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“COMPOSIÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PROCESSO PARA 
PRODUZIR UMA COMPOSIÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 
DISPOSITIVO RESERVATÓRIO E MÉTODO PARA CONFECCIONAR UM 
DISPOSITIVO RESERVATÓRIO"
Campo da invenção
[0001] A presente invenção refere-se a uma composição de 
polietileno de alta densidade, método para produzir a mesma, 
artigos produzidos com a mesma, e método para fabricar tais 
artigos.
Histórico da invenção
[0002] Usam-se resinas baseadas em poliolefinas numa ampla 
variedade de aplicações. Tais resinas são comumente 
formuladas com vários aditivos, por exemplo, estabilizadores 
de UV e antioxidantes, a fim de proteger as resinas de 
degradação. Em muitas destas aplicações, é desejável que as 
resinas permaneçam substancialmente claras. Em algumas 
situações, observou-se que alguns dos aditivos comumente 
usados levam a um aumento de cor (ou diminuição de claridade) 
das resinas. A descoloração é um fenômeno complexo e parece 
depender de muitos fatores, incluindo resíduos catalíticos, 
grupos terminais vinila, e antioxidantes.
[0003] O teste de índice de amarelamento, de acordo com 
ASTM D-6290, pode ser empregado para determinar a claridade 
de resinas baseadas em poliolefinas. Em geral, considera-se 
desejável um índice de amarelamento de -3. Além disso, é 
geralmente conhecido que o índice de amarelamento aumenta 
devido ao armazenamento e exposição a temperaturas elevadas. 
Portanto, desejam-se métodos para melhorar a claridade de 
tais resinas baseadas em poliolefinas, e manter tal 
melhoramento com passar do tempo, como evidenciado por um
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índice de amarelamento reduzido.
[0004] A despeito dos esforços de pesquisa em desenvolver 
e melhorar a claridade de resinas baseadas em poliolefina, 
ainda há necessidade de uma resina baseada em poliolefina 
tendo claridade melhorada, como evidenciada por um índice de 
amarelamento reduzido. Além disso, ainda há necessidade de um 
método para produzir uma resina baseada em poliolefina tendo 
claridade melhorada, evidenciada por um índice de 
amarelamento reduzido.
Sumário da invenção
[0005] A presente invenção refere-se a uma composição de 
polietileno de alta densidade, método para produzir a mesma, 
artigos produzidos com a mesma, e método para fabricar tais 
artigos. A composição de polietileno de alta densidade de 
acordo com a presente invenção inclui um primeiro componente, 
um segundo componente, e um terceiro componente. O primeiro 
componente é um polímero de polietileno de alta densidade 
tendo uma densidade na faixa de 0,940 a 0,980 g/cm3. O 
segundo componente é um polietilenoglicol, e o terceiro 
componente é 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato 
de octadecila. A composição de polietileno de alta densidade 
da presente invenção tem um índice de amarelamento de menos 
que cerca de -2,5 em 0 hora de envelhecimento acelerado a 
100°C, de acordo com ASTM D-6290. O processo para produzir a 
composição de polietileno de alta densidade de acordo com a 
presente invenção inclui as seguintes etapas: (1) prover um 
primeiro componente que é um polímero de polietileno de alta 
densidade tendo uma densidade na faixa de 0,940 a 0,980 
g/cm3; (2) prover um segundo componente que é 
polietilenoglicol; (3) prover um terceiro componente que é 3-
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(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) propionato de octadecila; 
(4) misturar o segundo e terceiro componentes no primeiro 
componente formando assim uma mistura; (5) pelotizar a 
mistura; e (6) formar pelotas da composição de polietileno de 
alta densidade tendo um índice de amarelamento menor que 
cerca de -2,5 em 0 hora de envelhecimento acelerado a 100°C, 
de acordo com ASTM D-6290. Artigos de acordo com a presente 
invenção compreendem a composição de polietileno de alta 
densidade inventiva descrita acima.
[0006] Numa incorporação, a presente invenção provê uma 
composição de polietileno de alta densidade compreendendo um 
polímero de polietileno de alta densidade tendo uma densidade 
na faixa de 0, 940 a 0, 980 g/cm3, um polietilenoglicol, e 3- 
(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) propionato de octadecila, 
sendo que a composição de polietileno de alta densidade tem 
um índice de amarelamento menor que cerca de -2,5 em 0 hora 
de envelhecimento acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-
6290.
[0007] Numa incorporação, a presente invenção provê uma 
composição de polietileno de alta densidade consistindo 
essencialmente de um polímero de polietileno de alta 
densidade tendo uma densidade na faixa de 0,940 a 0,980 
g/cm3, um polietilenoglicol,
hidroxifenil) propionato de

e 3-(3,5-di-terc-butil-4- 
octadecila, sendo que a

composição de polietileno de alta densidade tem um índice de 
amarelamento menor que cerca de -2,5 em 0 hora de 
envelhecimento acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290. 
[0008] Numa incorporação, a presente invenção provê uma 
composição de polietileno de alta densidade consistindo de um 
polímero de polietileno de alta densidade tendo uma densidade
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na faixa de 0, 940 a 0, 980 g/cm3, um polietilenoglicol, e 3- 
(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) propionato de octadecila, 
sendo que a composição de polietileno de alta densidade tem 
um índice de amarelamento menor que cerca de -2,5 em 0 hora 
de envelhecimento acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D- 
6290 .
[0009] Numa incorporação, a presente invenção provê uma 
composição de polietileno de alta densidade compreendendo um 
produto de reação por misturação sob fusão de um polímero de 
polietileno de alta densidade tendo uma densidade na faixa de 
0,940 a 0,980 g/cm3, um polietilenoglicol, e 3-(3,5-di-terc- 
butil-4-hidroxifenil) propionato de octadecila, sendo que a 
composição de polietileno de alta densidade tem um índice de 
amarelamento menor que cerca de -2,5 em 0 hora de 
envelhecimento acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290. 
[0010] Numa incorporação, a presente invenção provê uma 
composição de polietileno de alta densidade consistindo 
essencialmente do produto de reação por misturação sob fusão 
de um polímero de polietileno de alta densidade tendo uma 
densidade na faixa de 0,940 a 0,980 g/cm3, um
polietilenoglicol, e 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) 
propionato de octadecila, sendo que a composição de
polietileno de alta densidade tem um índice de amarelamento 
menor que cerca de -2,5 em 0 hora de envelhecimento acelerado 
a 100°C, de acordo com ASTM D-6290.
[0011] Numa incorporação, a presente invenção provê uma 
composição de polietileno de alta densidade consistindo do 
produto de reação por misturação sob fusão de um polímero de 
polietileno de alta densidade tendo uma densidade na faixa de 
0,940 a 0,980 g/cm3, um polietilenoglicol, e 3-(3,5-di-terc-
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butil-4-hidroxifenil) propionato de octadecila, sendo que a
composição de polietileno de alta densidade tem um índice de
amarelamento menor que cerca de -2,5 em 0 hora de
envelhecimento acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290 .
[0012] Numa incorporação alternativa, a presente invenção
provê ainda um método para produzir uma composição de 
polietileno de alta densidade compreendendo as etapas de: (1) 
prover um polímero de polietileno de alta densidade tendo uma 
densidade na faixa de 0,940 a 0,980 g/cm3; (2) prover um
polietilenoglicol; (3) prover um 3-(3,5-di-terc-butil-4- 
hidroxifenil) propionato de octadecila; (4) misturar o 
polietilenoglicol e 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) 
propionato de octadecila formando assim uma mistura; (5) 
pelotizar a mistura; e (6) formar pelotas da composição de 
polietileno de alta densidade tendo um índice de amarelamento 
menor que cerca de -2,5 em 0 hora de envelhecimento acelerado 
a 100°C, de acordo com ASTM D-6290.
[0013] Noutra incorporação alternativa, a presente 
invenção provê um artigo compreendendo uma composição de 
polietileno de alta densidade, a composição de polietileno de 
alta densidade compreendendo um polímero de polietileno de 
alta densidade tendo uma densidade na faixa de 0,940 a 0,980 
g/cm3, um polietilenoglicol, e 3-(3,5-di-terc-butil-4-
hidroxifenil) propionato de octadecila, sendo que a 
composição de polietileno de alta densidade tem um índice de 
amarelamento menor que cerca de -2,5 em 0 hora de 
envelhecimento acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290. 
[0014] Noutra incorporação alternativa, a presente 
invenção provê um artigo compreendendo uma composição de 
polietileno de alta densidade, a composição de polietileno de
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alta densidade consistindo essencialmente de um polímero de 
polietileno de alta densidade tendo uma densidade na faixa de 
0,940 a 0,980 g/cm3, um polietilenoglicol, e 3-(3,5-di-terc-

