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RESUMO 

 

Com o objetivo de estudar a possível substituição do catalisador atualmente 

utilizado na planta industrial de produção de polipropileno por um novo catalisador, e 

através deste obter um maior rendimento catalítico e um melhor controle operacional, 

realizaram-se quatro testes de desempenho na produção de dois tipos de polipropileno, 

homopolímero e copolímero randômico. Para desenvolvimento e análise dos testes, foi 

realizada uma revisão bibliográfica, estudado o processo de produção da planta e 

estabelecidas as variáveis a serem manipuladas e controladas no sistema, bem como, as 

propriedades de maior impacto sobre o produto final obtido a fim de manter a sua 

qualidade. Analisando os quatro testes, conclui-se que a possível substituição do 

catalisador padrão pelo novo catalisador é viável, proporcionando a redução da quantidade 

de matéria-prima utilizada e um aumento no rendimento catalítico.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O polipropileno é obtido através da polimerização de propeno sendo um 

termoplástico semicristalino utilizado largamente em diversos segmentos da indústria. 

Apresenta microestruturas diferenciadas, dependendo da técnica empregada na sua 

polimerização. O sucesso do polipropileno como resina industrial deve-se, em grande 

parte, aos avanços obtidos nos sistemas catalíticos que o produzem, já que suas 

características definem o rendimento da reação e as propriedades do polímero formado. 

Devido a esse fato, muitos estudos são realizados com objetivo de se obter catalisadores 

cada vez mais modernos, sendo constante a produção de novos catalisadores. 

Na busca permanente por uma produção economicamente mais eficiente, são 

realizados testes com os novos catalisadores utilizando, para tanto, as plantas pilotos. 

Plantas pilotos possuem a mesma tecnologia de processo das plantas industriais, porém 

com pequena escala de produção e com maior flexibilidade operacional e de processo, 

sendo, portanto, uma boa ferramenta para pesquisa e desenvolvimento. 

Com o objetivo de estudar a possível substituição do catalisador atualmente 

utilizado na planta industrial de produção de polipropileno por um catalisador mais 

recente, e através deste obter um maior rendimento catalítico e um melhor controle 

operacional, realizaram-se testes de desempenho deste novo material na produção de dois 

tipos de polipropileno. 

Os objetivos específicos dos testes são a verificação das condições de processo 

adequadas para uso deste novo catalisador e a análise da qualidade dos produtos finais, 

comparando os resultados obtidos com os resultados conhecidos do catalisador padrão. 
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2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS E DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

 

Nesta seção será apresentada uma revisão bibliográfica sobre a produção de 

polipropileno, o sistema catalítico utilizado na polimerização, os diferentes tipos de 

produtos existentes bem como suas propriedades.  Também será realizada uma breve 

descrição do processo de polimerização de propeno utilizado na planta. 

 

2.1 CATALISADORES PARA PRODUÇÃO DE POLIPROPILENO 

 

Os catalisadores têm papel fundamental na produção de polipropileno, pois suas 

características definem o rendimento da reação e as propriedades do polímero formado. 

Catalisadores para polimerização podem ser classificados em dois grupos: homogêneos e 

heterogêneos. 

 Catalisadores homogêneos são solúveis no meio de polimerização e catalisadores 

heterogêneos são suportados, o que os torna insolúveis. Os catalisadores heterogêneos 

favorecem o controle da morfologia do polímero, mas têm como desvantagem a formação 

de diferentes sítios ativos em sua superfície, que originam polímeros com distribuição de 

massa molecular mais larga e incorporação não uniforme de monômeros. (SEVERN et al, 

2005) 

Os catalisadores mais utilizados para a polimerização de polipropileno são os 

catalisadores Ziegler-Natta heterogêneos, composto definido como um metal de transição 

dos grupos 4 a 8  que deve ser ativado por um alquil dos grupos 1, 2 ou 13, o cocatalisador. 

Karl Ziegler, em 1953, foi o primeiro a produzir polietileno utilizando uma mistura de 

tetracloreto de titânio e alquil-alumínio (TiCl4/AlR3) e Giulio Natta, em 1954, produziu 

polipropileno utilizando o mesmo sistema. O polipropileno produzido com este catalisador 

possuía isotaticidade muito baixa, entre 30 e 40%. Natta, logo em seguida, fez a 

substituição de tetracloreto de titânio solúvel (TiCl4) por tricloreto de titânio cristalino 

(TiCl3), e gerou um polipropileno com isotaticidade entre 80 e 90% (ALBIZZATI et al, 

2005). 

Deste então, o polipropileno isotático se tornou um dos mais importantes 

materiais plásticos produzidos. A necessidade de se obter catalisadores com maior 

atividade catalítica, estereoespecificidade, distribuição de sítios ativos mais uniformes, 

propriedades mecânicas mais aprimoradas, ocasionou o surgimento de várias gerações de 

catalisadores Ziegler-Natta (MIRANDA, 1994). A Tabela 2.1 mostra um comparativo 

entre estas gerações de catalisadores Ziegler- Natta. 
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Tabela 2.1 Performance dos diferentes tipos de catalisador Ziegler-Natta.* 

GERAÇÃO SISTEMA CATALÍTICO 

RENDIMENTO 

CATALÍTICO
1
 

(kg PP/ g catalisador) 

ISOTATICIDADE 

(%) 

CONTROLE 

MORFOLÓGICO 

1ª 
TiCl3 + AlCl3 + 

AlEt2Cl 
0.8-1.2 90-94 IMPOSSÍVEL 

2ª TiCl3 + AlEt2Cl 3.0 - 5.0 94-97 POSSÍVEL 

3ª 
TiCl4/Éster/MgCl2+ 

AlR3/Éster 
5.0-10.0 90-95 POSSÍVEL 

4ª 
TiCl4/Diéster/MgCl2+ 

AlR3/Silano 
10.0-25.0 95-99 POSSÍVEL 

5ª TiCl4/Diéter/MgCl2+ 

AlR3 
25.0-35.0 95-99 POSSÍVEL 

*Fonte:Adaptado de ALBIZZATI et al, 2005. 

 

Na Tabela 2.1, o termo rendimento catalítico
1
 é definido como a massa de 

polímero produzida [kg] para cada unidade de massa de catalisador inserido no processo 

[g]. 

O sistema catalítico empregado atualmente é composto pelo catalisador suportado, 

pelo cocatalisador (ou ativador) e pelo doador de elétrons. 

O suporte do catalisador é uma substância sólida, inerte e de grande área 

superficial, sobre qual o catalisador é depositado e tem como função aumentar a área 

superficial deste catalisador exposta para polimerização. A estrutura altamente porosa 

permite que se obtenham áreas específicas muito altas (REGINATO, 2001).  

Os cocatalisadores ou ativadores são substâncias que auxiliam o catalisador de 

forma a aumentar a velocidade de reação e o rendimento catalítico. Os cocatalisadores 

mais utilizados com catalisadores Ziegler-Natta heterogêneos são os compostos 

organometálicos de alumínio. A interação entre o titânio, metal de transição do catalisador, 

e o alumínio, metal do cocatalisador produz os sítios ativos. Altas concentrações de 

cocatalisador geram um decréscimo na isotaticidade, enquanto que baixas concentrações 

diminuem a atividade catalítica. Por isso, existe uma concentração ótima onde tanto a 

isotaticidade como o rendimento são satisfatórios. (REGINATO, 2001) 

O doador de elétrons, chamado de donor, é um composto baseado em silício 

tetravalente, uma base de Lewis, que auxilia ou ativa o cocatalisador de forma a aumentar 

a estereoespecificidade do polímero produzido, ou seja, é o responsável pela orientação da 

metila ao longo da cadeia polimérica (ALBIZZATI et al, 2005). 

