molar do componente de maior massa molar

[_170, _174]. Os fatores que provocam um aumento da resistência do fundido tendem a

aumentar a razão de inchamento [_175], assim  o inchamento geralmente aumenta com o

aumento da massa molar, mantendo-se constantes a taxa de cisalhamento e a temperatura

[_172, _176]. A densidade de entrelaçamentos moleculares também tem relação direta com a

razão de inchamento [_8], estes agem como ligações cruzadas (crosslinks) temporárias durante

a extrusão do material.
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5.3.3.2 Polidispersão (PI), Viscosidade Zero e Teste de Fluência

A Tabela 13 mostra os resultados de PI. Só foi possível determinar esta propriedade

nos polímeros PE0-IP, PE5-IP e PE0-TE.. Não foi possível a determinação nos demais pois,

conforme pode ser observado na  Figura 31, nestes polímeros não houve entrecruzamento de

G’ com G” na faixa de freqüência e temperatura testadas, provavelmente, devido à baixa

massa molar destas resinas. Uma ampliação da faixa de freqüência do teste não foi possível

devido a limitações do reômetro.

O valor de PI é uma forma alternativa de comparação da polidispersão das resinas.

Neste sentido houve concordância entre as tendências apontadas pelos valores de PI com

aquelas obtidas via FRR e GPC. Todas as técnicas aplicadas mostraram polímeros com

polidispersão mais larga a partir do sistema catalítico ZN1-IPRA e estreitamento com a adição

do 1-C4.

Tabela 13: PI, viscosidade zero e teste de fluência dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos
ZN1-IPRA e ZN1-TEA

0,0 0,5 0,9 0,0 0,5 0,9

PE0-IP PE5-IP PE9-IP PE0-TE PE5-TE PE9-TE
PI 1,8 1,2 * 1,0 * *
Viscosidade Zero, Pa.s 25080 16495 8151 19560 5414 2204
Teste de fluência - deformação, % 189 245 519 170 626 3063
Teste de fluência - recuperação, % 83 94 156 64 92 295

           recuperação, % relativo 44 38 30 38 15 10
* Não foi possível determinar o PI pois não houve entrecruzamento de G' com G''.

Propriedades reológicas
(reometria rotacional)

ZN1-IPRA ZN1-TEA
Pressão de 1-C4 (bar) no meio reacional

Codificação do PEAD formado
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Figura 31: G’ (−Ο−), G” (−■−) e viscosidade complexa (−∆−)  versus freqüência  dos polímeros
obtidos com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA homopolímero (a), copolímero 0,5 bar 1-C4 (b), 0,9 bar
1-C4 (c) e  ZN1-TEA homopolímero (d), copolímero 0,5 bar 1-C4 (e) e 0,9 bar 1-C4 (f) a 190°C e com

tensão de 500 Pa
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A Figura 32 mostra as curvas Eta*/Eta zero versus freqüência x Eta*. A partir destas

foi possível avaliar comparativamente a polidispersão dos polímeros. Quanto mais

pronunciada é a redução de Eta*/Eta zero em função da freqüência, maior é a polidispersão.

A normalização faz com que todas as curvas partam de um mesmo ponto, facilitando a

comparação entre elas. Contorna-se desta forma o efeito da massa molar na viscosidade

complexa [_177, _178]. A determinação de Eta zero foi feita através do programa

computacional do reômetro.
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Figura 32: Eta*/Eta zero versus freqüência.Eta* dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos
ZN1-IPRA homopolímero (−□−), copolímero 0,5 bar 1-C4 (−ο−), copolímero 0,9 bar 1-C4 (−∆−),
ZN1-TEA homopolímero (−■−), copolímero 0,5 bar 1-C4  (− −) e copolímero 0,9 bar 1-C4 (−▲−)

A polidispersão estimada desta forma mostrou as mesmas tendências já observadas

através dos ensaios de GPC e FRR. Wood-Adams et al. [_177] mostraram a aplicabilidade

deste tipo de avaliação de polidispersão usando polietilenos lineares de baixa densidade

(copolímeros eteno-1-buteno e eteno-1-octeno) com diferentes polidispersões e salientaram

que as ramificações curtas  não exerceram nenhum efeito sobre este tipo de avaliação.

Somente foram identificados resultados conflitantes nos copolímeros sintetizados com

pressões de 1-C4 de 0,5 e 0,9 bar via sistema ZN1-TEA, pois o perfil das curvas indica

polidispersão mais larga neste último, ao contrário do observado via GPC e FRR. Entretanto

não foi possível identificar que fatores poderiam ter influência nestes resultados.

polidispersão
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Em relação aos resultados de viscosidade zero, a redução da massa molar dos

copolímeros em relação aos homopolímeros causou uma redução de viscosidade, uma vez que

é citado na literatura que a viscosidade do fundido é determinada principalmente pelo Mw do

polímero [_145, _177, _179, _180].

A Tabela 13 também mostra os resultados do teste de fluência feitos no reômetro

rotacional. Duas informações principais foram obtidas neste teste, a percentagem de

deformação após um período de 60 s sob tensão de 500 Pa a 190°C e a percentagem de

recuperação desta deformação observada durante um período de 600 s após a remoção da

tensão. O componente viscoso da resina foi avaliado através da curva de deformação

enquanto que o componente elástico foi avaliado pela curva de recuperação. Também foram

determinados os valores de recuperação relativa, ou seja, o percentual de recuperação em

relação à deformação observada.