ionato de octadecila, sendo que a
de alta densidade tem um índice de
cerca de -2,5 em 0 hora de
100°C, de acordo com ASTM D-6290 .

ração alternativa, a presente[0015] Noutra incor 
invenção provê um artigo compreendendo uma composição de 
polietileno de alta densidade, a composição de polietileno de 
alta densidade consistindo de um polímero de polietileno de 
alta densidade tendo uma densidade na faixa de 0,940 a 0,980 
g/cm3, um polietilenoglicol, e 3-(3,5-di-terc-butil-4-
hidroxifenil) propionato de octadecila, sendo que a 
composição de polietileno de alta densidade tem um índice de 
amarelamento menor que cerca de -2,5 em 0 hora de
envelhecimento acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290
[0016] Noutra 
invenção provê

incorporação alternativa, a presente 
um método para fabricar um artigo 

compreendendo as etapas de: (1) prover uma composição de 
polietileno de alta densidade compreendendo um polímero de 
polietileno de alta densidade tendo uma densidade na faixa de 
0,940 a 0,980 g/cm3, um polietilenoglicol, e 3-(3,5-di-terc- 
butil-4-hidroxifenil) propionato de octadecila, sendo que a
composição de polietileno de alta densidade tem um índice de
amarelamento menor que cerca de -2,5 em 0 hora de
envelhecimento acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290;
(2) moldar por compressão, moldar por sopro/injeção, ou
moldar por injeção a composição de polietileno de alta 
densidade; (3) formar assim o artigo.
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[0017] Numa incorporação alternativa, a presente invenção 
provê uma composição de polietileno de alta densidade, método 
para produzir a mesma, artigos produzidos com a mesma, e 
método para fabricar tais artigos, de acordo com qualquer uma 
das incorporações precedentes, exceto que a composição de 
polietileno de alta densidade tem um índice de amarelamento 
menor que cerca de -4 em 0 hora de envelhecimento acelerado a 
100°C, de acordo com ASTM D-6290.
[0018] Numa incorporação alternativa, a presente invenção 
provê uma composição de polietileno de alta densidade, método 
para produzir a mesma, artigos produzidos com a mesma, e 
método para fabricar tais artigos, de acordo com qualquer uma 
das incorporações precedentes, exceto que a composição de 
polietileno de alta densidade tem um índice de amarelamento 
menor que cerca de -2,5 em 10 horas de envelhecimento 
acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290.
[0019] Numa incorporação alternativa, a presente invenção 
provê uma composição de polietileno de alta densidade, método 
para produzir a mesma, artigos produzidos com a mesma, e 
método para fabricar tais artigos, de acordo com qualquer uma 
das incorporações precedentes, exceto que a composição de 
polietileno de alta densidade tem um índice de amarelamento 
menor que cerca de -2,5 em 20 horas de envelhecimento 
acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290.
[0020] Numa incorporação alternativa, a presente invenção 
provê uma composição de polietileno de alta densidade, método 
para produzir a mesma, artigos produzidos com a mesma, e 
método para fabricar tais artigos, de acordo com qualquer uma 
das incorporações precedentes, exceto que a composição de 
polietileno de alta densidade tem um índice de amarelamento
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menor que cerca de -2,5 em 30 horas de envelhecimento 
acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290.
[0021] Numa incorporação alternativa, a presente invenção 
provê uma composição de polietileno de alta densidade, método 
para produzir a mesma, artigos produzidos com a mesma, e 
método para fabricar tais artigos, de acordo com qualquer uma 
das incorporações precedentes, exceto que o índice de 
amarelamento entre 0 hora de envelhecimento acelerado a 100°C 
e 2 horas de envelhecimento acelerado a 100°C é menor ou 
igual a (0,18X-4,94) onde X é o número ou fração de horas de 
envelhecimento acelerado a 100°C em forno de acordo com ASTM
D-6290.
[0022] Numa incorporação alternativa, a presente invenção 
provê uma composição de polietileno de alta densidade, método 
para produzir a mesma, artigos produzidos com a mesma, e 
método para fabricar tais artigos, de acordo com qualquer uma 
das incorporações precedentes, exceto que a composição de 
polietileno de alta densidade tem um índice de amarelamento 
na faixa de -4 a -6 em 0 hora de envelhecimento acelerado a 
100°C, de acordo com ASTM D-6290.
[0023] Numa incorporação alternativa, a presente invenção 
provê uma composição de polietileno de alta densidade, método 
para produzir a mesma, artigos produzidos com a mesma, e 
método para fabricar tais artigos, de acordo com qualquer uma 
das incorporações precedentes, exceto que a composição de 
polietileno de alta densidade compreende de 150 a 1000 partes 
em peso do polietilenoglicol por milhão de partes do 
polietileno de alta densidade.
[0024] Numa incorporação alternativa, a presente invenção 
provê uma composição de polietileno de alta densidade, método
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para produzir a mesma, artigos produzidos com a mesma, e 
método para fabricar tais artigos, de acordo com qualquer uma 
das incorporações precedentes, exceto que a composição de 
polietileno de alta densidade compreende de 150 a 200 partes 
em peso do polietilenoglicol por milhão de partes do 
polietileno de alta densidade.
[0025] Numa incorporação alternativa, a presente invenção 
provê uma composição de polietileno de alta densidade, método 
para produzir a mesma, artigos produzidos com a mesma, e 
método para fabricar tais artigos, de acordo com qualquer uma 
das incorporações precedentes, exceto que a composição de 
polietileno de alta densidade compreende menos que cerca de 
1000 partes em peso de 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) 
propionato de octadecila por milhão de partes do polietileno 
de alta densidade.
[0026] Numa incorporação alternativa, a presente invenção 