 

1 
O termo original, produtividade, foi substituído por rendimento catalítico a fim de manter  

uniforme a nomenclatura usada no presente trabalho. Foi adotado como padrão o termo utilizado na empresa. 
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Os efeitos atribuídos aos doadores de elétrons são o envenenamento seletivo dos 

centros ativos atáticos, transformação de centros ativos atáticos em isotáticos e aumento na 

constante de velocidade de propagação de centros isotático. (REGINATO, 2001). 

2.2 POLIPROPILENO: ESTRUTURA E PROPRIEDADES 

 

a) Morfologia 

 

A morfologia dos polímeros estuda a relação geométrica entre moléculas 

poliméricas adjacentes e seu arranjo na massa total. São três diferentes estados de ordem 

intermolecular: estado cristalino, estado amorfo, e estado orientado (FERREIRA, 2004). 

O estado cristalino é o estado estrutural onde as moléculas estão arranjadas em uma 

estrutura altamente ordenada, em uma longa cadeia periódica padrão de átomos. 

(PHILLIPS, 2005). 

Amorfo é um termo geral usado para descrever polímeros que não possuem um 

arranjo periódico de átomos no espaço e também para descrever regiões não cristalinas em 

um polímero com algumas partes cristalinas (KARGER-KOCSIS, 1999). 

O estado orientado é aquele em que as moléculas estão alinhadas paralelamente 

umas às outras, estiradas em uma conformação linear (FERREIRA, 2004). 

O polipropileno pode existir sob vários graus de ordem estrutural. Através da 

polimerização com catalisadores Ziegler-Natta heterogêneos, podem existir três tipos de 

configurações de polipropileno: isotática, sindiotática e atática.  

Uma sucessão de unidades de monômero repetitivas e com a mesma configuração 

produz moléculas isotáticas. Devido a sua conformação, um polipropileno isotático 

apresenta alto grau de empacotamento de suas cadeias, resultando em um material com 

maior cristalinidade se comparado ao sindiotático e ao atático. Como consequência, os 

produtos possuem alta rigidez e opacidade (FERREIRA, 2004). 

Uma sucessão de unidades de monômeros regularmente alternados leva à formação 

de moléculas sindiotáticas. Um polipropileno sindiotático tem menor rigidez que os 

isotáticos, mas melhor resistência ao impacto e claridade (FERREIRA, 2004). 

Uma sucessão desordenada de unidades forma moléculas atáticas. Devido à 

estrutura irregular, a forma atática, com menor cristalinidade, resulta em material amorfo 

com alta rigidez (FERREIRA, 2004). A Figura 2.1 mostra a estrutura das três formas de 

configuração de cadeias de polipropileno. 
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Figura 2.1 Ilustração das diferentes configurações de polipropileno. Fonte: (CROMPTON, 2008) 

O polipropileno de maior interesse comercial é obtido utilizando-se catalisadores 

Ziegler-Natta, apresentando características como larga distribuição de massa molar e 

índice de isotaticidade acima de 95%, sendo os 5% restantes polipropileno atático 

(ABREU, 2004). 

 

b) Massa molar 

 

Um material polimérico consiste da união de cadeias de polímero de vários 

comprimentos ou unidades repetidas. Assim, a massa molar é determinada através de uma 

média de massa molar, razão entre a massa dada em gramas e o número de mols de uma 

molécula de polímero, segundo a Equação 2.1 (CROMPTON, 2008): 

 

                            
              

             
  (Equação 2.1) 

Onde 

                           : média de massa molar do polímero [g polímero/gmol polímero]; 

Massa Polímero: massa do polímero [g polímero]; 

Mols polímero: número de mols do polímero [gmol polímero]. 

 

As propriedades mecânicas de um polímero são fortemente afetadas pela massa 

molar: a rigidez, a resistência e a temperatura de fusão do polímero são propriedades 

diretamente proporcionais à massa molar. (KARGER-KOCSIS, 1999). 

 Para conhecimento da massa molar de um polímero faz-se o uso da medição do 

índice de fluidez, valor mais rapidamente medido, que é definido como o peso em gramas 

de polímero extrudado através de um capilar padrão sob uma carga fixa durante um 
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determinado tempo. O resultado da medição do índice de fluidez é um valor que indica a 

facilidade do polímero fundido fluir e é uma medida inversamente proporcional à massa 

molar (GAMBETTA, 2001). A Tabela 2.2 mostra como algumas propriedades mecânicas 

do polipropileno variam com o aumento da massa molar: 

 

    Tabela 2.2 Efeito do aumento da massa molar nas propriedades do polipropileno. 

PROPRIEDADES AUMENTO DA MASSA MOLAR 

RESISTÊNCIA AO IMPACTO AUMENTA 

ALONGAMENTO AUMENTA 

MÓDULO DE FLEXÃO DIMINUI 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DIMINUI 

INCHAMENTO AUMENTA 

RESISTÊNCIA DO FUNDIDO AUMENTA 

RESISTÊNCIA TÉRMICA DIMINUI (POUCO) 

TOLERÂNCIA À IRRADIAÇÃO DIMINUI 

OPACIDADE DIMINUI 

TEMPERATURA DE CRISTALIZAÇÃO DIMINUI 

*Fonte: MAIER & CALAFUT, T, 1998. 

 

c) Distribuição de massa molar 

 

A distribuição de massa molar é um parâmetro que indica a dispersão das massas 

molares de um dado polímero. De acordo com as Regras de Nomenclatura da União 

Internacional da Química Pura e Aplicada (Iupac), um polímero é uniforme quando todas 

as moléculas são uniformes no que diz respeito à massa molar e a composição. 

A distribuição de massa molar é medida como a razão entre a média de massa 

molar e o número médio de massa molar e pode variar entre 2.1 e 11,0. O número médio 

de massa molar está relacionado com o número de cadeias moleculares no polímero em 

massa molar particular, enquanto que a média de massa molar é relacionada com a massa 

no polímero de cadeias moleculares em uma massa molar particular (CROMPTON, 2008). 

A distribuição de massa molar é estreita se a maioria das cadeias moleculares tem 

aproximadamente o mesmo comprimento e é ampla se as cadeias possuem diferentes 

comprimentos.  Resinas com ampla distribuição de massa molar são mais sensíveis ao 

cisalhamento que resinas com estreita distribuição de massa molar, mas mais facilmente 

processados. A distribuição de massa molar influencia a processabilidade da resina devido 

à sensibilidade ao cisalhamento, já que viscosidade aparente diminui com o aumento da 

pressão aplicada. A Figura 2.2 mostra modelos de distribuições de massa molar estreita e 

larga que um polímero pode possuir: 



Análise de desempenho de um novo catalisador para a produção de polipropileno          7 
 

 

Figura 2.2 Distribuição de massa molar estreita e larga. 

A Tabela 2.3 mostra como as propriedades mecânicas do polipropileno variam 

com a ampliação da distribuição de massa molar: 

 

Tabela 2.3 Efeito do ampliação da distribuição de massa molar nas propriedades do polipropileno. * 

PROPRIEDADES 
AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE 

MASSA MOLAR 

RESISTÊNCIA AO IMPACTO DIMINUI (POUCO) 

ALONGAMENTO AUMENTA 

MÓDULO DE FLEXÃO AUMENTA 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO AUMENTA (POUCO) 

INCHAMENTO AUMENTA 

RESISTÊNCIA DO FUNDIDO AUMENTA 

RESISTÊNCIA TÉRMICA AUMENTA (POUCO) 

TOLERÂNCIA À IRRADIAÇÃO INALTERADO 

OPACIDADE AUMENTA 

TEMPERATURA DE CRISTALIZAÇÃO DIMINUI (POUCO) 

*Fonte: MAIER & CALAFUT, 1998. 

