
 

POLIMERIZAÇÃO DE ETILENO EM BLOCOS POR MEIO DE          

MISTURA CATALÍTICA   

 
Roberto S. Martins

1
, Giuliana C. Souza

1
, Juliano R.T. Pereira

1
, Maria de Fátima V. Marques

1*
  

 

 

1- Instituto de Macromoléculas Eloisa Mano- IMA (UFRJ) Cidade Universitária. Av. Horácio Macedo, 2.030. 
Centro de Tecnologia. Prédio do Bloco J. Rio de Janeiro. RJ. Brasil. – fmarques@ima.ufrj.br 

 
Resumo: A mistura de dois catalisadores em um reator para a copolimerização de etileno/α-olefinas resulta na 
combinação das propriedades de ambos catalisadores, tendo como consequencia a síntese de polímero com nova 
microestrutura caracterizada por sequências de monômeros produzidas por cada catalisador. Ao adicionar um agente de 
transferência reversível (CSA) para o sistema binário, este permite a produção desses novos copolímeros em blocos 
com propriedades melhoradas. Catalisadores de metal de transição da última série, como os de níquel com α-diiminas, 
ativados por MAO apresentam alta atividade para polimerização de etileno. Este artigo descreve a síntese de PE com 
blocos amorfos e cristalinos utilizando a mistura binária contendo um catalisador de níquel com ligante α-diimina que 
produz PE altamente ramificado (PE flexível) e um metaloceno (rac-etilenobis(H4-indenyl) ZrCl2), que converte etileno 
em PE com altas atividades e temperaturas de fusão (PE rígido). Foi avaliada a influência da temperatura reacional e da 
concentração de CSA. Os materias produzidos foram caracterizados por densidade, proppriedades térmica e XRD. 
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Polymerization of ethylene in blocks with catalyst mixture  

 
Abstract: Mixture of two catalysts in one reactor for ethylene/α-olefin copolymerization results in the combination of 
properties of both catalysts, and thus the synthesis of a novel polymer microstructure characterized by sequences of 
monomers produced with each catalyst. Adding a reversible transfer agent (CSA) to the binary system enables the 
production of new block copolymers with enhanced properties. Late transition metal catalysts, such as α-diimine nickel 
catalyst when activated with MAO show high activity towards olefin polymerization. This paper describes the syntheses 
of PE with amorphous and crystalline blocks using a binary mixture containing a nickel catalyst with α-diimine ligand  
which produces highly branched polyethylene (soft PE) and a metallocene (rac-ethylenebis(H4-indenyl)ZrCl2) that 
converts ethylene into polyethylene with high activities and melting temperatures (hard PE). The influence of 
polymerization temperature and CSA concentration were investigated. The polymeric materials were characterized by 
density, thermal properties and X-ray diffractometry. 
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Introdução  

O termo elastômero é aplicado a materiais macromoleculares que apresentam baixo módulo e uma 

larga faixa de elasticidade a temperatura ambiente. As propriedades mecânicas dos elastômeros são 

melhoradas através de reticulação, gerando ligações covalentes entre as cadeias do polímero. Os 

principais elastômeros comerciais, como a borracha vulcanizada, são materiais termorrígidos, o que 
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gera problemas de processamento e reciclagem. No entanto, copolímeros em bloco que apresentam 

domínios rígidos e elastoméricos também proporcionam propriedades elastoméricas. Um exemplo 

deste tipo de polímero é o poli(estireno-b-butadieno-b-estireno), SBS. Neste material os domínios 

rígidos (blocos de poliestireno) atuam como reticulação física, enquanto os segmentos de 

polibutadieno formam uma fase elastomérica, de alta mobilidade [1]. A formação de ligações 

cruzadas pelo processo de vulcanização é irreversível. Porém, em materiais como o SBS, as 

ligações intermoleculares que formam os domínios rígidos podem ser reversivelmente quebradas 

através de aquecimento. Logo, estes copolímeros podem ser fundidos e solidificados novamente, 

apresentando propriedades de elastômero termoplástico. Os elastômeros comercialmente 

importantes apresentam uma estrutura em blocos com alta temperatura de fusão ou alta temperatura 

de transição vítrea, que constituem os blocos rígidos, combinados com blocos flexíveis. Os blocos 

rígidos formam os domínios que servem como reforço e como ligações cruzadas, e se conectam 

com os blocos flexíveis. Um exemplo deste avanço é o desenvolvimento na área de catalisadores 

produzidos pela Dow Chem., com as primeiras patentes de 2006. Essa tecnologia recente possibilita 

a produção de novos copolímeros em multiblocos, empregando dois catalisadores com diferentes 

capacidades de incorporação de comonômeros, e adicionando-se um agente de transferência de 

cadeia que tem a função de promover a troca alquídica entre os catalisadores, em um reator 

contínuo [2, 3]. O agente de transferência alquídica (chain shuttling agent, CSA) se refere a um 

composto ou mistura de compostos que permite a transferência de fragmentos de cadeias entre 

diferentes catalisadores durante a polimerização [4]. O copolímero em multibloco sintetizado 

consiste em blocos de etileno/α-olefina cristalinos (com baixa quantidade de comonômero e alta 

Tm), alternando com blocos amorfos (alto teor de comonômero e baixa Tm) [5, 6].  