provê uma composição de polietileno de alta densidade, método 
para produzir a mesma, artigos produzidos com a mesma, e 
método para fabricar tais artigos, de acordo com qualquer uma 
das incorporações precedentes, exceto que a composição de 
polietileno de alta densidade compreende menos que cerca de 
650 partes em peso de 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) 
propionato de octadecila por milhão de partes do polietileno 
de alta densidade.
[0027] Numa incorporação alternativa, a presente invenção 
provê uma composição de polietileno de alta densidade, método 
para produzir a mesma, artigos produzidos com a mesma, e 
método para fabricar tais artigos, de acordo com qualquer uma 
das incorporações precedentes, exceto que a composição de 
polietileno de alta densidade compreende menos que cerca de
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500 partes em peso de 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) 
propionato de octadecila por milhão de partes do polietileno 
de alta densidade.
[0028] Noutra incorporação alternativa, a presente 
invenção provê um artigo e um método para fabricar um artigo, 
de acordo com qualquer uma das incorporações precedentes, 
exceto que o artigo é uma garrafa.
[0029] Noutra incorporação alternativa, a presente 
invenção provê um artigo e um método para fabricar um artigo, 
de acordo com qualquer uma das incorporações precedentes, 
exceto que o artigo é um artigo moldado por compressão, 
artigo moldado por injeção, ou um artigo moldado por 
injeção/sopro.
Breve descrição dos desenhos
[0030] Com o propósito de ilustrar a invenção, mostra-se 
nos desenhos uma forma que é preferida no momento; entenda- 
se, entretanto, que esta invenção não se limita aos meios e 
arranjos precisos mostrados.
[0031] A Figura 1 é um diagrama de blocos ilustrando um 
processo de fabricação da composição de polietileno de alta 
densidade da presente invenção; e
[0032] A Figura 2 é um gráfico ilustrando a relação entre 
o índice de amarelamento e o envelhecimento acelerado a 
100°C.
Descrição detalhada da invenção
[0033] A presente invenção é uma composição de polietileno
de alta densidade, método para produzir a mesma, artigos
produzidos com a mesma, e método para fabricar tais artigos.
A composição de polietileno de alta densidade de acordo com a
presente invenção inclui um primeiro componente, um segundo
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componente, e um terceiro componente. O primeiro componente é 
um polímero de polietileno de alta densidade tendo uma 
densidade na faixa de 0,940 a 0,980 g/cm3. O segundo 
componente é um polietilenoglicol, e o terceiro componente é 
3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) propionato de 
octadecila. A composição de polietileno de alta densidade da 
presente invenção tem um índice de amarelamento de menos que 
cerca de -2,5 em 0 hora de envelhecimento acelerado a 100°C, 
de acordo com ASTM D-6290. O processo para produzir a 
composição de polietileno de alta densidade de acordo com a 
presente invenção inclui as seguintes etapas: (1) prover um 
primeiro componente que é um polímero de polietileno de alta 
densidade tendo uma densidade na faixa de 0,940 a 0,980 
g/cm3; (2) prover um segundo componente que é 
polietilenoglicol; (3) prover um terceiro componente que é 3- 
(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) propionato de octadecila; 
(4) misturar o segundo e terceiro componentes no primeiro 
componente formando assim uma mistura; (5) pelotizar a 
mistura; e (6) formar pelotas da composição de polietileno de 
alta densidade tendo um índice de amarelamento menor que 
cerca de -2,5 em 0 hora de envelhecimento acelerado a 100°C, 
de acordo com ASTM D-6290.
[0034] Usa-se aqui o termo “polímero” para indicar um 
homopolímero, um interpolímero ou copolímero, ou terpolímero. 
Quando aqui usado, o termo “polímero” inclui também 
interpolímeros ou copolímeros, tais como, por exemplo, 
aqueles produzidos via polimerização de etileno na presença 
de uma ou mais alfa-olefinas de C3-C20.
[0035] Quando aqui usado, o termo “interpolímero” refere- 
se a polímeros preparados pela polimerização de pelo menos
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dois tipos diferentes de monômeros. O termo genérico 
interpolímero inclui, portanto copolímeros, usualmente 
empregados para se referir a polímeros preparados a partir de 
dois tipos diferentes de monômeros, e polímero preparados a 
partir de mais do que dois tipos diferentes de monômeros. 
[0036] O primeiro componente pode ser qualquer polímero, 
por exemplo, uma poliolefina. As poliolefinas exemplares 
incluem, mas não se limitam a, polietileno, polipropileno, 
poliisobutileno, polibutadieno, poliisopreno, ciclopenteno, e 
norborneno. O primeiro componente pode ser preferivelmente um 
polímero de etileno. Os polímeros de etileno exemplares 
incluem, mas não se limitam a, polietileno de alta densidade 
(HDPE), polietileno de baixa densidade (LDPE), polietileno de 
baixa densidade linear (LLDPE), polietileno de baixa 
densidade linear substancialmente ou linear homogeneamente 
ramificado, e polietileno de baixa densidade linear 
heterogeneamente ramificado. O primeiro componente pode, por 
exemplo, ser um polietileno de alta densidade. O primeiro 
componente pode ter qualquer densidade; por exemplo, o 
primeiro componente tem uma densidade na faixa de 0,940 a 
0,980 g/cm3. Todos os valores individuais e subfaixas de 
0,940 a 0,980 g/cm3 aqui estão incluídos e divulgados; por 
exemplo, a densidade pode ser de um limite inferior de 0,941 
g/cm3, 0, 943 g/cm3, 0,951 g/cm3, 0, 953 g/cm3, 0,961 g/cm3, ou
0,971 g/cm3 até um limite superior de 0,951 g/cm3, 0,953 
g/cm3, 0,961 g/cm3, 0,963 g/cm3, ou 0,973 g/cm3. Por exemplo, 
o primeiro componente pode ter uma densidade na faixa de 
0,950 a 0,970 g/cm3, ou alternativamente, o primeiro 
componente pode ter uma densidade na faixa de 0,950 a 0,965 
g/cm3. O primeiro componente pode ter qualquer índice de