 

2.3 TIPOS DE POLIPROPILENO 

 

O polipropileno é produzido em diferentes formas, dependendo das propriedades 

desejadas. Além de variações no sistema catalítico e no processo de polimerização, podem 

ser realizadas modificações na estrutura do polipropileno, alterando assim suas 

propriedades. Uma maneira de se modificar a estrutura é introduzir um comonômero na 

cadeia principal de polipropileno, geralmente eteno. Deste modo, é possível obter-se 

polímeros com diferentes propriedades físicas (FERREIRA, 2004). 
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Polímeros que contêm somente o monômero propeno na cadeia polimérica são 

chamados homopolímeros. Polímeros que contêm o monômero propeno na cadeia 

polimérica e o comonômero eteno introduzido de forma aleatória nessa, são chamados 

copolímeros randômicos (MAIER & CALAFUT, 1998).  

 

a) Homopolímeros 

O polipropileno homopolímero pode ser obtido através da polimerização do 

monômero propeno utilizando um sistema catalítico Ziegler-Natta. Esse possui em torno de 

97% de polímero isotático e 3% de polímero atático. (KARGER-KOCSIS, 1999).  

Os principais parâmetros que governam as propriedades de polipropilenos 

homopolímeros são a estereoregularidade da cadeia, a massa molar e a distribuição de 

massa molar. Esses parâmetros afetam significativamente o grau de cristalinidade e 

também a processabilidade e o desempenho do material. (PHILLIPS, 2005). 

 

b) Copolímeros Random 

 

A introdução de uma pequena quantidade de unidades de comonômero eteno, 

aleatoriamente distribuídos na cadeia principal e que atuam como defeito na cristalinidade 

da cadeia macromolecular de polipropileno, diminui o comprimento dos segmentos 

isotáticos e leva a diferentes propriedades térmicas, mecânicas e propriedades de 

processamento do copolímero quando comparados aos homopolímeros (KARGER-

KOCSIS, 1999).  

O copolímero randômico possui em torno de 94% de polipropileno isotático (com 

eteno) e 6% de polipropileno atático (com eteno). (MAIER & CALAFUT, 1998) 

Através da copolimerização randômica é possível se obter materiais que requerem 

temperaturas de fusão mais baixas que a do homopolímero, com maior flexibilidade e com 

maior transparência e brilho. O principal interesse em produzir copolímeros de 

polipropileno é a melhoria na resistência ao impacto em relação ao homopolímero. 

(FERREIRA, 2004). 

Do mesmo modo que os homopolímeros, as propriedades dos Copolímeros 

Random são definidas pelos parâmetros estereoespecificidade, massa molar e distribuição 

de massa molar. (PHILLIPS, 2005). 
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2.4 DESCRIÇÃO DO PROCESSO  

 

As plantas pilotos utilizam a mesma tecnologia de processo das plantas 

industriais, porém têm menor escala de produção e maior flexibilidade operacional e de 

processo. Desta forma, os custos de operação são muito menores quando comparados a 

uma planta industrial, possibilitando assim testar e desenvolver novas ideias para cada 

tecnologia, com um menor risco. A planta piloto utilizada para o teste foi a planta para 

polimerização de propeno, sendo produzidos dois tipos de polipropileno: homopolímero e 

copolímero randômico.  

A Figura 2.2 mostra o diagrama de blocos da planta piloto de polimerização de 

propeno. Para um melhor entendimento, as etapas do processo de polimerização de 

propeno foram subdivididas. 

 

 

Figura 2.3 Diagrama de blocos do processo de polimerização de propeno. 

 

2.4.1 PRÉ-CONTATO 

 

Na etapa de pré-contato ocorre a mistura e ativação do sistema catalítico. O vaso 

de pré-contato é um reator com agitação que opera com 80% de seu volume preenchido  

com propano líquido, inerte na reação. Primeiramente coloca-se o cocatalisador seguido do 

doador de elétrons e, posteriormente, adiciona-se o catalisador Ziegler-Natta.  O 

rendimento catalítico e a isotaticidade do polímero formado são determinados pelo tempo 

de contato, agitação e temperatura do vaso. 
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2.4.2 PRÉ-POLIMERIZAÇÃO 

 

A corrente oriunda do pré-contato é alimentada no vaso de pré-polimerização, 

onde há adição do monômero propeno. Nessa etapa, as partículas catalíticas são revestidas 

com uma pequena camada de polímero, o que evita a fragmentação das mesmas ao 

entrarem nos reatores de polimerização, que operam em condições mais severas de 

temperatura e pressão, fazendo com que o rendimento catalítico não seja prejudicado. 

O reator de pré-polimerização opera com um tempo de residência baixo (<10min) 

e uma temperatura baixa (<15°C), a fim de minimizar a polimerização que nele ocorre. A 

reação deve ocorrer mais lenta e moderadamente que nos reatores de polimerização.  

2.4.3 POLIMERIZAÇÃO 

 

Do reator de pré-polimerização, o propeno, o catalisador, o cocatalisador e o 

donor são alimentados ao reator de polimerização em fase líquida, onde são adicionados 

continuamente propeno fresco e hidrogênio ao reator.  

 O propeno é polimerizado no reator sob condições controladas de temperatura e 

pressão. Propeno e propano líquidos são usados como fluidos de transporte do polímero 

formado. Neste reator também é adicionado um agente antiestático, quando necessário, 

utilizado para evitar a aderência do polímero formado na parede deste equipamento e para 

desativar os sítios ativos do catalisador na parte externa da esfera evitando a formação de 

grumos.   

Quando da produção de copolímeros randômicos, o comonômero eteno é 

adicionado ao reator de polimerização, sendo alimentado na forma gasosa juntamente com 

propeno e hidrogênio. Ao alimentar eteno ao reator de polimerização, deve-se controlar a 

velocidade da reação, pois este comonômero é muito reativo. Se a alimentação for muito 

brusca, pode-se ter o descontrole do processo. 

Do reator de polimerização em fase líquida, o polímero formado suspenso em 

propeno é alimentado ao vaso de flash. Neste vaso, ocorre a vaporização dos monômeros 

não reagidos no reator de polimerização, separando-os do polímero através de uma 

expansão brusca. O propeno vaporizado é recuperado e reciclado, enquanto que o polímero 

resultante é conduzido para o reator fase gás, fluindo por diferença de pressão. 

O polímero entra na zona superior do leito fluidizado e percorre o mesmo em 

movimento circular e descendente, em contracorrente com a mistura gasosa de 
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monômeros, saindo por um coletor cônico no fundo. O polímero é continuamente 

descarregado do reator.  

Os monômeros não reagidos são reciclados ao reator através de um compressor 

centrífugo, responsável pela fluidização do leito. Nesta corrente circulante são feitas as 

alimentações de propeno, hidrogênio e eteno, quando da produção de copolímeros. O calor 

de reação é removido por um trocador de calor que resfria o gás de reciclo. O gás 

circulante no sistema é necessário não só como matéria-prima da reação, mas também 

como agente de fluidização do polímero e removedor do calor de reação. 