Considerando a massa molar dos polímeros avaliados, observou-se aumento da

deformação em função da redução desta propriedade e, conseqüentemente, uma menor

recuperação relativa. A Figura 33 mostra as curvas de fluência dos polímeros (-□-)  versus

tempo. Para facilitar a leitura da recuperação, foi traçada uma curva auxiliar (– –), que mostra

somente esta etapa do teste. Ambas as curvas  mostram valores em percentagem absoluta.
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Figura 33: Curvas de fluência (–□–) e curvas de recuperação da deformação (– –) versus tempo
(a 190°C, 500 Pa/60 s, 0 Pa/600 s) dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA
homopolímero (a), copolímero 0,5 bar 1-C4 (b), 0,9 bar 1-C4 (c),  ZN1-TEA homopolímero (d),

copolímero 0,5 bar 1-C4 (e) e 0,9 bar 1-C4 (f)

relaxação de
tensão
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Em função da elevada diferença de massa molar das resinas, cujos valores de Mw

variaram entre 192 kg/mol  e 75,8 kg/mol para o PE0-IP e PE9-TE, respectivamente, ficou

difícil uma avaliação da contribuição do comonômero nestas propriedades, pois ocorre

mistura dos dois efeitos (massa molar e presença de ramificações) sobre o comportamento

visco-elástico dos polímeros. Entretanto pôde-se constatar que os polímeros obtidos com o

sistema catalítico ZN1-IPRA apresentaram valores de recuperação relativa superiores aos

encontrados no outro sistema catalítico, para as mesmas condições reacionais. Ou seja,

considerando a seqüência: PE0-IP, PE5-IP e PE9-IP, a recuperação relativa foi de 44, 38 e

30 %, respectivamente, enquanto que na seqüência: PE0-TE, PE5-TE e PE9-TE a recuperação

relativa foi de 38, 15 e 10 %, respectivamente. Se compararmos o PE9-IP e o PE5-TE, ambos

com MFR e Mw semelhantes, observa-se o dobro de recuperação relativa no primeiro. Mais

uma vez, a maior fração de alta massa molar do polímero sintetizado via ZN1-IPRA parece

estar contribuindo para estes resultados.

5.3.4 Propriedades Mecânicas e Resistência à Tração por Impacto

A Tabela 14 mostra os valores de tensão e alongamento no escoamento e ruptura e

módulo secante a 2 % dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA e ZN1-

TEA em função da pressão de 1-C4 no meio reacional. Os valores de tensão e alongamento na

ruptura não puderam ser considerados devido à alta variabilidade dos resultados.

Tabela 14: Propriedades mecânicas e resistência à tração por impacto dos polímeros obtidos com os
sistemas catalíticos ZN1-IPRA e ZN1-TEA em função da pressão de 1-C4 no meio reacional

0,0 0,5 0,9 0,0 0,5 0,9

PE0-IP PE5-IP PE9-IP PE0-TE PE5-TE PE9-TE
Tensão no escoamento, MPa 33 28 25 32 28 26
Alongamento no escoamento, % 6,9 8,0 8,9 7,0 8,2 8,0
Tensão de ruptura, MPa 5,2 ± 6,6 3,3 ± 3,4 2,9 ± 2,6 7,5 ± 6,3 3,9 ± 3,4 10 ± 13
Alongamento na ruptura, % 150 ± 145 359 ± 251 137 ± 90 274 ± 357 658 ± 378 32 ± 38
Módulo secante 2 % (tração), MPa 2270 1670 1360 2000 1620 1450
Resist. à tração por impacto, kJ/m² 137 138 126 186 132 117

Propriedades mecânicas

ZN1-TEA
Pressão de 1-C4 (bar) no meio reacional

Codificação do PEAD formado

ZN1-IPRA
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Independentemente do sistema catalítico utilizado, observou-se redução da tensão no

escoamento e do módulo secante a 2 % com a incorporação de comonômero, não observando-

se diferenças significativas entre os polímeros obtidos pelos dois sistemas catalíticos. O

percentual de alongamento no escoamento foi maior para os copolímeros do que para os

homopolímeros, entretanto não foram observadas diferenças significativas entre os

copolímeros sintetizados com 0,5 e 0,9 bar de pressão parcial de 1-buteno. Somente observou-

se alongamento no escoamento levemente maior no PE9-IP em relação ao PE5-IP. O

contrário ocorreu entre o PE9-TE e o PE5-TE. A variação nestas propriedades era esperada,

uma vez que a incorporação de comonômero na cadeia do polímero leva a uma redução de

cristalinidade e, conseqüentemente, rigidez do material, avaliada pela redução do módulo.

Peacock e Mandelkern [_181] reportaram que a adição de 1,9 ramificações etila por

100 átomos de carbono na cadeia principal de um polietileno com massa molar média de

104.000 g/mol pode reduzir a cristalinidade de 78 para até 50 %. Variações na massa molar

do polímero não teriam efeito tão pronunciado. Um aumento de 5 vezes na massa molar de

um polietileno linear, de 60.000 para 3.000.000 g/mol, resultaria em redução de cristalinidade

de, aproximadamente, 78 para 52 %, determinada pela densidade do polímero [_182].