Petição 870180014268, de 22/02/2018, pág. 18/41



13/29

fusão (I2); por exemplo, o primeiro componente pode ter um 
índice de fusão (I2) na faixa de 0,5 a 1000 g/10 minutos.
Todos os valores individuais e subfaixas de 0,5 a 1000 g/10 
minutos aqui estão incluídos e divulgados; por exemplo, o 
índice de fusão (I2) pode ser de um limite inferior de 0,5 
g/10 minutos, 1 g/10 minutos, ou 5 g/10 minutos até um limite 
superior de 150 g/10 minutos, 200 g/10 minutos, 300 g/10
minutos, ou 400 g/10 minutos. Por exemplo, o primeiro
componente pode ter um índice de fusão (I2) na faixa de 5 a 
150 g/10 minutos; ou alternativamente, o primeiro componente 
pode ter um índice de fusão (I2) na faixa de 10 a 150 g/10 
minutos. O primeiro componente pode incluir qualquer 
quantidade de uma ou mais comonômeros de alfa-olefinas; por 
exemplo, o primeiro componente pode compreender menos que 
cerca de 10 por cento em peso de unidades derivadas de um ou 
mais comonômeros alfa-olefínicos, baseado no peso do primeiro 
componente. Todos os valores individuais e subfaixas menores 
que 10 por cento em peso aqui estão incluídos e divulgados. O 
primeiro componente pode incluir qualquer quantidade de 
unidades derivadas de etileno; por exemplo, o primeiro 
componente pode compreender pelo menos cerca de 90 por cento 
em peso de unidades derivadas de etileno, com base no peso do 
primeiro componente. Todos os valores individuais e subfaixas 
acima de 90 por cento em peso aqui estão incluídos e 
divulgados.
[0037] Os comonômeros apropriados úteis para polimerizar
com etileno ou outro monômero base incluem, mas não se
limitam a, monômeros insaturados etilenicamente, dienos
conjugados ou não-conjugados e polienos. Exemplos de tais
comonômeros incluem, mas não se limitam aos comonômeros de
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a-olefinas de C3-C2o tais como propileno, isobutileno, 1- 
buteno, 1-hexeno, 4-metil-1-penteno, 1-hepteno, 1-octeno, 1- 
noneno, 1-deceno. Os comonômeros preferidos incluem 
propileno, 1-buteno, 1-hexeno, 4-metil-1-penteno e 1-octeno, 
sendo especialmente preferido o 1-hexeno. Outros monômeros 
apropriados incluem estireno, estirenos substituídos com 
halogênio ou alquila, tetrafluoroetilenos, vinil-benzo- 
ciclobutanos, butadienos, isoprenos, pentadienos, hexadienos, 
octadienos e cicloalquenos, por exemplo, ciclopenteno, ciclo- 
hexeno e ciclo-octeno. Tipicamente, copolimeriza-se o etileno 
com uma ou mais a-olefinas de C3-C20. O polietileno de alta 
densidade é um copolímero no qual se polimeriza etileno na 
presença de um ou mais comonômeros de a-olefinas de C3-C20. 
[0038] O segundo componente pode ser preferivelmente 
qualquer polietilenoglicol. Por exemplo, o segundo componente 
é alfa-hidro-ômega-hidroxi-poli(oxi-1,2-etanodiila). O
segundo componente pode, por exemplo, ter a seguinte fórmula:

[0039] A composição de polietileno de alta densidade
compreende de 150 a 1000 partes em peso do segundo componente 
por um milhão de partes em peso do primeiro componente. Todos 
os valores individuais e subfaixas de 150 a 1000 partes em 
peso do segundo componente por um milhão de partes em peso do 
primeiro componente aqui estão incluídos e divulgados; por 
exemplo, a composição de polietileno de alta densidade 
compreende de 150 a 200 partes em peso do segundo componente 
por um milhão de partes em peso do primeiro componente. Tais 
polietilenoglicóis são obtidos comercialmente sob a 
denominação comercial CARBOWAR™ 400, CAS n2 25322-62-3, na 
The Dow™ Chemical Company, MI, EUA.
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[0040] O terceiro componente pode ser qualquer composto 
fenólico; por exemplo, o segundo componente é um 
antioxidante. Por exemplo, o terceiro componente pode ser 3- 
(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) propionato de octadecila 
tendo a seguinte fórmula:

[0041]
compreende menos que cerca de 1000 partes em peso do terceiro 
componente por um milhão de partes em peso do primeiro 
componente. Todos os valores individuais e subfaixas menores 
que 1000 partes em peso do terceiro componente por um milhão 
de partes em peso do primeiro componente aqui estão incluídos 
e divulgados; por exemplo, a composição de polietileno de 
alta densidade compreende menos que 650 partes em peso do 
terceiro componente por um milhão de partes em peso do 
primeiro componente; ou alternativamente, a composição de 
polietileno de alta densidade compreende menos que 500 partes 
em peso do terceiro componente por um milhão de partes em 
peso do primeiro componente; ou alternativamente, a 
composição de polietileno de alta densidade compreende menos 
que 100 partes em peso do terceiro componente por um milhão 
de partes em peso do primeiro componente. Tais antioxidantes 
são obteníveis comercialmente sob a denominação comercial 
IRGANOX™ 1076, CAS n2 2082-79-3, de Ciba™ Specialty Chemical 
Corp., NY, EUA.
[0042] A composição de polietileno de alta densidade pode
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incluir ainda componentes adicionais tais como outros 
polímeros, ou aditivos. Tais aditivos incluem, mas não se 
limitam a agentes antiestáticos, realçadores de cor, 
corantes, cargas, pigmentos, antioxidantes primários, 
antioxidantes secundários, auxiliares de processamento, 
estabilizadores de UV, agentes nucleantes, agentes de 
deslizamento de cargas, retardadores de chama, 
plastificantes, estabilizantes, inibidores de fumaça, agentes 
controladores de viscosidade, agentes reticuladores, 
catalisadores, intensificadores, agentes antiaderentes, e 
combinações dos mesmos. A composição de polietileno de alta 
densidade pode comprometer menos que cerca de 10 por cento em 
peso combinado dos aditivos adicionais, baseado no peso da 
composição de polietileno de alta densidade. Todos os valores 
individuais e subfaixas menores que cerca de 10 por cento em 
peso aqui estão incluídos e divulgados; por exemplo, a 
composição de polietileno de alta densidade pode comprometer 
menos que cerca de 5 por cento em peso combinado dos aditivos 
adicionais, baseado no peso da composição de polietileno de 
alta densidade. A composição de polietileno de alta densidade 
tem qualquer densidade; por exemplo, a composição de 
polietileno de alta densidade tem uma densidade na faixa de 
0,940 a 0,980 g/cm3. Todos os valores individuais e subfaixas 
de 0,940 a 0,980 g/cm3 aqui estão incluídos e divulgados; por 
exemplo, a densidade pode ser de um limite inferior de 0,941 
g/cm3, 0,943 g/cm3, 0,951 g/cm3, 0,953 g/cm3, 0,961 g/cm3, ou 
0,971 g/cm3 até um limite superior de 0,951 g/cm3, 0,953 
g/cm3, 0,961 g/cm3, 0,963 g/cm3, ou 0,973 g/cm3. Por exemplo, 
a composição de polietileno de alta densidade pode ter uma 
densidade na faixa de 0,950 a 0,970 g/cm3, ou
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alternativamente, a composição de polietileno de alta 
densidade pode ter uma densidade na faixa de 0, 950 a 0,965 
g/cm3. A composição de polietileno de alta densidade pode ter 
pode ter qualquer índice de fusão (I2); por exemplo, a 
composição de polietileno de alta densidade pode ter um 
índice de fusão (I2) na faixa de 0,5 a 1000 g/10 minutos.
Todos os valores individuais e subfaixas de 0,5 a 1000 g/10 
minutos aqui estão incluídos e divulgados; por exemplo, o 
índice de fusão (I2) pode ser de um limite inferior de 0,5 
g/10 minutos, 1 g/10 minutos, ou 5 g/10 minutos até um limite 
superior de 150 g/10 minutos, 200 g/10 minutos, 300 g/10
minutos, ou 400 g/10 minutos. Por exemplo, a composição de 
polietileno de alta densidade pode ter um índice de fusão 
(I2) na faixa de 5 a 150 g/10 minutos; ou alternativamente, a 
composição de polietileno de alta densidade pode ter um 
índice de fusão (I2) na faixa de 10 a 150 g/10 minutos. A
composição de polietileno de alta densidade pode ter qualquer 
índice de amarelamento de acordo com ASTM D-6290; por 
exemplo, a composição de polietileno de alta densidade pode 
ter um índice de amarelamento de menos que cerca de -2,5 em 0 
hora de envelhecimento a 100°C, de acordo com ASTM D-6290; ou 
alternativamente, a composição de polietileno de alta 
densidade pode ter um índice de amarelamento de menos que 
cerca de -2,5 em 10 horas de envelhecimento a 100°C, de 
acordo com ASTM D-6290; ou alternativamente, a composição de 
polietileno de alta densidade pode ter um índice de 
amarelamento de menos que cerca de -2,5 em 20 horas de 
envelhecimento a 100°C, de acordo com ASTM D-6290; ou 
alternativamente, a composição de polietileno de alta 
densidade pode ter um índice de amarelamento de menos que
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cerca de -2,5 em 30 horas de envelhecimento a 100°C, de 
acordo com ASTM D-6290; ou alternativamente, a composição de 
polietileno de alta densidade pode ter qualquer índice de 
amarelamento de menos que cerca de -2,5 em 10 horas de 
envelhecimento a 100°C, de acordo com ASTM D-6290; ou 
alternativamente, a composição de polietileno de alta 
densidade pode ter qualquer índice de amarelamento menor ou 
igual a (0,18X-4,94) entre 0 hora de envelhecimento a 100°C, 
e 2 horas de envelhecimento a 100°C, de acordo com ASTM D- 
6290, onde X é o número ou fração de horas de envelhecimento 
acelerado a 100°C.
[0043] Podem ser empregadas quaisquer reações de 
homopolimerização ou copolimerização de etileno convencionais 
empregando diferentes sistemas catalíticos para produzir o 
primeiro componente, isto é o polietileno de alta densidade. 
Tais reações de homopolimerização ou copolimerização incluem, 
mas não se limitam a polimerização em fase gasosa, 
polimerização em fase de pasta semifluida (polimerização em 
lama), polimerização em fase líquida, e combinações das 
mesmas usando reatores convencionais, por exemplo, reatores 
de fase gasosa, reatores de alça, reatores de tanque agitado, 
e reatores de batelada em série, ou em paralelo. 
Preferivelmente, a composição de polietileno de alta 
densidade pode ser produzida via homopolimerização ou 
copolimerização em fase gasosa, particularmente aquelas 
usando catalisadores de cromo com titânio, tais como aqueles 
descritos em EP 0640625: entretanto, a presente invenção não 
se limita a eles.
[0044] Os catalisadores úteis típicos consistem de um 
composto de cromo (VI) (tipicamente como o óxido) apoiado num
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suporte de óxido refratário de elevada área superficial. 
Geralmente o suporte é de sílica micro-esférica amorfa, 
sílica/alumina, sílica/titânia ou fosfato de alumínio. 
Tipicamente, os suportes são preparados por secagem por 
aspersão ou precipitação. Suportes preparados por secagem por 
aspersão têm, tipicamente, uma distribuição de tamanho de 
partículas mais estreita, entretanto qualquer tipo de suporte 
pode ser subsequentemente dimensionado usando técnicas 
conhecidas para controlar adicionalmente o tamanho final de 
partícula de suporte. Prepara-se o catalisador ativando o 
suporte contendo cromo em temperaturas de 400 a 1000°C, numa 
atmosfera seca contendo oxigênio. Materiais modificadores 
tais como titânio e fluoreto são geralmente adicionados antes 
da ativação.
[0045] Geralmente, preparam-se os catalisadores usando 
sílica obtenível comercialmente na qual se adicionou uma 
fonte de cromo. O substrato de sílica pode ser tratado com um 
éster de titânio, por exemplo, tetraisopropilato de titânio 
ou tetraetóxido de titânio, ou após a deposição do composto 
de cromo, ou antes, desta deposição. Geralmente, seca-se 
previamente o suporte a cerca de 150 a 200°C para remover 
água fisicamente adsorvida. O titanato pode ser adicionado 
como uma solução numa paste semifluida da sílica em 
isopentano ou diretamente num leito fluidizado de suporte. Se 
adicionado em forma de pasta semifluida, seca-se a pasta 
semifluida. Geralmente, o composto Cr, que é conversível em 
Cr+6, também já foi adicionado ao suporte. O suporte é então 
convertido em catalisador ativo por calcinação em ar em 
temperaturas de até 1000°C.
[0046] Durante a ativação, converte-se o titânio em algum
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tipo de óxido de superfície. O composto de cromo (geralmente 
acetato de cromo (III)) é convertido num óxido de Cr+6 de 
alguma espécie. Agentes de fluoração também podem ser 
adicionados durante o processo de ativação para fechar alguns 
poros no suporte, modificando a resposta de peso molecular do 
catalisador. O catalisador ativado também pode ser tratado 
com agentes redutores antes de usá-lo, tal como com monóxido 
de carbono num leito fluidizado, ou com outros agentes 
redutores, tais como alquilas de alumínio, alquilas de boro, 
alquilas de lítio.
[0047] Descreve-se este tipo de catalisador em numerosas 
patentes, tais como WO2004094489, EP0640625, US4100105, e nas 
referências citadas dentro destas referências. Cada uma 
destas referências aqui se incorpora totalmente por 
referência. São ainda úteis na presente invenção, 
catalisadores tais como aqueles descritos em US6022933, 
também aqui incorporados, totalmente, por referência, 
contendo um componente de Cr+6.
[0048] Note-se que catalisadores tipo Ziegler, que são 
tipificados por um haleto de metal de transição apoiado em 
cloreto de magnésio, contêm quantidades significativas de 
halogênios, especialmente cloretos, o que pode aumentar cor 
de resina causando, por exemplo, manchamento de molde e 
corrosão. Em catalisadores tipo Ziegler, a espécie halogênio 
precisa ser sequestrada ou tornada inativa por vários 
aditivos, tais como estearato de cálcio ou de zinco, óxido de 
zinco. Estes sistemas catalíticos contêm também quantidades 
significativas de espécies orgânicas, que se ligam aos 
resíduos catalíticos. Frequentemente adiciona-se água aos 
polímeros produzidos por sistemas catalíticos tipo Ziegler
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para reagir com os resíduos orgânicos do sistema catalítico e 
quaisquer compostos contendo halogênios reativos (isto é, 
livre de TiClx, por exemplo), e permitir que estes materiais 
sejam removidos do polímero, ou reajam com outros varredores, 
antes de usá-lo. A adição de água num sistema catalítico do 
tipo Ziegler pode produzir espécies ácidas, tal como, ácido 
clorídrico, por hidrólise de cloreto de titânio, que pode 
ainda reagir na resina, se não purgado da resina, ou 
eliminado por reação dentro da resina.
[0049] Uma característica específica dos catalisadores
baseados em cromo é que seus resíduos (contidos dentro do
polímero) não 
particularmente