A temperatura da reação é controlada pela circulação do gás reciclado. Uma queda 

de temperatura gera uma redução na taxa de polimerização, isto é, no rendimento da 

reação, e um aumento na pressão, pois o consumo de gás é menor. Uma operação com alto 

rendimento, isto é, com uma temperatura mais alta, melhora comprovadamente as 

propriedades finais do polímero, porém, um aumento excessivo de temperatura poderá 

causar a aglomeração e entupimento do fundo reator. 

A temperatura de operação normalmente é ajustada conforme as condições de 

operação do reator no que diz respeito à atividade do catalisador, e quando da produção de 

copolímero, ao teor de eteno incorporado. 

2.4.4 DESATIVAÇÃO 

 

O polímero descarregado do reator fase gás flui por gravidade ao vaso de 

desativação. Nesse, vapor de baixa pressão é injetado pelo fundo, promovendo a 

decomposição do catalisador e dos resíduos de donor, além de remover o monômero ainda 

presente no polímero. Os vapores saem pelo topo e passam por um ciclone para remoção 

dos finos arrastados. Os vapores entram em uma coluna lavadora, onde circulam em 

contracorrente com água. Na saída dos vapores da torre há um trocador de calor que 

condensa vapor d'água e orgânicos mais pesados (oligômeros, óleos, graxas) sendo esse 

condensado recolhido.  Os gases não-condensados saem pelo topo da torre, succionados 

por um compressor que os descarrega para um sistema de secagem.  

2.4.5 SECAGEM 

 

O polímero desativado é descarregado por gravidade do vaso de desativação ao 

secador, onde parte do vapor injetado condensa-se sobre o polímero. A concentração de 

água do polímero ao entrar no vaso é cerca de 3% em peso e, ao sair do secador apenas 

0,02% em peso. 
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Parte do calor de vaporização da água é cedida pelo próprio polímero que sofre 

uma queda brusca de temperatura devido à repentina queda de pressão. O restante é 

fornecido por nitrogênio aquecido. O polímero seco é descarregado por gravidade à área 

dos silos de armazenamento. 

2.4.6 VARIÁVEIS OPERACIONAIS 

 

Durante o processo de polimerização, algumas variáveis devem ser controladas, as 

quais são apresentadas na Tabela 2.4:  

 

Tabela 2.4 Variáveis de controle de operação do sistema. 

VARIÁVEL CONTROLADA VARIÁVEL MANIPULADA 

CONCENTRAÇÃO DE HIDROGÊNIO VAZÃO DE HIDROGÊNIO 

RAZÃO MOLAR DONOR/TITÂNIO VAZÃO DE DONOR 

RAZÃO MOLAR ALUMÍNIO/TITÂNIO VAZÃO DE COCATALISADOR 

RAZÃO MOLAR HIDROGÊNIO/ETENO VAZÃO DE HIDROGÊNIO 

RAZÃO MOLAR ETENO/PROPENO VAZÃO DE ETENO 
 

Na sequência serão descritas brevemente as variáveis controladas apresentadas na 

Tabela 2.4: 

 

Concentração de Hidrogênio: concentração de hidrogênio (em ppm) presente no 

reator de polimerização. Essa concentração é controlada através da vazão de 

hidrogênio e ajusta a massa molar média do polímero. 

 

Razão molar Donor/Titânio: razão molar entra a quantidade de donor e a 

quantidade de titânio presente catalisador. Esta relação é controlada pelas vazões 

de donor e ajusta a estereoespecificidade do catalisador. 

 

Razão molar Alumínio/Titânio: razão molar entra a quantidade de alumínio 

presente no cocatalisador e a quantidade de titânio presente no catalisador em um 

determinado equipamento. Esta relação é controlada pela vazão de cocatalisador e 

utilizada para ajustar o rendimento do catalisador. 

  

Razão molar Eteno/Propeno: razão molar entre as vazões de eteno e a vazão de 

propeno em um determinando equipamento. Esta relação é controlada através da 
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vazão de eteno e utilizada para ajustar o teor de eteno incorporado ao polímero, 

quando da produção de copolímero. 

2.4.7 CONTROLE DE QUALIDADE 

 

Para cada tipo de produto são especificadas algumas propriedades do polímero, as 

quais são necessárias à aplicação final. Estas propriedades estão associadas a variáveis de 

processo. A Tabela 2.5 apresenta uma relação destas propriedades, as quais passam a ser 

discutidas: 

 

Tabela 2.5 Relação entre a variável de controle e a propriedade do polímero. 

PRODUTO PROPRIEDADE VARIÁVEL DE CONTROLE 

HOMOPOLÍMERO 
ÍNDICE DE FLUIDEZ CONCENTRAÇÃO DE HIDROGÊNIO 

SOLÚVEIS EM XILENO RELAÇÃO MOLAR DONOR/TITÂNIO 

COPOLÍMERO 
RANDÔMICO 

ÍNDICE DE FLUIDEZ CONCENTRAÇÃO DE HIDROGÊNIO 

SOLÚVEIS EM XILENO RELAÇÃO MOLAR DONOR/TITÂNIO 

TEOR DE ETENO 
INCORPORADO (%) 

RELAÇÃO MOLAR ETENO/PROPENO 

  

a) Índice de fluidez 

O índice de fluidez determina a processabilidade e a aplicação do produto final. 

Durante a polimerização é controlado pela concentração de hidrogênio nos reatores de 

polimerização. 

A medição do índice de fluidez é executada de acordo com a ISO 1133- Plásticos: 

Determinação da fluidez de um fluxo de massa e fluidez de um fluxo de volume em 

termoplásticos. Esta medição é feita em um plastômero, seguindo as determinações da 

ASTM D1238-10: Método de teste padrão para índice de fluidez através de plastômero.  

Os resultados fornecidos pelo ensaio do índice de fluidez são expressos pela razão 

entre a quantidade de material extrudado em um tempo pré-determinado, na unidade 

g/10min, sendo a imprecisão na análise de 3%. 

 

b) Solúveis em xileno 

 

 A parcela atática de polipropileno em uma resina polimérica é indicada pelo teor 

de solúveis em xileno à temperatura ambiente, em uma faixa de 1-20% (MAIER & 

CALAFUT, 1998). 
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A fração solúvel em xileno é composta de uma parte amorfa, formado pela parcela 

atática do polímero, e de uma parte denominada oligômeros. Para ser considerado um 

polímero, o grau de polimerização deve ser superior a 100 e pode chegar a 250.000, 

correspondendo a massas molares entre 1400 e 350.000 g polímero/gmol polímero. 

Polipropilenos de baixa massa molar são chamados de oligômeros e possuem grau de 

polimerização entre 8 e 100, apresentando-se como graxas e desprovidos de qualquer 

característica associada aos polímeros (GAMBETTA, 2001). 

A análise de solúveis em xileno do polímero é realizada em laboratório, 

adicionando-se em xileno e quantificando-se a parcela solubilizada. A imprecisão na 

análise de solúveis em xileno em polipropileno é de 11%. 

 

c) Granulometria 

A distribuição granulométrica fornece a distribuição percentual em massa dos 

tamanhos dos grãos que constituem o material. Essa caracterização é essencial para 

garantir a processabilidade do polímero, já que um teor elevado de finos pode gerar 

entupimento de equipamentos e linhas e diminui a qualidade do produto final.  

A análise granulométrica é feita através de peneiras de diferentes aberturas e que 

são padronizadas internacionalmente. Cada peneira tem um número de aberturas por 

polegada linear denominado número de Mesh. 

O conjunto de peneiras utilizadas no teste foi o de granulometria fina, que utiliza 

os seguintes números de Mesh: #18, #20,#40, #60, #80, #120, #200 e fundo, o que 

corresponde a aberturas de: 1000, 840, 420, 250, 177, 125, 74 e 0 µm, respectivamente. A 

imprecisão na análise granulométrica de 7%. 