Em relação ao valores de resistência à tração por impacto, mostrados na Tabela 14,

houve redução significativa nos polímeros obtidos com o sistema catalítico ZN1-TEA na

ordem: PE0-TE > PE5-TE > PE9-TE. Variação menos significativa foi observada nos

polímeros obtidos com o sistema catalítico ZN1-IPRA, que mostrou a seguinte tendência:

PE0-IP ≅ PE5-IP > PE9-IP. Esta mesma ordem foi seguida pela variação de massa molar das

resinas obtidas com ambos os sistemas catalíticos.

Têm-se, portanto, dois fatores importantes que afetam esta propriedade atuando de

forma antagônica, aumento da concentração (pressão) de comonômero e redução da massa

molar. A propagação da fratura processa-se mais rapidamente em amostras que têm menor

número de tie molecules  entre cristalitos adjacentes, o que é uma função da massa molar,

distribuição das ramificações e condições de preparação dos corpos-de-prova [_183, _184].

Quanto menor a massa molar, menor a propensão em se formar no polímero uma região



83

estendida com fibrilas dissipadoras de energia, que antecedem a ruptura do corpo-de-prova

[_184]. A ruptura ocorre geralmente mais prontamente em amostras de PEAD com menor

massa molar e que tenham sido resfriadas lentamente, isto é, amostras com maior

cristalinidade e rigidez [_8, _185].

A partir destas considerações, parece plausível concluir, mesmo que de forma

simplista, que o efeito da diminuição da massa molar teve efeito mais significativo que o

incremento do número de ramificações curtas (etilas) nos copolímeros sintetizados.

5.3.5 Resistência ao Tensofissuramento - ESCR e FNCT

O ensaio de FNCT só foi realizado com os homopolímeros em função de haver

pouca amostra disponível dos copolímeros. Foram obtidos valores de FNCT (sob tensão de 2

MPa) de 1626 e 2729 minutos, no PE0-IP e no PE0-TE, respectivamente. Mas não foi

possível uma avaliação da tendência desta propriedade com os dois resultados disponíveis.

O ensaio de ESCR foi realizado para todos os polímeros e mostraram os seguintes

resultados de F50: 5, 5 e 2 h, respectivamente, para o PE0-IP, PE5-IP e PE9-IP e 7, 4 e 1 h,

respectivamente, para o PE0-TE, PE5-TE e PE9-TE.  Como pôde ser observado, os polímeros

obtidos com ambos os sistemas catalíticos mostraram redução da ESCR com a concentração

do comonômero, com efeito mais pronunciado naqueles obtidos com o sistema ZN1-TEA.

Também para esta propriedade variações de massa molar e cristalinidade são fatores

preponderantes para explicar os resultados.

Uma discussão aprofundada sobre as particularidades e condições externas

(ambientais) que influenciam este tipo de ensaio mecânico tempo-dependente aparece na

revisão bibliográfica. Em adição a estes fatores externos, as naturezas morfológica e

molecular do polietileno são muito importantes. Há também fatores intrínsecos que

influenciam na resistência ao tensofissuramento dos polímeros. Como, por exemplo, os
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polietilenos que contêm baixo número de tie molecules, são mais suscetíveis às várias formas

de fratura frágil, reciprocamente, aqueles materiais com teor relativamente alto de tie

molecules resistirão melhor a estes tipos de falha, pois estas, presumidamente, dificultam o

desentrelaçamento das fibrilas [_186, _187]. Entretanto deve ser citado que se a proporção das

tie molecules em relação às moléculas na fase cristalina for muito alta, os materiais

apresentarão alta ductilidade, mas também rigidez muito baixa [_98].

Avaliando os resultados de ESCR obtidos para os polímeros de ambos os sistemas

catalíticos, pode-se considerar que, apesar do efeito positivo esperado em função da adição e

incremento da concentração do 1-C4 no polietileno, a redução nos resultados ocorreu

principalmente em função da redução da massa molar, estreitamento da polidispersão e

redução da fração de alta massa, conforme avaliado anteriormente. Estes resultados,

entretanto, devem ser considerados como indicativos de uma tendência, devido à grande

variabilidade entre os valores, principalmente devido à heterogeneidade entre os corpos-de-

prova e presença de bolhas em alguns deles.

5.4 Fracionamento Matemático (Deconvolução) e Físico (PREP)

Nesta etapa o PEAD foi avaliado através da deconvolução das suas curvas de GPC e

através de fracionamento preparativo (PREP) por massa molar, para assim tentar identificar

matemática e probabilisticamente e avaliar a contribuição dos diferentes centros ativos nas

propriedades do polietileno formado.

Na Figura 34 são mostradas as deconvoluções realizadas nos polímeros obtidos com

os sistemas catalíticos ZN1-IPRA e ZN1-TEA em função da pressão de 1-C4 no meio

reacional. Para cada PEAD avaliado tem-se:

• a curva de GPC determinada experimentalmente (já mostrada na Figura 27),

traçada com pontos pretos;
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• as áreas dos 6 centros ativos obtidos pela deconvolução dos componentes de

Flory (centros I a VI) e,

• a área total calculada a partir da soma das áreas preditas para cada um dos 6

centros ativos, traçada com pontos cinza, com excelente ajuste, uma vez que são

coincidentes.

A Tabela 16 mostra os resultados obtidos nestas deconvoluções, que consistem da

fração molar, do Mn, do Mw e do  parâmetro  τ, que representa a razão entre a taxa de

transferência e a taxa de propagação. Todos estes valores consistem de predições matemáticas

obtidas a partir da metodologia de otimização não linear aplicada, conforme discutido

anteriormente.

