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Resumo: Catalisadores metalocênicos combinados (catalisadores dual-site) têm sido propostos como uma 

alternativa para a produção de poliolefinas com distribuição de massa molar mais larga. Entretanto, alguns 

problemas têm sido apontados no emprego industrial dessa classe de catalisadores, principalmente relacionados à 

dificuldade de formulação dos catalisadores. Nesse sentido, algumas patentes relatam como os principais 

problemas a dificuldade no controle da massa molar média do polímero e o número reduzido de resinas com 

diferentes especificações que é possível de obter com a mesma formulação de catalisador dual-site. Nesse 

contexto, patentes têm sido depositadas apresentando modificações no processo e/ou no preparo do catalisador 

como alternativas para superar as dificuldades encontradas. Desta forma, este trabalho faz uma releitura do 

processo de polimerização com catalisadores dual-site, evidenciando as principais vantagens e limitações com 

relação aos diferentes mecanismos para o controle da massa molar média do polímero e da sua distribuição. 

Além disso, uma nova metodologia para a imobilização dos diferentes complexos metalocênicos têm sido 

estuda. Os objetivos principais desta nova rota de imobilização são aumentar a atividade catalítica dos 

metalocenos, aumentar a concentração dos sítios ativos e reduzir a ocorrência da reação de terminação via 

eliminação β. Desta forma, deseja-se auxiliar na obtenção de polímeros com mais larga distribuição de massa 

molar. Esta nova metodologia de imobilização está sendo empregada nos estudos experimentais em comparação 

ao método de enxerto (grafting) comumente utilizado para metalocenos. 

 

 