 

d) Teor de eteno incorporado 

 O teor de eteno incorporado é um controle de qualidade quando da produção de 

copolímeros. Através deste é determinada a resistência ao impacto do copolímero. É 

fundamental que o teor de solúveis em xileno estabelecido para o copolímero seja atingido, 

pois significa que copolímero está sendo produzido e não apenas polipropileno e 

polietileno, separadamente. A imprecisão na análise do teor de eteno incorporado em 

polipropileno é de 3%.  
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3 METODOLOGIA 

 

Foram realizados quatro testes, produzindo-se dois tipos de produtos de 

polipropileno: homopolímero e copolímero randômico. Os produtos homopolímero e 

copolímero randômico foram produzidos apenas em um reator de polimerização em fase 

líquida ou em um reator de polimerização em fase líquida em série com um reator de 

polimerização em fase gás. Os testes foram realizados nesta sequência, a fim de se obter o 

comportamento do novo catalisador frente à polimerização em fase líquida e fase gás, 

separadamente, e também em conjunto, para melhor análise dos resultados. A Tabela 3.1 

mostra a sequência dos testes realizados. 

 
Tabela 3.1 Sequência de testes realizados. 

TESTE 
HOMOPOLÍMERO COPOLÍMERO RANDÔMICO 

FASE LÍQUIDA 
FASE LÍQUIDA + 

FASE GÁS 
FASE LÍQUIDA 

FASE LÍQUIDA + 
FASE GÁS 

1 X 
   

2 
 

X 
  

3 
  

X 
 

4 
   

X 

 

3.1 DESCRIÇÃO DOS TESTES 

 

Inicialmente é realizado um balanço de massa (descrito no apêndice A). Na 

sequência dosa-se propeno nos reatores de pré-polimerização e polimerização em fase 

líquida, propano, cocatalisador e donor no vaso de pré-contato. Injeta-se hidrogênio no 

reator de polimerização fase líquida, de modo a atingir a concentração requerida para o 

produto de partida. Injeta-se catalisador ajustando a vazão conforme a calculada no 

balanço de massa. Inicia-se o acompanhamento de análises das propriedades controladas 

do polímero.  

Os valores das variáveis de processo como vazão, concentração e carga da planta 

são acompanhados em tempo real através do programa Aspen Plus Explorer e podem ser 

coletados para posteriores análises. Esta é uma boa ferramenta para acompanhar o 

comportamento operacional da planta frente ao novo catalisador. 

Uma amostra de produto é recolhida em um dado intervalo desejado e enviada 

para o laboratório de controle de qualidade, onde a amostra é analisada de acordo com as 
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propriedades de controle desejadas. O intervalo de amostragem de cada teste de acordo 

com a propriedade a ser analisada segue conforme a Tabela 3.2. 

 
Tabela 3.2 Intervalo entre as análises das propriedades de controle. 

PROPRIEDADE 

HOMOPOLÍMERO COPOLÍMERO 

TESTE 1 TESTE 2 TESTE 3 TESTE 4 

INTERVALO ENTRE ANÁLISES (h) 

SOLÚVEIS EM XILENO 8 8 8 8 

ÍNDICE DE FLUIDEZ 2 4 2 4 

GRANULOMETRIA 8 8 8 8 

TEOR DE ETENO 

INCORPORADO 
- - 4 4 

 

A partir dos resultados das análises, podem ser realizadas mudanças nas variáveis 

de controle, com o objetivo de especificar o produto. Um produto é considerado 

especificado quando todas as suas propriedades de controle estão dentro de uma faixa de 

valores pré-estabelecidos conforme as propriedades desejadas no produto final. Para os 

quatro testes realizados as propriedades controladas são solúveis em xileno, índice de 

fluidez, distribuição granulométrica e teor de eteno incorporado (quando da produção de 

copolímero). 

Enquanto os valores desejáveis não são atingidos, opera-se em modo transiente, 

modificando as variáveis de controle a fim de se especificar o produto. Quando as 

propriedades desejadas do produto se encontram dentro das faixas de especificação, a 

planta opera em modo estacionário, sendo retirados 500 kg de produto para análises 

posteriores.  

Após recolhida a quantidade desejada de produto, a planta volta a operar em modo 

transiente, a fim de se estabelecer as relações desejadas entre as matérias-primas para o 

próximo teste. 

O teste 1, por se tratar da partida da planta, foi o teste de maior duração, cerca de 

5 dias. Após três dias de operação em modo transiente, ajustando-se as variáveis de 

controle, especificou-se o produto em todas as propriedades desejadas, operando em modo 

estacionário por dois dias e retirando-se 500 kg de produto especificado.  

Para o teste 2 alinhou-se o reator fase gás. Por cerca de 6 horas operou-se apenas 

com o reator fase líquida, ajustando as relações entre as matérias-primas. Após alinhar o 

reator fase gás operou-se em modo transiente por cerca de dois dias até especificar o 

produto. Quando da sua especificação, operou-se em modo estacionário por 12 horas, 

sendo retirados 500 kg de produto especificado.  
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Para o teste 3, o reator fase gás foi desalinhado novamente, operando apenas com 

o reator fase líquida em modo transiente por um dia. Após especificar o produto, operou-se 

em modo estacionário por mais 12 horas, retirando-se 500 kg de produto especificado. 

Para o teste 4 alinhou-se novamente o reator fase gás. Por cerca de 6 horas 

operou-se apenas com o reator fase líquida, ajustando as relações entra as matérias-primas. 

Após alinhar o reator fase gás, trabalhou-se em modo transiente por cerca de dois dias até 

especificar o produto, operando em modo estacionário por 12 horas e retirando-se 500 kg 

de produto especificado. Após este teste, bloqueou-se a alimentação de catalisador, seguido 

da interrupção das alimentações de matérias-primas. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados dos testes de 

desempenho. Os testes foram realizados conforme a Tabela 3.1  e seus resultados foram 

agrupados de acordo com a propriedade analisada: solúveis em xileno, índice de fluidez, 

rendimento catalítico, granulometria e teor de eteno incorporado, quando da produção de 

copolímero.  

4.1 SOLÚVEIS EM XILENO 

 

O efeito da relação Do/Ti no teor de solúveis em xileno do polímero no primeiro, 

segundo, terceiro e quarto teste é mostrado nas Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, respectivamente.  

 

 

Figura 4.1 Efeito da relação Do/Ti no teor de solúveis em xileno do homopolímero em fase líquida. 

 

Figura 4.2 Efeito da relação Do/Ti no teor de solúveis em xileno final do homopolímero (fase líquida+fase 

gás). 
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Figura 4.3 Efeito da relação Do/Ti no teor de solúveis em xileno final do copolímero em fase líquida. 

 

 

Figura 4.4 Efeito da relação Do/Ti no teor de solúveis em xileno final do copolímero (fase líquida+fase gás). 

 

O teor de solúveis em xileno é dado pela soma das frações de polímero amorfo, 

atático, e a fração de oligômeros, polímeros que possuem uma massa molar tão baixa que 

perdem as propriedades desejadas do produto final. Portanto, o teor de solúveis em xileno, 

depende tanto da relação Do/Ti presente no reator, como da massa molar do polímero, a 

qual é medida pelo índice de fluidez. Índices de fluidez muito altos significam um 

polímero com massa molar muito baixa, podendo ocorrer a geração de oligômeros. 