O centro ativo I mostrou fração molar baixa, entre 1 e 3 % e poderia ser

desconsiderado, ou seja, caso se realizasse nova deconvolução a área deste centro seria

absorvida pelos demais. Ter-se-iam então 5 centros ativos, valor tipicamente atribuído em

deconvoluções de polímeros sintetizados via sistemas catalíticos Z-N heterogêneos,

entretanto, os valores geralmente variam entre 4 e 6 [_188]. A deconvolução foi mantida com 6

centros em função do método de fracionamento preparativo (PREP) ter sido otimizado para a

extração de 6 frações. Como a avaliação é inerentemente comparativa entre os dois sistemas

catalíticos e as diferentes composições em termos de comonômero, não há problema em

arbitrar uma forma específica de deconvolução (número de centros), contudo é necessário que

exista fração molar para cada um dos centros em quantidade mínima, condição esta atendida

nas deconvoluções realizadas.
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Figura 34: Curvas de GPC - deconvolução dos componentes de Flory (centros ativos  I a VI) dos
polímeros obtidos com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA homopolímero (a), copolímero 0,5 bar 1-C4

(b), 0,9 bar 1-C4 (c), ZN1-TEA homopolímero (d), copolímero 0,5 bar 1-C4 (e) e 0,9 bar 1-C4 (f)
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Tabela 15: Predições da fração molar, massas molares médias (Mn e Mw) e taxa de transferência/taxa
de propagação (τ)  de cada centro ativo por deconvoluções das curvas de GPC

I II III IV V VI
Fração molar, % 3 10 29 34 13 10
Mn, kg/mol 1,56 6,13 20,5 53,1 141 548
Mw, kg/mol 3,12 12,3 41,0 106 281 1095
τ ∗ 6,4E-04 1,6E-04 4,9E-05 1,9E-05 7,1E-06 1,8E-06
Fração molar, % 2 8 28 35 17 11
Mn, kg/mol 1,10 3,86 13,0 29,7 64,5 257
Mw, kg/mol 2,20 7,73 26,0 59,4 129 514
τ 9,1E-04 2,6E-04 7,7E-05 3,4E-05 1,6E-05 3,9E-06
Fração molar, % 1 9 32 38 13 8
Mn, kg/mol 1,10 3,99 13,5 30,5 73,5 278
Mw, kg/mol 2,21 7,98 27,0 60,9 147 557
τ 9,1E-04 2,5E-04 7,4E-05 3,3E-05 1,4E-05 3,6E-06

Fração molar, % 1 6 24 44 17 7
Mn, kg/mol 1,10 3,92 15,5 36,8 96,0 303
Mw, kg/mol 2,20 7,84 31,1 73,6 192 605
τ 9,1E-04 2,6E-04 6,4E-05 2,7E-05 1,0E-05 3,3E-06
Fração molar, % 2 7 30 44 13 5
Mn, kg/mol 1,33 4,16 15,7 36,8 91,6 250
Mw, kg/mol 2,66 8,32 31,5 73,7 183 499
τ 7,5E-04 2,4E-04 6,4E-05 2,7E-05 1,1E-05 4,0E-06
Fração molar, % 2 8 31 43 12 4
Mn, kg/mol 1,39 4,32 14,0 31,6 76,0 219
Mw, kg/mol 2,77 8,64 28,0 63,1 152 438
τ 7,2E-04 2,3E-04 7,1E-05 3,2E-05 1,3E-05 4,6E-06

* τ = taxa de transferência de cadeia/taxa de propagação.

Propriedades
preditas PEAD avaliado

Z
N

1-
IP

R
A

Z
N

1-
T

E
A

homopol.
(PE0-TE)

copolímero
0,5 bar 1-C4

(PE5-TE)

copolímero
0,9 bar 1-C4

(PE9-TE)

copolímero
0,9 bar 1-C4

(PE9-IP)

Deconvolução - centros ativos

homopol.
(PE0-IP)

copolímero
0,5 bar 1-C4

(PE5-IP)

Os resultados das deconvoluções, tanto no que se refere às proporções (frações

molares) quanto às massas molares estimadas para cada centro ativo, confirmaram as

conclusões feitas no item 5.3. Isto é, em relação às diferenças de massa molar entre homo e

copolímeros e entre os sistemas ZN1-IPRA  e ZN1-TEA, bem como conclusões subseqüentes,

baseadas na hipótese de existência de uma maior fração de alta massa molar no sistema ZN1-

IPRA. A presença do 1-buteno provocou abaixamento de massa molar (Mn e Mw) e

estreitamento da polidispersão. Constatou-se que ocorreu maior redução da fração molar e

Mw no centro ativo VI, de maior massa molar, com a presença do copolímero do que variação

nas frações e Mn dos demais centros. Isto provocou o estreitamento da polidispersão.

Também foi possível observar maiores frações molares e maiores valores de Mw e Mn

referentes ao centro ativo VI nos polímeros sintetizados via ZN1-IPRA.
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A Tabela 16 mostra os resultados obtidos após o fracionamento preparativo (PREP)

realizado nos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA e ZN1-TEA em

função da pressão de 1-C4 no meio reacional. São mostrados, para cada PEAD fracionado, o

teor (quantidade percentual) de cada fração, as propriedades térmicas, o teor de metilas totais,

as massas molares e a polidispersão. As frações foram identificadas com A1, A2, A3, A4, A5

e A6, em ordem crescente de massa molar.