O presente artigo descreve a síntese de homopolímero de etileno com blocos amorfos e cristalinos 

utilizando a mistura binária contendo um catalisador de níquel com ligante α-diimina que converte 

etileno em polietileno altamente ramificado (PE flexível) e um metaloceno, o rac-etilenobis(H4-

indenyl)ZrCl2, que produz polietileno com alta atividade e temperaturas de fusão (PE rígido), além 

da avaliação da influência da temperatura de polimerização (60, 80 e 100 °C) e da concentração de 

Et2Zn como CSA.  
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Experimental  

Todas as manipulações foram realizadas sob atmosfera de nitrogênio ou argônio usando técnicas 

padrão Schlenk. O catalisador (iPr2Ph)2Bis(imino)acenafteno.NiBr2 foi preparado de acordo com a 

literatura [7] e o Et(IndH4)ZrCl2, de procedência da empresa Witco TA 02849, foi usado como 

recebido.  As polimerizações de etileno foram realizadas nas seguintes condições: [C2H4] =         

0,135 M, 100 mL de tolueno, [metal] = 0,02 mmol; cocatalisador: metilaluminoxano (MAO) 

(Al/Me = 200), 1 h, CSA (chain-shuttling agent): Et2Zn. 
 

Resultados e Discussão  

Os resultados das polimerizações de etileno estão descritos nas Tabelas 1 e 2. A Fig. 1 ilustra as 

estruturas moleculares dos catalisadores envolvidos. 

 

 

 

 

Figura 1: Estruturas moleculares dos catalisadores de Níquel (Cat1) e Zircônio (Cat2) 

Tabela 1: Características das amostras e eficiência dos catalisadores 
 

Eficiência do catalisador: tPE/molMe.molE.h 
 

Os perfis por WAXD dos polímeros sintetizados na temperatura de 80°C estão apresentados na 

Fig. 2, que mostra os difratogramas dos polímeros sintetizados com os dois catalisadores atuando 

isolados, com e sem o agente de transferência, conforme numeração da Tabela 1. Para a maioria 
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das amostras, os picos em 2θ de 21,5º e 23,9º foram designados como (110) e (200) para estruturas 

equivalentes aos planos cristalográficos da cela unitária ortorrômbica do polietileno. Os picos de 

difração do PE sintetizado por mistura catalítica sem adição de agente de transferência foram muito 

semelhantes aos do PE sintetizado pelo catalisador Cat2, que produz o bloco rígido. 
 

Tabela 2: Detalhes do processo e as propriedades de polímeros de etileno em multiblocos  
 

acristalinidade por densidade; bcristalinidade por DSC; ccristalinidade por WAXD 
 

O leve deslocamento dos picos nos polímeros obtidos quando se adiciona diferentes concentrações 

de CSA pode ser explicado pela presença de segmentos flexíveis e rígidos no polímero, uma vez 

que a célula unitária ortorrômbica do PE sofre distorção devido à presença de ramificações na 

cadeia. 

  (g/cm
3
) 
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Figura 2: Difratogramas dos polietilenos sintetizados a temperatura 80°C 

 
As reflexões (110) e (200) permanecem, porém suas intensidades diminuem e alargam para as 

amostras sintetizadas por mistura catalítica na presença do agente de transferência alquídica dietil 

zinco, corroborando a presença dos blocos flexíveis e rígidos.  

Estudos morfológicos mostraram que longas sequências de etileno nos copolímeros de olefinas em 

multiblocos podem cristalizar na forma de cristais lamelares com poucos defeitos e altas Tm, 

caracterizando os segmentos rígidos. A fase cristalina atua como reforço ao formar nós físicos, 

conectando-se com as cadeias elastoméricas (segmentos flexíveis). A Fig. 3 ilustra a relação entre o 

grau de cristalinidade (Xc) calculado por DSC e WAXD. 
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Fig. 3: Relação entre cristalinidade (Xc) calculada por DSC e WAXD 
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Conclusões   

A caracterização da estrutura no estado sólido e as propriedades dos polímeros de etileno em blocos 

sintetizados neste trabalho revelaram que respeitam ao conceito de elastômero termoplástico em que 

blocos cristalizáveis servem como ligações físicas cruzadas ligando blocos amorfos. Além disso, 

observou-se que a eficiência do Cat1 diminuiu em alta temperatura de polimerização e este 

produziu PE amorfo. A adição de Et2Zn aumentou a eficiência para a mistura binária a partir da 

razão [Zn]/[Et] = 6.10-3, como já havia sido reportado anteriormente [8]. O aumento da temperatura 

de polimerização, assim como da [Zn], produziu PE com Tm e Xc mais elevados, o que revela a 

baixa resistência térmica do Cat1, que produz o segmento flexível. 
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