A relação Do/Ti controla a estereoespecificidade do catalisador. Quanto maior a 

relação Donor/Titânio, relação entre a quantidade de agente estereoregulador e a 

quantidade de sítios ativos do catalisador, menor a parcela atática presente no polímero. 

À medida que se aumenta a relação Do/Ti, diminui-se o teor de solúveis em 

xileno do polímero. Os valores encontrados entre as duas linhas tracejadas nas Figuras 4.1, 

4.2, 4.3 e 4.4 são pontos onde o produto está especificado, faixa de valores entre 2,7 e 3,7.  
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De acordo com a Figura 4.1, utilizando uma relação Donor/Titânio de 0,6 com o 

novo catalisador, consegue-se atingir o valor de solúveis em xileno dentro da faixa de 

especificação no homopolímero produzido em fase líquida, sendo que com o catalisador 

padrão esta relação fica em torno de 1,6.  

Para o homopolímero produzido em fase líquida e fase gás (Figura 4.2), utilizando 

uma relação Donor/Titânio de 0,5 com o novo catalisador, consegue-se atingir o valor de 

solúveis em xileno dentro da faixa de especificação, sendo que com o catalisador padrão 

esta relação fica em torno de 1,5.  

A Figura 4.3 mostra que, utilizando uma relação Donor/Titânio de 0,7 com o novo 

catalisador, consegue-se atingir o valor de solúveis em xileno dentro da faixa de 

especificação no copolímero produzido em fase líquida, sendo que com o catalisador 

padrão esta relação fica em torno de 5,5. 

Utilizando uma relação Donor/Titânio de 0,8 com o novo catalisador, consegue-se 

atingir o valor de solúveis em xileno dentro da faixa de especificação no copolímero 

produzido em fase líquida e fase gás (Figura 4.4), sendo que com o catalisador padrão esta 

relação fica em torno de 6,0.  

Portanto, os testes realizados indicam que a substituição do catalisador utilizado 

atualmente proporcionaria uma economia de matéria-prima, decorrente da utilização de 

menores quantidades do composto doador de elétrons. 

 

4.2 ÍNDICE DE FLUIDEZ 

 

O efeito da concentração de hidrogênio no índice de fluidez no polímero pode ser 

visto nas Figuras 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. 

 

Figura 4.5 Efeito da concentração de H2 no índice de fluidez relativo do homopolímero em fase líquida. 
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Figura 4.6 Efeito da concentração de H2 no índice de fluidez final do homopolímero (fase líquida+fase gás). 

 

Figura 4.7 Efeito da concentração de H2 no índice de fluidez do copolímero em fase líquida. 

 

 

Figura 4.8 Efeito da concentração de H2 no índice de fluidez do reator fase líquida e do índice de fluidez final 

do produto (fase líquida+fase gás). 
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O índice de fluidez é a medida da facilidade que um polímero tem de escoar, 

sendo controlado pela concentração de hidrogênio presente no reator de polimerização. O 

Hidrogênio interrompe o crescimento da cadeia polimérica, diminuindo a massa molar e, 

por conseqüência, aumentando o seu índice de fluidez. 

À medida que se aumenta a concentração de hidrogênio no reator, cresce o valor 

do índice de fluidez do polímero. Os valores encontrados entre as duas linhas tracejadas 

nas Figuras 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 são pontos onde o produto está especificado, faixa de valores 

entre 3,5 e 4,4 para o homopolímero e entre 7,0 e 9,0 para o copolímero.  

De acordo com a Figura 4.5, utilizando o novo catalisador para a produção de 

homopolímero em fase líquida, com uma concentração de hidrogênio entre 450 e 550 ppm 

molar  atinge-se valores de índice de fluidez dentro da faixa de especificação.  Para o 

catalisador padrão esses valores são mais elevados, entre 600 e 650 ppm molar.  

Utilizando o novo catalisador para a produção de homopolímero em fase líquida 

em série com fase gás (Figura 4.6), é exigida uma concentração de hidrogênio muito maior 

no reator fase gás que no reator fase líquida, tanto utilizando o catalisador padrão quanto o 

novo catalisador, variando entre 13000 e 14000 ppm molar. No reator fase gás é necessária 

uma concentração maior de hidrogênio devido à dificuldade de difusão do hidrogênio na 

partícula, já que no reator fase líquida a polimerização ocorre no catalisador, e no reator 

fase gás a polimerização ocorre já em um polímero formado, dificultando a difusão até o 

sítio ativo do catalisador. Devido à grande diferença de concentração de Hidrogênio 

necessári no reator fase gás (da ordem de 30 vezes maior), a Figura 4.6 não traz os dados 

obtidos com o catalisador padrão no reator em fase líquida comparando com o novo 

catalisador no reator fase gás.  

A Figura 4.7 mostra que, utilizando o novo catalisador para a produção de 

copolímero em fase líquida, com uma concentração de hidrogênio em torno de 800 ppm 

molar atingi-se valores de índice de fluidez dentro da faixa de especificação. Já para o 

catalisador padrão esses valores são mais elevados, em torno de 2500 ppm molar.  

Com uma concentração de hidrogênio no reator de polimerização em fase líquida 

entre 900 e 1100 ppm molar atinge-se valores  de índice de fluidez dentro da faixa de 

especificação (Figura 4.8), utilizando o novo catalisador para a produção de copolímero em 

fase líquida. Para o catalisador padrão, esta concentração é em torno de 2400 ppm molar. 

Do mesmo modo que na Figura 4.6, a Figura 4.8 mostra que a concentração de hidrogênio 

exigida no reator fase gás com o novo catalisador é maior do que a concentração necessária 

no reator fase líquida, tanto utilizando o catalisador padrão quanto o novo catalisador, em 

torno de 3900 ppm molar. 
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Comparando a concentração de hidrogênio consumida com o novo catalisador e o 

catalisador padrão nos reatores de polimerização em fase líquida, conclui-se que o novo 

catalisador proporciona uma economia de hidrogênio. 

 

4.3 RENDIMENTO CATALÍTICO 

O efeito da relação Al/Ti no rendimento catalítico no primeiro, segundo, terceiro e 

quarto teste é mostrado nas Figuras 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12, respectivamente. 

 

 

Figura 4.9 Efeito da relação Al/Ti no rendimento catalítico relativo do homopolímero em fase líquida. 

 

 

Figura 4.10 Efeito da relação Al/Ti no rendimento catalítico em fase líquida e do rendimento catalítico total 

(fase líquida+fase gás). 
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Figura 4.11 Efeito da relação Al/Ti no rendimento catalítico do copolímero em fase líquida. 

 

Figura 4.12 Efeito da relação Al/Ti no rendimento catalítico em fase líquida e do rendimento catalítico total 

(fase líquida+fase gás). 

 

A relação Al/Ti (quantidade de Alumínio presente no cocatalisador e a quantidade 

de Titânio presente no catalisador), controla o rendimento catalítico, pois a interação 

Alumínio do cocatalisador com o Titânio do catalisador produz os sítios ativos. Em geral, 

quanto maior a relação, maior o rendimento catalítico, ou seja, maior a produção, em kg, 

de polímero para cada grama de catalisador. 