Tabela 16: Resultados do fracionamento preparativo (PREP) - teor de cada fração e caracterização

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1 A2 A3 A4 A5 A6
Teor (%) 17 16 17 15 24 10 12 12 16 16 34 7
Tf, °C 132 133 134 134 134 139 131 134 134 135 140 138
Tc, °C 115 117 117 116 113 111 115 117 116 115 110 111
∆Hf, J/g 252 240 232 215 195 176 261 241 225 217 192 175
Cristalin., % 87 83 80 74 67 61 90 83 78 75 66 60
CH3/1000 C 5,97 2,33 1,15 0,53 2,59 0,42 1,59 3,20 0,86 0,35 0,87 1,06
Mn, kg/mol 3,6 14,5 26,2 46,8 96,1 219 4,55 16,3 30,4 47,2 94,4 176
Mw, kg/mol 7,0 18,1 32,1 57,1 171 462 8,11 20,0 36,5 56,7 143 357
Mz, kg/mol 10,3 21,7 38,3 69,2 383 761 11,6 23,8 42,8 67,4 245 654
Mw/Mn 1,9 1,25 1,23 1,22 1,78 2,11 1,78 1,23 1,20 1,20 1,51 2,03
Teor (%) 16 18 17 16 27 6 15 15 19 19 27 5
Tf, °C 129 132 132 131 135 131 130 131 132 132 138 131
Tc, °C 114 115 114 113 108 110 113 116 114 113 107 115
∆Hf, J/g 237 204 211 185 162 156 233 228 209 191 167 156
Cristalin., % 82 70 73 64 56 54 80 79 72 66 58 54
CH3/1000 C 5,86 3,36 4,37 2,00 1,70 1,66 6,07 2,19 1,86 1,59 1,05 3,30
Mn, kg/mol 4,30 15,8 29,7 46,0 98,4 173 4,58 17,3 29,4 48,5 91,8 133
Mw, kg/mol 7,51 19,5 35,6 55,3 175 420 8,22 21,2 35,9 60,4 159 309
Mz, kg/mol 10,9 23,0 41,8 65,5 383 742 11,7 25,2 43,4 75,4 333 636
Mw/Mn 1,79 1,23 1,20 1,20 1,78 2,43 1,80 1,23 1,22 1,25 1,74 2,32
Teor (%) 17 17 20 17 26 3 18 18 15 23 22 2
Tf, °C 128 129 130 129 132 129 128 129 130 129 132 131
Tc, °C 114 115 113 112 107 109 114 115 113 111 109 110
∆Hf, J/g 225 205 183 171 147 142 218 205 189 171 159 151
Cristalin., % 77 71 63 59 51 49 75 71 65 59 55 52
CH3/1000 C 9,35 5,83 4,94 4,31 3,50 3,40 8,41 5,84 4,75 2,55 3,93 nd*
Mn, kg/mol 4,39 16,4 30,7 50,0 109 164 4,48 16,2 30,4 48,2 98,1 157
Mw, kg/mol 7,95 20,0 36,7 60,7 200 407 7,93 20,2 36,5 59,6 146 315
Mz, kg/mol 11,3 23,6 43,1 72,6 438 763 11,3 24,1 43,1 72,8 239 577
Mw/Mn 1,81 1,22 1,19 1,21 1,84 2,49 1,77 1,25 1,20 1,24 1,49 2,01
*nd = não determinado por insuficiência de amostra.

Frações - PREPPropriedades Frações - PREP

copolímero
0,5 bar 1-C4

(PE5-IP)

copolímero
0,9 bar 1-C4

(PE9-IP)

copolímero
0,5 bar 1-C4

(PE5-TE)

copolímero
0,9 bar 1-C4

(PE9-TE)

ZN1-IPRA ZN1-TEA

homopol.
(PE0-IP)

homopol.
(PE0-TE)

A Figura 35 mostra as curvas de GPC de cada fração. Nestas pôde-se constatar

diferença entre os polímeros de ambos os sistemas catalíticos, principalmente no que se refere
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ao perfil da curva da fração A6.
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Figura 35: Curvas de GPC  das frações A1 a A6 (PREP) dos polímeros obtidos com os sistemas
catalíticos ZN1-IPRA homopolímero (a), copolímero 0,5 bar 1-C4 (b), copolímero 0,9 bar 1-C4 (c) e

ZN1-TEA homopolímero (d), copolímero 0,5 bar 1-C4 (e) e copolímero 0,9 bar 1-C4 (f)
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Mais uma vez teve-se comprovação da existência de uma fração de maior massa

molar nos polietilenos obtidos com o sistema catalítico ZN1-IPRA e com perfil de

bimodalidade deslocado para a região de maior massa molar. A Figura 36 mostra as curvas de

GPC somente para a fração A6 dos homo e copolímeros de ambos os sistemas catalíticos, o

que permitiu melhor visualização das diferenças no perfil desta fração.
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Figura 36: Curvas de GPC  das frações A6 (PREP) dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos
ZN1-IPRA homopolímero (a), copolímero 0,5 bar 1-C4 (b), copolímero 0,9 bar 1-C4 (c) e ZN1-TEA

homopolímero (d), copolímero 0,5 bar 1-C4 (e) e copolímero 0,9 bar 1-C4 (f)

Através das duas técnicas de caracterização de centros ativos (deconvolução e PREP)

foi possível constatar as principais características dos sistemas catalíticos Z-N heterogêneos,

ou seja, como já afirmado de forma sucinta por Krentsel et al [_33], evidenciar a presença de

diferentes centros ativos, que produziram moléculas de diferente massa molar, gerando

polímeros e copolímeros de polidispersão larga.