contêm essencialmente nenhum 
nenhum haleto metálico. Os

halogênio,
resíduos

catalíticos dos catalisadores baseados em cromo incluem os 
respectivos produtos de decomposição catalítica e 
catalisador. Para um sistema catalítico baseado em cromo, os 
resíduos catalíticos estão tipicamente presentes numa 
quantidade de 2-10 ppm (total de Cr e Ti, em peso) . Outros 
sistemas catalíticos que não contêm essencialmente quaisquer 
haletos metálicos também são úteis na invenção. Os resíduos 
catalíticos também podem estar essencialmente livres de 
qualquer HCl, que pode reagir com umidade ou oxigênio.
[0050] A presente invenção tem utilidade particular para 
reduzir cor de resina quando o catalisador de polimerização 
ou de copolimerização contém compostos de cromo, e 
particularmente, tanto compostos de cromo como de titânio. 
[0051] Referindo-se à Figura 1, em produção alimenta-se 
continuamente, catalisador baseado em cromo, etileno, 
hidrogênio e, opcionalmente, gases inertes e/ou líquidos, por 
exemplo, N2, isopentano, hexano, no reator para facilitar a
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atmosfera
para um

condições de 
transferência
intermediário.

polimerização do polímero de etileno. O polímero de etileno é 
então transferido para um compartimento de remoção sob 