De acordo com a Figura 4.9, utilizando o novo catalisador para a produção de 

homopolímero em fase líquida, uma relação Al/Ti em torno de 80 mol/mol, proporciona 

um rendimento catalítico em torno de 40 kg polímero/g catalisador, ou seja, para cada 

grama de catalisador são produzidos 40 kg de polímero. Com o catalisador padrão, mesmo 

utilizando-se uma relação Al/Ti em torno de 240 mol/mol, o rendimento catalítico fica na 

média de 25 kg polímero/g catalisador. A utilização do novo catalisador em polimerização 

de homopolímero no reator fase líquida proporciona um aumento de 60% no rendimento 

catalítico. 
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A Figura 4.10 mostra que, utilizando o novo catalisador para a produção de 

homopolímero em fase líquida em série com a fase gás, uma relação Al/Ti em torno de 90 

mol/mol proporciona um rendimento catalítico total, ou seja, a soma dos rendimentos 

catalíticos encontrados nos reatores de polimerização em fase líquida e fase gás, em torno 

de 60 kg polímero/g catalisador.  Conclui-se então, que o novo catalisador chega ainda 

ativo no reator fase gás, de modo que a reação ainda continua, o que aumenta o rendimento 

catalítico em 20 kg polímero/g catalisador em relação a polimerização utilizando apenas o 

reator fase líquida. A utilização do novo catalisador em polimerização de homopolímero 

em reator de polimerização em fase líquida em série com o reator de polimerização fase 

gás proporciona um aumento de 160% no rendimento catalítico. 

Utilizando o novo catalisador para a produção de copolímero em fase líquida, uma 

relação Al/Ti em torno de 80 mol/mol proporciona um rendimento catalítico em torno de 

65 kg polímero/g catalisador (Figura 4.11). Com o catalisador padrão, mesmo utilizando-se 

uma relação Al/Ti em torno de 240 mol/mol, o rendimento catalítico fica na média de 45 

kg polímero/g catalisador. A utilização do novo catalisador para obtenção de copolímero 

no reator fase líquida proporciona um aumento de 70% no rendimento catalítico. 

De acordo com a Figura 4.12, utilizando o novo catalisador para a produção de 

copolímero em fase líquida em série com fase gás, uma relação Al/Ti em torno de 150 

mol/mol proporciona um rendimento catalítico total, ou seja, a soma dos rendimentos 

catalíticos encontrados nos reatores de polimerização em fase líquida e fase gás, em torno 

de 80 kg polímero/g catalisador. A utilização do novo catalisador para a produção de 

copolímero em reator fase líquida em série com o reator fase gás proporciona um aumento 

de 20% no rendimento catalítico em relação ao rendimento catalítico obtido utilizando 

apenas o reator de polimerização em fase líquida e um aumento de 70% no rendimento 

catalítico em relação ao catalisador padrão. 

 

4.4 GRANULOMETRIA 

 

A distribuição granulométrica das partículas de polímero produzidas no primeiro, 

segundo, terceiro e quarto teste é mostrada nas Figuras 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16, 

respectivamente. 
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Figura 4.13 Distribuição granulométrica do homopolímero em fase líquida. 

 

Figura 4.14 Distribuição granulométrica das partículas de homopolímero em fase líquida e em fase gás. 

 

 

Figura 4.15 Distribuição granulométrica das partículas de copolímero em fase líquida. 
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Figura 4.16 Distribuição granulométrica das partículas de copolímero em fase líquida e em fase gás. 

 

De acordo com a Figura 4.13, as distribuições granulométricas obtidas com o 
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padrão são semelhantes, o que é essencial para garantir a processabilidade do polímero.  

A distribuição granulométrica das partículas obtidas com o novo catalisador 

mostra que a fração de partículas finas, partículas (tamanho de até 78 µm, considerado 

inferior à especificação), reduz em torno de 1%. As partículas finas são prejudiciais, já que 

devido à alta temperatura de reação de polimerização, podem formar aglomerados ou 
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A Figura 4.14 mostra que, as distribuições granulométricas obtidas com o novo 

catalisador na produção de homopolímero no reator fase líquida e fase gás e o catalisador 

padrão são semelhantes. As partículas com tamanho superior a 2000 µm produzidas no 

reator fase gás quando utilizado o novo catalisador são maiores quando comparadas às 

partículas produzidas no reator de polimerização em fase líquida. Isto ocorre pois o 

polímero que sai do reator em fase líquida entra no reator fase gás e continuam a 

polimerização, aumentando seu tamanho. 

As distribuições granulométricas obtidas com o novo catalisador na produção de 

copolímero no reator fase líquida e o catalisador padrão são semelhantes, como pode ser 

visto na Figura 4.15. Comparando as distribuições granulométricas obtidas com os dois 
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obtido no reator de polimerização em fase líquida, o que é essencial para garantir a 

processabilidade do polímero.  
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são semelhantes A distribuição granulométrica do produto obtido no reator fase gás difere 

bastante às outras distribuições nos reatores de polimerização em fase líquida. 

 

4.5 TEOR DE ETENO INCORPORADO 

 

O efeito da relação C2/C3 no teor de eteno incorporado ao polímero no terceiro e 

quarto teste é mostrado nas Figuras 4.17, 4.18, respectivamente. 

  

 

Figura 4.17 Efeito da relação C2/C3 no teor de eteno incorporado ao copolímero em fase líquida. 

 

 

Figura 4.18 Efeito da relação C2/C3 no teor de eteno final incorporado ao copolímero (fase líquida+fase gás). 
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relação C2/C3 e é especificado, de acordo com as propriedades desejadas do produto. À 

medida que se aumenta a relação molar C2/C3 no reator, aumenta-se o valor do teor de 

eteno incorporado ao polímero. Os valores encontrados entre as duas linhas tracejadas nas 

Figuras 4.17 e 4.18 são pontos onde o produto está especificado, faixa de valores entre 0,5 

e 1,0.  

De acordo com a Figura 4.17, utilizando o novo catalisador para a produção de 

copolímero em fase líquida, com uma relação C2/C3 entre 0,03 e 0,08 consegue-se atingir 

valores de teor de eteno incorporado ao polímero dentro da faixa de especificação. Esta 

relação é maior que a utilizada com o catalisador padrão (em torno de 0,01).   

Quando o novo catalisador é empregado para a produção de copolímero em reator 

de polimerização em fase líquida em série com reator de polimerização fase gás (Figura 

4.18), uma relação C2/C3 entre 0,028 e 0,040 no reator de polimerização em fase líquida 

garante a especificação do eteno. Esta relação é maior que a utilizada com o catalisador 

padrão, entre 0,010 e 0,015.  Com uma relação C2/C3 em torno de 0,005 no reator de 

polimerização fase gás, atingi-se o teor de eteno incorporado ao polímero dentro da faixa 

de especificação, valor menor que o utilizado nos reatores de polimerização fase líquida, 

tanto quando utilizado o catalisador padrão quanto o novo catalisador. 
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5 CONCLUSÕES 

 

No presente trabalho realizaram-se em planta piloto quatro testes de desempenho 

de um novo catalisador na produção de dois tipos de polipropileno, homopolímero e 

copolímero. O objetivo foi estudar a possível substituição do catalisador atualmente 

utilizado na planta industrial de produção de polipropileno por um catalisador mais 

recente, e através deste obter um maior rendimento catalítico e um melhor controle 

operacional.  

Para o desenvolvimento dos testes, foi estudado o processo de produção da planta, 

efetuado um balanço de massa e foram estabelecidas as variáveis a serem manipuladas e 

controladas no sistema. Também foram identificadas as propriedades de maior impacto 

sobre o produto final, a fim de manter a sua qualidade. Os testes, que duraram em torno de 

14 dias, foram acompanhados diariamente.  

Analisando os dois testes de produção de homopolímero, conclui-se que, o novo 

catalisador utiliza menores quantidades de matérias-primas no reator fase líquida para 

atingir as mesmas faixas de especificação das propriedades solúveis em xileno e índice de 

fluidez. Para o reator fase gás é necessária uma concentração 30 vezes maior de 

hidrogênio, explicada pelo fato de que a alimentação desse reator é de polímero já formado 

e não apenas catalisador, necessitando uma maior quantidade hidrogênio para efetuar uma 

eficiente difusão dentro da partícula.  