5.4.1 Propriedades Térmicas das Frações de PEAD Obtidas por PREP

A Figura 37 mostra as propriedades térmicas das frações de PEAD obtidas após o

fracionamento preparativo (PREP), estas propriedades também aparecem na Tabela 16. A

avaliação comparativa entre os polímeros obtidos com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA e
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ZN1-TEA em função da pressão de 1-C4 no meio reacional deve ser feita fração a fração,

eliminando assim o efeito das diferenças de massa molar nas propriedades. A Figura 38

mostra os resultados de massa molar (Mn e Mw) do PEAD obtido em cada fração após o

fracionamento preparativo (PREP). Observou-se aumento da massa molar na seguinte ordem:

A1<A2<A3<A4<A5<A6. Isto era esperado, pois a metodologia aplicada define as frações em

função de sua massa molar, pela composição da mistura solvente/não-solvente usada durante

o fracionamento.
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Figura 37: Propriedades térmicas: Tf (a), Tc (b), ∆Hf (c) e cristalinidade (d) das frações PREP (A1 a
A6) dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos ZN1-IPRA homopolímero (–□–), copolímero

0,5 bar 1-C4 (–ο–), copolímero 0,9 bar 1-C4 (–∆– ) e ZN1-TEA homopolímero (–■–), copolímero 0,5
bar 1-C4 (– –) e copolímero 0,9 bar 1-C4 (–▲–)
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Figura 38: Mn (a) e Mw (b) das frações PREP (A1 a A6) dos polímeros obtidos com os sistemas
catalíticos ZN1-IPRA homopolímero (–□–), copolímero 0,5 bar 1-C4 (–ο–), copolímero 0,9 bar 1-C4

(–∆– ) e ZN1-TEA homopolímero (–■–), copolímero 0,5 bar 1-C4 (– –) e copolímero 0,9 bar 1-C4
(–▲–)

Uma grande vantagem da caracterização após o fracionamento é justamente a

possibilidade de se eliminar o efeito da massa molar nos resultados, pois, como se sabe, o teor

de comonômero tende a distribuir-se de forma inversamente proporcional à massa molar [_33,

_58, _189]. Haveria assim dois efeitos antagônicos atuando sobre as propriedades térmicas: o

primeiro seria o aumento de massa molar das frações (A1<A2<A3<A4<A5<A6) que tende a

ser acompanhado de redução de cristalinidade, Tf e Tc, o segundo seria a  redução do teor de

comonômero incorporado, o que tende a favorecer o aumento destas propriedades. Os

resultados evidenciaram, em relação ao comportamento entre as frações de um mesmo

polímero (A1  A6),  com exceção da Tf, que o efeito do aumento da massa molar teve papel

preponderante, haja visto que houve tendência à redução dos valores de Tc, ∆Hf e

cistalinidade.

Avaliando as propriedades térmicas dos polímeros fração a fração, eliminando assim

o efeito das diferenças de massa molar, observou-se que houve redução de Tf, Tc, ∆Hf e

cristalinidade das frações de PEAD no sentido: homopolímero > copolímero 0,5 bar 1-C4 >

copolímero 0,9 bar 1-C4, na grande maioria dos casos. Por exemplo, considerando a Tf da

fração A1 do PE0-IP e do PE9-IP, observou-se, respectivamente, redução de 132°C para

129°C. No caso do PE0-TE e do PE9-TE, houve redução de 131°c para 128°C.  Nestes casos,

o comonômero deve ter sido preponderante nas reduções da Tf, corroborando com premissas
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teóricas e dados encontrados na literatura consultada [_62, _167-_169], conforme discutido

anteriormente em 5.3.3. Contudo, reduções semelhantes também foram observadas nas

frações de alta massa molar (A5, A6), onde não deveria haver comonômero incorporado,

conforme discutido anteriormente. Desta forma, estes resultados não confirmaram esta

propensão.

A Figura 39 mostra a cristalinidade dos polímeros em função das diferentes frações,

ou seja, em função da massa molar. Entretanto não foi possível inferir diferenças

microestruturais entre os polímeros obtidos com ambos os sistemas catalíticos estudados a

partir desta propriedade.
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Figura 39: Cristalinidade das frações PREP (A1 a A6) dos polímeros obtidos com os sistemas
catalíticos ZN1-IPRA homopolímero (1), copolímero 0,5 bar 1-C4 (2), copolímero 0,9 bar 1-C4 (3) e

ZN1-TEA homopolímero (1A), copolímero 0,5 bar 1-C4 (2A) e copolímero 0,9 bar 1-C4 (3A)

5.4.2 Teor de Metilas Totais dos Polietilenos Após Fracionamento (PREP)

Através da Figura 40, cujos valores também podem ser visualizados na Tabela 16,

pôde-se constatar que, como esperado, o teor de metilas totais é maior nas frações de menor

massa molar, tanto nos homopolímeros quanto nos copolímeros. Isto em função da
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contribuição do teor de metilas terminais, diretamente afetado pela massa molar.
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Figura 40: CH3/1000 C das frações PREP (A1 a A6) dos polímeros obtidos com os sistemas catalíticos
ZN1-IPRA homopolímero (–□–), copolímero 0,5 bar 1-C4 (–ο–), copolímero 0,9 bar 1-C4  (–∆–),
ZN1-TEA homopolímero (–■–), copolímero 0,5 bar 1-C4 (– –) e copolímero 0,9 bar 1-C4 (–▲–)

A determinação do teor de metilas totais das frações não permitiu evidenciar maior

incorporação da α-olefina nas frações de baixa massa molar, provavelmente em função do

baixo teor de comonômero incorporado, o que é típico em PEAD copolímero e pela

interferência das diferentes contribuições das metilas terminais em função das variações de

massa molar entre as frações.

