
 

 

 

 
Resumo

O objetivo deste trabalho foi estudar sistemas catalíticos ternários constituídos por versatato de neodímio, cloreto de t-butila e

hidreto de di-isobutil-alumínio para a polimerização de 1,4-cis de butadieno em hexano. Foram investigados os efeitos das razões

molares Cl/Nd e Al/Nd sobre a reação de polimerização. Os polímeros foram caracterizados por cromatografia de exclusão por

tamanho (SEC), espectroscopia na região do infravermelho (FT- IR) e viscosimetria no estado fundido. A atividade catalítica,

massa molar, distribuição de massa molar e viscosidade Mooney foram fortemente influenciados pela variação da razão molar

Cl/Nd. Os maiores teores de unidades cis foram observados em razões molares Cl/Nd  3. O valor máximo de atividade catalítica

foi obtido em razões molares Cl/Nd na faixa de 3 a 5. A microestrutura do polibutadieno foi significativamente influenciada pelo

aumento da razão molar Al/Nd. Foi observado um valor máximo, 99% de unidades cis, na razão molar Al/Nd = 10. Os dados de

conversão versus tempo de reação mostraram que a velocidade de polimerização aumenta com a razão molar Al/Nd alcançando

um valor máximo na razão molar Al/Nd=23. As curvas de distribuição de massa molar evidenciaram um significativo processo de

transferência de cadeia para os polímeros produzidos em razões Al/Nd mais altas.
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