inerte e, subsequentemente, 
compartimento de armazenamento

O polímero de etileno, isto é o primeiro 
componente, é então transferido para uma extrusora para ser 
pelotizado. O segundo e terceiro componentes são adicionados 
na extrusora, e misturados sob fusão com o primeiro 
componente, isto é o polímero de etileno, antes da 
pelotização. Preferivelmente, o terceiro componente está numa 
forma líquida. De modo geral, tais técnicas de pelotização 
são conhecidas. A presente composição de polietileno de alta 
densidade pode ser peneirada fundida. Subsequentemente ao 
processo de fusão na extrusora, passa-se a composição fundida 
através de uma ou mais peneiras ativas (posicionadas em série
quando mais do que uma) com cada peneira ativa tendo um
tamanho de retenção de 2 a 400 mm (2 a 4 x 10-5 m),
preferivelmente de 2 a 300 mm (2 a 3 x 10-5 m) , e muitíssimo
preferivelmente de 2 a 7 0 mm (2 a 7 x 10-6 m) , num fluxo de
massa de 1,0 a cerca de 20 kg/s/m2 (5 a 100
libra/h/polegada2). Divulga-se tal peneiração fundida na 
patente U.S. n2 6.485.662, que aqui se incorpora por
referência até o ponto em que ela divulga peneiração sob 
fusão.
[0052] Referindo-se à Figura 1, na produção alternativa, 
alimenta-se continuamente, catalisador baseado em cromo, 
etileno, opcionalmente uma ou mais alfa-olefinas, hidrogênio, 
e opcionalmente gases inertes e/ou líquidos, por exemplo, N2, 
isopentano, hexano, no reator para facilitar a polimerização 
do polímero de etileno na presença de um ou mais comonômeros
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alfa-olefínicos. O polímero de etileno é então transferido 
para um compartimento de purga em condições de atmosfera 
inerte, e subsequentemente, transferido para um compartimento 
de armazenamento intermediário. O polímero de etileno, isto é 
o primeiro componente, é depois transferido para uma 
extrusora para ser pelotizado. O segundo e terceiro 
componentes são adicionados na extrusora, e misturados sob 
fusão com o primeiro componente, isto é o polímero de 
etileno, antes da pelotização. Preferivelmente, o terceiro 
componente está numa forma líquida. De modo geral, tais 
técnicas de pelotização são conhecidas. De modo geral, tais 
técnicas de pelotização são conhecidas. A presente composição 
de polietileno de alta densidade pode ser ainda peneirada 
fundida. Subsequentemente ao processo de fusão na extrusora, 
passa-se a composição fundida através de uma ou mais peneiras 
ativas (posicionadas em série quando mais do que uma) com 
cada peneira ativa tendo um tamanho de retenção de 2 a 400 mm
(2 a 4 x 10 5 m), preferivelmente de 2 a 300 mm (2 a 3 x 10-5
m) , e muitíssimo preferivelmente de 2 a 70 mm (2 a 7 x 10-6
m), num fluxo de massa de 1,0 a cerca de 20 kg/s/m2 (5 a 100
libra/h/polegada2). Divulga-se tal peneiração fundida na
patente U. S. n2 6.485.662, que aqui se incorpora por
referência até o ponto em que ela divulga peneiração sob
fusão.
[0053] O segundo componente pode ser adicionado e
misturado ao primeiro componente via qualquer método.
Preferivelmente, adiciona-se o segundo componente diretamente
num sistema misturador (misturador ou extrusora), tal como
uma extrusora ou pelotizador, e misturado com o primeiro
componente. O segundo componente pode ser adicionado
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diretamente ao primeiro componente, por exemplo, via um 
orifício de injeção ao longo da extrusora, e depois misturado 
ao primeiro componente. Alternativamente, o segundo 
componente pode ser adicionado na garganta de alimentação da 
extrusora com o primeiro componente, e depois misturado ao 
primeiro componente.
[0054] O terceiro componente pode ser adicionado e 
misturado ao primeiro componente via qualquer método. 
Preferivelmente, adiciona-se o terceiro componente 
diretamente como um líquido num sistema misturador, tal como 
uma extrusora ou pelotizador, e misturado com o primeiro 
componente. O terceiro componente pode ser adicionado 
diretamente ao primeiro componente, por exemplo, via um 
orifício de injeção ao longo da extrusora, e depois misturado 
ao primeiro componente. Alternativamente, o terceiro 
componente pode ser adicionado na garganta de alimentação da 
extrusora com o primeiro componente, e depois misturado ao 
primeiro componente.
[0055] Preferivelmente, a composição de polietileno de 
alta densidade da presente invenção é essencialmente livre de 
qualquer HCA (ácido 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) 
propiônico), que pode criar dificuldades de processamento, 
tal como coleta residual destes compostos em respiradouros de 
molde, e que pode afetar negativamente as propriedades da 
resina final, tais como propriedades de sabor e odor.
[0056] A composição de polietileno de alta densidade da 
presente invenção pode ser usada para fabricar artigos tais 
como dispositivos recipientes, garrafas de leite, garrafas de 
sucos, garrafas d'água e garrafas de bebidas.
[0057] Podem ser empregadas diferentes técnicas para
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confeccionar tais dispositivos recipientes. Tais técnicas 
incluem, mas não se limitam a, moldagem por sopro/injeção, 
moldagem por sopro, moldagem por compressão, extrusão, 
pultrusão, e calandragem. Tais técnicas são geralmente bem 
conhecidas. As técnicas de conversão preferidas incluem 
moldagem por sopro/injeção, moldagem por compressão, e 
moldagem por injeção. Os dispositivos recipientes incluindo a 
composição de polietileno de alta densidade da presente 
invenção exibem claridade melhorada evidenciada por um índice 
de amarelamento reduzido. Os artigos de acordo com a presente 
invenção podem ter qualquer índice de amarelamento de acordo 
com ASTM D-6290; por exemplo, os artigos de acordo com a 
presente invenção podem ter qualquer índice de amarelamento 
de menos que cerca de -2,5 em 0 hora de envelhecimento 
acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290; ou 
alternativamente, os artigos de acordo com a presente 
invenção podem ter qualquer índice de amarelamento de menos 
que cerca de -2,5 em 10 horas de envelhecimento acelerado a 
100°C, de acordo com ASTM D-6290; ou alternativamente, os 
artigos de acordo com a presente invenção podem ter qualquer 
índice de amarelamento de menos que cerca de -2,5 em 20 horas 
de envelhecimento acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D- 
6290; ou alternativamente, os artigos de acordo com a 
presente invenção podem ter qualquer índice de amarelamento 
de menos que cerca de -2,5 em 30 horas de envelhecimento 
acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290; ou 
alternativamente, os artigos de acordo com a presente 
invenção podem ter qualquer índice de amarelamento de menos 
que cerca de -2,5 em 10 horas de envelhecimento acelerado a 
100°C, de acordo com ASTM D-6290; ou alternativamente, os
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artigos de acordo com a presente invenção podem ter qualquer 
índice de amarelamento menor ou igual a (0,18 X -4,94) entre 
0 hora de envelhecimento acelerado a 100°C, e 2 horas de 
envelhecimento acelerado a 100°C de acordo com ASTM D-6290; 
onde X é o número ou fração de horas de envelhecimento 
acelerado a 100°C em forno.
Métodos de teste
[0058] Os métodos de teste incluem os seguintes:
[0059] Mediu-se densidade de acordo com ASTM D-792-03,
Método B, em isopropanol.
[0060] Mediu-se o índice de fusão (I21) a 190°C, sob carga 
de 21,6 kg de acordo com ASTM D-1238-03 exceto que as 
amostras foram pré-aquecidas por cinco minutos em vez de por 
7 minutos.
[0061] Mediu-se o índice de amarelamento de acordo com 
ASTM D-6290 usando um instrumento Colorview BYK-Gardner. Um 
número positivo refere-se a uma resina medindo amarelamento 
maior, e um número mais negativo é indicativo de um 
amarelamento menor.
Exemplos
[0062] Os exemplos a seguir ilustram incorporações 
exemplares da presente invenção, mas não tencionam limitar a 
abrangência da invenção. Os exemplos da presente invenção 
demonstram que a composição de polietileno de alta densidade 
da presente invenção não apenas atingiu um índice de
amarelamento reduzido, mas manteve também tal índice de
amarelamento reduzido após ser submetida a envelhecimento 
acelerado.
Exemplo 1
[0063] Preparou-se o Exemplo 1 de acordo com o seguinte