A heterogeneidade composicional é esperada pois, conforme resumido por Krentsel

et al. [_33], diferentes centros são caracterizados por razões de reatividade diversas e assim

produzem moléculas de copolímeros de composição variada, o que explica a heterogeneidade

composicional observada nos copolímeros eteno/α-olefinas. Alguns centros ativos de

catalisadores heterogêneos têm habilidade de copolimerização muito pobre (são

caracterizados por valores altos de r1), formando copolímeros com baixo conteúdo de α-

olefina. Outros centros têm comportamento oposto (baixos valores de  r1) e produzem

copolímeros com alto conteúdo de α-olefina.
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A Figura 41 mostra os valores de ∆CH3, que foram obtidos subtraindo-se o teor de

metilas totais do copolímero, obtido com pressão parcial de 1-buteno de 0,9 bar, do

homopolímero. Não foram traçados os valores referentes à fração A6 pois não foi possível

medir o teor de metilas totais desta no PE9-TE em função da falta de amostra.
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Figura 41: Variação de metilas totais, ∆CH3 (copolímero 0,9 bar 1-C4 - homopolímero) do copolímero
0,9 bar 1-C4 versus Mn das frações dos polímeros dos sistemas ZN1-IPRA (–□–), ZN1-TEA (– –) e

crist. versus Mn das frações dos polímeros dos sistemas ZN1-IPRA (–∆–) e ZN1-TEA (– –)

Foi possível identificar indícios de comportamento diferenciado na forma como

ocorreu a incorporação do 1-buteno entre os dois sistemas catalíticos. O gráfico da Figura 41

sugere uma variação menor das metilas totais em função da massa molar no sistema ZN1-

IPRA do que no ZN1-TEA, que mostrou diferenças mais acentuadas.

A dificuldade de se avaliar o perfil de incorporação de 1-C4 ao longo das frações do

polímero provavelmente se deveu ao baixo teor de comonômero adicionado ao PEAD e,

conseqüentemente, ao erro experimental associado a esta condição. Testes com maior

incorporação de comonômero e/ou avaliação das frações por RMN podem ser boas

alternativas em estudos futuros.



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia desenvolvida para viabilizar copolimerizações no reator de bancada

foi adequada para o estudo dos sistemas catalíticos ZN1-IPRA e ZN1-TEA frente à homo e

copolimerização de eteno e 1-buteno. Para melhor visualizar os resultados obtidos, seguem os

seguintes comentários.

Para ambos os sistemas catalíticos observou-se aumento de atividade catalítica

devido à presença da α-olefina (efeito comonômero), conforme já demonstrado por diversos

autores. Observou-se que o tipo de cocatalisador tem influência na incorporação do

comonômero, pois obteve-se polímeros com menor densidade com o sistema catalítico ZN1-

IPRA em comparação ao ZN1-TEA para uma mesma pressão parcial de 1-C4. Esta diferença

manteve-se em toda a faixa de concentração de comonômero testada e pode ser atribuída à

quantidade ou distribuição do comonômero nas cadeias do polietileno em função do tipo de

centros ativos.

O efeito do comonômero nas características do PEAD formado pôde ser observado

através do aumento do MFR, redução da massa molar e da polidispersão, determinadas  via

GPC e medidas reológicas em reômetro de placas paralelas. A redução da polidispersão

ocorreu, principalmente, devido a variação das frações de polímero sintetizadas por centros

ativos que produzem alta massa molar. Também observou-se produção de polímeros com

polidispersão mais larga com o sistema catalítico ZN1-IPRA. Estas diferenças nas

características dos polietilenos produzidos são conseqüência da constituição química do



97

sistema catalítico, mais precisamente das diferenças químicas e estéricas entre os

cocatalisadores utilizados, as quais são determinantes na incorporação do comonômero e

terminação de cadeia.

Uma diferenciação entre os dois sistemas catalíticos frente à copolimerização a partir

das propriedades térmicas não foi possível. Como esperado, ocorreu diminuição destas

propriedades em ambos os casos e as diferenças entre estas, em função do sistema catalítico,

não foram significativas dentro da faixa de concentração de comonômero testada.

A razão de inchamento do PEAD foi maior nos homopolímeros obtidos com ambos

os sistemas catalíticos devido à maior polidispersão destas resinas, aliado ao fato de também

apresentarem maior massa molar, sendo esta a principal causa. A presença de uma fração de

alta massa molar nos homopolímeros obtidos com o sistema catalítico ZN1-IPRA, visualizada

nas curvas de GPC, pode ter contribuído para as maiores razões de inchamento. Entretanto,

como também houve grandes diferenças entre as massas molares, não foi possível verificar o

efeito desta fração isoladamente.