Quando se usa o novo catalisador, o rendimento catalítico é aumentado em 60% 

no reator de polimerização em fase líquida; e, ao utilizar-se os reatores em fase líquida e 

em fase gás em série, o rendimento catalítico é aumentado em 160%.  

A distribuição granulométrica dos homopolímeros produzidos tanto com o novo 

catalisador quanto com o padrão são semelhantes, o que é fundamental para se manter as 

propriedades desejadas no produto final.  

Conclui-se que a substituição do catalisador padrão pelo novo catalisador na 

produção de homopolímero é eficiente em todas as propriedades avaliadas e, portanto, 

recomendada. 

Analisando os dois testes de produção de copolímero, conclui-se que o novo 

catalisador utiliza menores quantidades de matérias-primas no reator fase líquida para 

atingir as mesmas faixas de especificação das propriedades solúveis em xileno e índice de 

fluidez. Para o reator fase gás é necessária uma concentração 20% maior de hidrogênio. O 

rendimento catalítico é aumentado em 140% quando utilizado apenas o reator de 
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polimerização em fase líquida, e, ao utilizar-se os reatores fase líquida e fase gás em série, 

o rendimento catalítico é dobrado.  

A distribuição granulométrica dos copolímeros produzidos com o novo 

catalisador quando utilizado apenas o reator fase líquida e a do padrão são semelhantes, o 

que é fundamental para se manter as propriedades desejadas no produto final. A 

distribuição granulométrica do produto obtido com o reator fase gás é diferente em relação 

às outras duas, fato a ser analisado posteriormente.  

Para atingir a mesma faixa de especificação de teor de eteno incorporado ao 

polímero, é necessária uma maior relação entre as matérias-primas eteno e propeno no 

reator fase líquida com o novo catalisador em comparação ao catalisador padrão; para o 

reator fase gás, esta relação se mantém igual ao do catalisador padrão.  

Conclui-se que a substituição do catalisador padrão pelo novo catalisador na 

produção de copolímero é eficiente nas propriedades solúveis em xileno e índice de 

fluidez, obtendo-se um excelente rendimento catalítico, sendo, portanto, recomendada. 

Como continuação do trabalho é necessária a validação dos resultados obtidos 

através da comparação com dados da unidade industrial, correlacionando os dados 

retirados em escala piloto para uma escala industrial. É necessário também, a partir das 

amostras recolhidas durante a execução dos testes, analisar as propriedades mecânicas, 

térmicas e óticas dos diferentes tipos de polímero obtidos nos quatro testes para verificar se 

todas as propriedades que são esperadas destes tipos de polímeros serão atingidas, 

identificando melhorias e perdas em relação às propriedades obtidas com o catalisador 

padrão.   
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APÊNDICE A 

BALANÇO DE MASSA DO SISTEMA 
 

O balanço de massa foi realizado com base nas condições de operação da Planta 

Piloto para a produção de homopolímero de polipropileno quando utilizado o catalisador 

padrão.  

O catalisador possui uma quantidade percentual molar de titânio em sua 

composição. Assim, a partir dos dados de vazão de catalisador e teor de titânio presente 

neste, pode-se estipular as vazões de cocatalisador e donor, tomando como base os dados 

de relações Do/Ti e Al/Ti de operação dos reatores já presentes na planta, quando da 

produção de polímero com o catalisador padrão. Para cálculo da vazão da corrente Donor, 

utiliza-se a equação 1: 

 

            
  

  
                                     

       

         
 (Equação 1) 

 

Onde: 

VAZÃODONOR: Vazão da corrente de Donor [g Donor/h]; 

Do/Ti: Relação molar Donor/Titânio [gmol Donor/gmol Titânio]; 

TEORTITÂNIO CATALISADOR: Fração mássica de Titânio no catalisador (g Titânio/g 

catalisador); 

 VAZÃOCATALISADOR : Vazão da corrente catalisador [g catalisador/h]; 

PMTITÂNIO: Massa molar do Titânio [g/gmol]; 

PMDONOR: Massa molar do Donor [g/gmol]. 

 

Para o cálculo da vazão da corrente de Cocatalisador, utiliza-se a seguinte equação 

2: 

                    
  

  
                                     

          

         

  (Equação 2) 

 

Onde: 

VAZÃOCOCATALISADOR: Vazão da corrente de cocatalisador [g cocatalisador /h]. 

Al/Ti: Relação molar Alumínio/Titânio [gmol Alumínio/gmol Titânio]; 

TEORTi CATALISADOR: Fração Mássica de Titânio no catalisador (g Titânio/g 

catalisador) ; 

 VAZÃO CATALISADOR: Vazão da corrente catalisador [g catalisador/h]; 

PMAl: Massa molar do Donor [g Donor/gmol Donor]. 
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PMTi: Massa molar do titânio [g Titânio/gmol Titânio]; 

 

Estudos já realizados na planta verificaram que o melhor método para obtenção da 

produção total da planta se dá através do balanço de massa. A vazão da corrente de 

catalisador alimentada no vaso de pré-contato é dada a partir da quantidade de polímero 

produzida no reator de polimerização em fase líquida, obtida pela equação 3: 

 

        
             

                
              

     
  

        -     

        -              
 (Equação 3) 

 

Onde: 

PRODUÇÃO FASE LÍQUIDA: Quantidade de polipropileno produzido [kg/h]; 

∑VAZÕESPROPENO: Somatório das vazões das correntes de propeno alimentadas no reator 

de polimerização em fase líquida [kg/h]; 

 POLIPROPILENO: Massa específica do polipropileno [kg/m³]; 

 PROPENO: Massa específica do monômero nas condições de operação do reator [kg/m³]; 

 BULK: Massa específica medida dentro do reator [kg/m³]. 

 

O valor total de propeno alimentado ao reator de polimerização em fase líquida é 

retirado de dados históricos da planta quando da produção do homopolímero utilizando o 

catalisador padrão. O fabricante do catalisador fornece um valor médio de rendimento 

catalítico esperado, que é o valor utilizado para calcular a vazão de catalisador, de acordo 

com a equação 4: 

                 
                    

                    

  (Equação 4) 

Onde:  

 

VAZÃO CATALISADOR : Vazão da corrente  de catalisador [g catalisador/h]; 

PRODUÇÃOFASE LÍQUIDA: Quantidade de polipropileno produzido [kg polímero/h]; 

RENDIMENTOCATALÍTICO: Massa de polímero produzido para certa massa de catalisador 

[kg polímero/ g catalisador]. 

 

Considerando dados históricos da planta, é utilizada certa quantidade de 

hidrogênio no reator de polimerização em fase líquida. Assim, calcula-se a vazão de 

hidrogênio para o reator através da equação 5: 
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 (Equação 5) 

Onde:  

VAZÃOHIDROGÊNIO: Vazão da corrente de hidrogênio [g hidrogênio/h]. 

FRAÇÃOHIDROGÊNIO: Fração molar de hidrogênio no reator [gmol hidrogênio/gmol 

Propeno]; 

PMHIDROGÊNIO: Massa molar do hidrogênio [g Hidrogênio/gmol hidrogênio]; 

PMPROPENO: Massa molar do propeno [g propeno/gmol propeno]. 

 ∑VAZÕESPROPENO: Soma das vazões das correntes de propeno alimentadas no reator de 

polimerização em fase líquida [kg Propeno/h]; 

 

 

 

 