Petição 870180014268, de 22/02/2018, pág. 32/41



27/29

procedimento: proveu-se um reator de fase gasosa.
Adicionaram-se, continuamente no reator, etileno, hidrogênio, 
catalisador baseado em cromo, N2, isopentano, e hexano. 
Executou-se a reação de polimerização num reator de fase 
gasosa produzindo assim o primeiro componente, isto é um 
homopolímero de polietileno de alta densidade, que também é 
obtenível comercialmente sob a denominação comercial de 
UNIVAL™ DMDA-6400 NT 7 de The Dow™ Chemical Company, MI, EUA, 
tendo uma densidade de aproximadamente 0,961 g/cm3, e um 
índice de fusão (I2) de aproximadamente 0,8 g/10 minutos.
Transferiu-se continuamente o primeiro componente para o 
compartimento de purga em condições de atmosfera inerte, e 
subsequentemente, transferiu-se para o compartimento de 
armazenamento intermediário. Depois, transferiu-se o primeiro 
componente para uma extrusora para ser pelotizado. O segundo 
e terceiro componentes, isto é CARBOWAX™ 400 e IRGANOX™ 1076 
(forma líquida), mostrados na Tabela I, foram adicionados na 
extrusora via orifícios de injeção ao longo da extrusora, e 
foram misturados com o primeiro componente, isto é o polímero 
de etileno, antes da pelotização. O polímero foi extrudado 
através de uma placa matricial, pelotizado, e resfriado. 
Testaram-se as resinas de Exemplo 1 para suas propriedades e 
tais propriedades são mostradas na Tabela II, e Figura 2. 
Exemplo Comparativo A
[0064] Preparou-se o Exemplo Comparativo A, de acordo com 
o seguinte procedimento: proveu-se um reator de fase gasosa. 
Adicionaram-se, continuamente no reator, etileno, hidrogênio, 
catalisador baseado em cromo, N2, isopentano, e hexano. 
Executou-se a reação de polimerização num reator de fase 
gasosa produzindo assim o primeiro componente, isto é um
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homopolímero de polietileno de alta densidade, tendo uma 
densidade de aproximadamente 0,961 g/cm3, e um índice de 
fusão (I2) de aproximadamente 0,8 g/10 minutos. Transferiu-se 
continuamente o primeiro componente para o compartimento de 
purga em condições de atmosfera inerte, e subsequentemente, 
transferiu-se para o compartimento de armazenamento 
intermediário. Depois, transferiu-se o primeiro componente 
para uma extrusora para ser pelotizado. O segundo e terceiro 
componentes, isto é CARBOWAX™ 400 e IRGANOX™ 1010, mostrados 
na Tabela I, foram adicionados na extrusora via orifícios de 
injeção ao longo da extrusora, e foram misturados com o 
primeiro componente, isto é o polímero de etileno, antes da 
pelotização. O polímero foi extrudado através de uma placa 
matricial, pelotizado, e resfriado. Testaram-se as resinas de 
Exemplo Comparativo A para suas propriedades e tais 
propriedades são mostradas na Tabela II, e Figura 2.
Exemplo Comparativo B
[0065] Preparou-se o Exemplo Comparativo B, de acordo com 
o seguinte procedimento: proveu-se um reator de fase gasosa. 
Adicionaram-se, continuamente no reator, etileno, hidrogênio, 
catalisador baseado em cromo, N2, isopentano, e hexano. 
Executou-se a reação de polimerização num reator de fase 
gasosa produzindo assim o primeiro componente, isto é um 
homopolímero de polietileno de alta densidade, que também é 
obtenível comercialmente sob a denominação comercial de 
UNIVAL™ DMDA-6400 NT 7 de The Dow™ Chemical Company, MI, EUA, 
tendo uma densidade de aproximadamente 0,961 g/cm3, e um 
índice de fusão (I2) de aproximadamente 0,8 g/10 minutos. 
Transferiu-se continuamente o primeiro componente para o 
compartimento de purga em condições de atmosfera inerte, e
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subsequentemente, transferiu-se para o compartimento de 
armazenamento intermediário. Depois, transferiu-se o primeiro 
componente para uma extrusora para ser pelotizado. Adicionou- 
se IRGANOX™ 1010, mostrado na Tabela I, na extrusora via 
orifícios de injeção ao longo da extrusora, e foi misturado 
com o primeiro componente, isto é o polímero de etileno, 
antes da pelotização. O polímero foi extrudado através de uma 
placa matricial, pelotizado, e resfriado. Testaram-se as 
resinas de Exemplo Comparativo B para suas propriedades e 
tais propriedades são mostradas na Tabela II, e Figura 2.

Tabela I
Exemplo 1 Comparativo A Comparativo B

CARBOWAX™ 400 (ppm) 200 200 0
IRGANOX™ 1076 (ppm) 650 0 0
IRGANOX™ 1010 (ppm) — 350 350

Tabela II
Exemplo 1 Comparativo

A
Comparativo

B
Índice de amarelamento @ 0 

h
-4, 94 -3, 61 -0,3

Índice de amarelamento @ 
10 h

-4,55 -1,79 7,3

Índice de amarelamento @ 
20 h

-4,31 -1, 69 7,55

Índice de amarelamento @ 
30 h

-4,19 -1,55 7,72
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REIVINDICAÇÕES
1. Composição de polietileno de alta densidade, caracterizada 
pelo fato de compreender um produto de reação de mistura 
fundida consistindo de:
um primeiro componente, sendo que referido primeiro 
componente é um polietileno de alta densidade tendo uma 
densidade na faixa de 0,950 a 0,970 g/cm3, de acordo com ASTM 
D-792-03, Método B;
um segundo componente, sendo que referido segundo componente 
é polietilenoglicol; e
um terceiro componente, sendo que referido terceiro 
componente é 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato 
de octadecila líquido;
sendo que a dita composição de polietileno de alta densidade 
ter um índice de amarelamento menor que -2,5 em 0 hora de 
envelhecimento acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290.
2. Composição de polietileno de alta densidade, de acordo com 
a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de ter um índice 
de amarelamento menor que -2,5 em 10 horas de envelhecimento 
acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290.
3. Composição de polietileno de alta densidade, de acordo com 
a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de ter um índice 
de amarelamento menor que -2,5 em 20 horas de envelhecimento 
acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290.
4. Composição de polietileno de alta densidade, de acordo com 
a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de ter um índice 
de amarelamento menor que -2,5 em 30 horas de envelhecimento 
acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290.
5. Composição de polietileno de alta densidade, de acordo com 
a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de o índice de
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amarelamento entre 0 hora de envelhecimento acelerado a 100°C 
e 2 horas de envelhecimento acelerado a 100°C, ser menor ou 
igual a (0,18X-4,94), onde X é o número ou fração de horas de 
envelhecimento acelerado a 100°C em forno, de acordo com ASTM
D-6290.
6. Composição de polietileno de alta densidade, de acordo com 
a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de ter um índice 
de amarelamento na faixa de -4 a -6 em 0 hora de
envelhecimento acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290.
7. Composição de polietileno de alta densidade, de acordo com 
a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de compreender de 
150 a 200 partes do dito segundo componente por milhão de 
partes do dito primeiro componente.
8. Composição de polietileno de alta densidade, de acordo com 
a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de compreender 
menos que 1000 partes do dito terceiro componente por milhão 
de partes do dito primeiro componente.
9. Processo para produzir uma composição de polietileno de 
alta densidade, caracterizado pelo fato de compreender as 
etapas de:
prover um primeiro componente, sendo que referido primeiro
componente é um polietileno de alta densidade tendo uma
densidade na faixa de 0,950 a 0,970 g/cm3, de acordo com ASTM
D-792-03, Método B;
prover um segundo componente, sendo que referido segundo
componente é polietilenoglicol; e
prover um terceiro componente, sendo que referido terceiro
componente é 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato 
de octadecila líquido;
misturar os ditos segundo e terceiro componentes no dito
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primeiro componente formando assim uma mistura;
pelotizar a dita mistura; e dessa maneira formar pelotas da 
dita composição de polietileno de alta densidade; 
sendo que a dita composição de polietileno de alta densidade 
tem um índice de amarelamento menor que -2,5 em 0 hora de 
envelhecimento acelerado a 100°C, de acordo com ASTM D-6290.
10. Dispositivo reservatório, caracterizado pelo fato de 
compreender uma composição de polietileno de alta densidade 
moldada, de acordo com a reivindicação 1.
11. Método para confeccionar um dispositivo reservatório, 
caracterizado pelo fato de compreender as etapas de:
prover uma composição de polietileno de alta densidade, de 
acordo com a reivindicação 1;
moldar por compressão, moldar por injeção ou moldar por sopro 
e injeção a dita composição de alta densidade; e formar dessa 
maneira o dito dispositivo recipiente.
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