No ensaio de fluência via reômetro rotacional observou-se menor queda da

percentagem relativa de recuperação nos polietilenos obtidos com o sistema ZN1-IPRA,

mesmo com a redução de massa molar nos copolímeros. Mais uma vez o fato deste sistema

produzir uma maior fração de alta massa molar parece contribuir para o resultado observado.

Observou-se redução da tensão no escoamento e do módulo secante a 2 %  dos

polietilenos com a incorporação de comonômero, independente  do sistema catalítico

utilizado. Tal efeito já era esperado uma vez que a incorporação de comonômero leva à

redução da cristalinidade e, conseqüentemente, redução da densidade e rigidez do material,

esta última observada pela redução do módulo secante a 2 %.

Os polímeros obtidos com ambos os sistemas catalíticos apresentaram redução da



98

resistência à tração por impacto, na seqüência: homopolímero > copolímero 0,5 bar 1-C4 >

copolímero 0,9 bar 1-C4. Esta ordem está de acordo com a da variação de massa molar das

resinas. Concluiu-se que, aparentemente, o efeito da diminuição da massa molar teve

influência mais significativa sobre a resistência à tração por impacto que o aumento do

número de ramificações curtas (etilas) nos copolímeros sintetizados.

Avaliando os resultados de ESCR dos polímeros obtidos e os principais fatores que

afetam esta propriedade, parece adequado considerar que, apesar do efeito positivo esperado

em função da adição e incremento do teor de comonômero na seqüência: homopolímero,

copolímero 0,5 bar 1-C4 e copolímero 0,9 bar 1-C4, a redução observada nos valores de ESCR

ocorreu em função da redução da massa molar e estreitamento da polidispersão. Os resultados

entretanto devem ser considerados como indicativos de uma tendência, devido à grande

heterogeneidade entre os corpos-de-prova e presença de bolhas mesmo após secagem extra

das resinas.

O PEAD homopolímero obtido com o sistema catalítico ZN1-TEA mostrou maior

resistência ao tensofissuramento - FNCT. De forma bastante especulativa, considerando que

não se observou grandes diferenças nas demais propriedades dos homopolímeros obtidos com

ambos os sistemas catalíticos, poder-se-ia dizer que uma possível diferença na estrutura

cristalina poderia estar contribuindo para esta maior resistência.

A aplicação da metodologia de deconvolução das curvas de GPC nos componentes

de Flory, predição da contribuição percentual e massa molar de cada centro ativo, mostrou

boa concordância com a avaliação das frações de polímero obtidas após fracionamento

preparativo (PREP). Através de ambas as metodologias foi possível evidenciar claramente a

presença de centros ativos com diferentes razões de reatividade, produzindo moléculas com

diferentes massas molares médias, o que define a polidispersão do produto final.

Através da avaliação das frações obtidas via PREP foi possível evidenciar redução da

cristalinidade, Tf e Tc no sentido: homopolímero > copolímero 0,5 bar 1-C4 > copolímero 0,9
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bar 1-C4, na grande maioria das frações. Neste caso, o comonômero teve efeito preponderante,

corroborando com premissas teóricas e dados encontrados na literatura consultada. Entretanto

não foi possível identificar diferenças significativas na forma como ocorreu a incorporação do

comonômero. Somente observou-se comportamento levemente diferenciado pela avaliação do

teor de metilas totais, que sugeriu uma menor variação no teor de metilas totais entre as

diversas frações (separadas por massa molar) do PEAD obtido com o sistema ZN1-IPRA em

relação ao obtido com o ZN1-TEA.



7 CONCLUSÃO

O trabalho experimental permitiu a ampliação do conhecimento relacionado ao

comportamento dos dois sistemas catalíticos estudados (ZN1-IPRA e ZN1-TEA). Foi possível

avaliar o efeito do comonômero 1-buteno sobre as propriedades dos polímeros formados

através da síntese com os dois sistemas catalíticos supracitados. A adição da α-olefina no

meio reacional levou a aumento de atividade catalítica (efeito comonômero), redução da

massa molar e polidispersão. Os polímeros obtidos com o sistema catalítico ZN1-IPRA

mostraram maior polidispersão, principalmente em função da presença de uma fração de alta

massa molar, também mostraram maior inchamento e maior recuperação relativa em teste de

fluência.

A abordagem via catálise multi-centros permitiu explicar o efeito da α-olefina nos

sistemas catalíticos e nas propriedades dos polímeros obtidos. A deconvolução das curvas de

GPC bem como o fracionamento preparativo (PREP) permitiram avaliar o efeito do

comonômero sobre os diferentes centros catalíticos ativos e, conseqüentemente, sobre as

propriedades dos polímeros obtidos.

Foi possível identificar diferença na forma como ocorreu a incorporação do

comonômero nos sistemas catalíticos estudados através dos resultados de densidade e indícios

de comportamento diferenciado  através da avaliação do teor de metilas totais nas frações

obtidas via PREP.



8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Ampliar a caracterização dos copolímeros após fracionamento preparativo usando

RMN 13C, para assim tentar mapear melhor a incorporação de comonômero nos diferentes

centros ativos de ambos os sistemas catalíticos.

Avaliar o comportamento dos sistemas catalíticos ZN1-IPRA e ZN1-TEA frente à

copolimerização com outros comonômeros, como propeno e 1-hexeno, por exemplo.

Aprofundar o estudo utilizando outros tipos de cocatalisador e mistura deles a fim de

se obter produtos com diferentes propriedades.
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