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Resumo 

 

A reatividade dos complexos do tipo [RuCl2(PPh3)2(amina)], onde a amina = 3,5-

dimetilpiperidina (complexo 1) ou piperidina (complexo 2), foi investigada na polimerização 

via metátese por abertura de anel (ROMP) de norborneno (NBE) e norbornadieno (NBD), na 

presença de etildiazoacetato (EDA), como fonte de carbeno, em CHCl3. O objetivo foi 

observar a combinação dos efeitos eletrônicos e estéricos da PPh3 com uma amina como 

ligantes ancilares na reatividade em ROMP. Os resultados com o complexo 1 foram 

comparados aos resultados obtidos com o complexo 2. Na ROMP de NBE, o complexo 1 

proporcionou um rendimento de 70% de poliNBE (Mn = 8,3 × 104 g/mol; IPD = 2,03), 

enquanto o complexo 2 promoveu reação quantitativa (Mn = 1,2 x 105 g/mol; IPD = 1,90) com 

razões molares [NBE]/[Ru] = 5000 e [EDA]/[Ru] = 48 e 1,1 µmol de Ru por 5 min a 25 ºC. 

Os poliNBEs apresentaram um σc = 0,38, determinado por RMN de 13C{1H} e uma Tg = 37 

ºC, determinada através das análises de DSC e DMTA. Na ROMP de NBD com o complexo 1 

obteve-se rendimento quantitativo, com IPD = 2,62 com razão molar [NBD]/[Ru] = 5000 por 

20 min a 25 ºC, enquanto que a reação com o complexo 2 resultou em um rendimento de 

55%, com IPD = 2,16 nas mesmas condições. Concluiu-se que a presença dos dois grupos 

metila no anel piperidina no complexo 1 proporcionou um aumento no período de indução 

para produzir a espécie metal carbeno, o que justifica os menores rendimentos na ROMP de 

NBE quando comparado com o complexo 2. No entanto, o maior sinergismo eletrônico 

amina→Ru→monômero contribuiu para uma melhor ativação de olefinas mais difíceis de 

serem polimerizadas como o NBD, como ocorre no caso com o complexo 1. 

Poli[NBE]-co-[NBD] foram obtidos via ROMP com os complexos 1 e 2 como 

iniciadores. As reações de copolimerização foram realizadas utilizando uma quantidade fixa 

de NBE ([NBE]/[Ru] = 5000) com diferentes concentrações de NBD ([NBD]/[Ru] = 500, 
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1000, 1500 e 2000) em CHCl3, iniciadas com EDA à temperatura ambiente. A presença de 

NBD nas cadeias de poliNBE foi caracterizada por RMN de 1H e de 13C{1H} para todos os 

casos onde a quantidade de NBD foi variada, suportando a formação de poli[NBD]-co-

[NBD]. Considerando que a microestrutura do poli[NBD]-co-[NBD] não foi influenciada pela 

quantidade de NBD nem pelo tipo de iniciador, os valores de Mn e de IPD foram otimizados 

quando se aumentou a concentração de NBD no meio reacional. O aumento da quantidade de 

NBD propiciou um aumento na densidade de entrecruzamento resultando em um aumento na 

Tg e no módulo de armazenamento (E′). A análise morfológica da superfície dos polímeros 

por MEV mostrou uma estrutura altamente porosa para os poliNBEs sintetizados e indicou 

uma diminuição no tamanho desses poros para os poli[NBD]-co-[NBD] isolados, alcançando 

uma superfície totalmente lisa com a composição [NBE]5000[NBD] 2000, para ambos os 

catalisadores.



 

Abstract 

 

The reactivity of the new complex [RuCl2(PPh3)2(3,5-Me2piperidine)], complex 1, was 

investigated for ring opening metathesis polymerization (ROMP) of norbornene (NBE) and 

norbornadiene (NBD) in the presence of ethyl diazoacetate (EDA) in CHCl3. The aim is to 

observe the combination of PPh3 and an amine as ancillary ligands in the reactivity for 

ROMP. Thus, the results with the complex 1 were compared to the results obtained when the 

amine is piperidine (complex 2). Reaction with the complex 1 provides 70% yield of isolated 

polyNBE (Mn = 8.3 × 104 g/mol; PDI = 2.03), whereas the complex 2 provides quantitative 

reaction (Mn = 1.2 × 105 g/mol; PDI = 1.90) with [NBE]/[Ru] = 5000, [EDA]/[Ru] = 48 and 

1.1 µmol of Ru for 5 min at 25 ºC. The resulting polymers showed a σc = 0,38, determined by 

13C{1H} NMR, and Tg =37 ºC, determined by DSC and DMTA. For ROMP of NBD, the 

complex 1 showed quantitative yield with PDI = 2.62 when [NBD]/[Ru] = 5000 for 20 min at 

25 ºC, whereas the reaction with the complex 2 reached 55% with PDI = 2.16 in the same 

conditions. It is concluded that the presence of the two methyl groups in the piperidine ring 

provides an increase in the induction period to produce the Ru-carbene species justifying 

better polyNBE results with the complex 2, and a greater amine→Ru→monomer synergism 

which contributed to the best activation of olefin with greater difficulty of being polymerized 

as NBD, as in the case with the complex 1. 

Copolymers of NBE with NBD were obtained via ROMP with the complexes 1 and 2 

as initiators. The copolymerizations reactions were performed using a fixed quantity of NBE 

([NBE]/[Ru] = 5000) with different concentrations of NBD ([NBD]/[Ru] = 500, 1000, 1500 

and 2000) in CHCl3, initiated with EDA at room temperature. The presence of NBD in the 

polyNBE chains was characterized by 1H and 13C{1H} NMR. Whereas the copolymer 

microstructure was influenced neither by the NBD quantity nor by the initiator type, the Mn 
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and PDI values were improved when increasing the NBD quantity in the medium. When 

raising the NBD amount, DMA results indicated increased cross-linking with increasing Tg 

and E′ storage modulus, as well as the fact that SEM micrographs indicated decreased pore 

sizes in the porous isolated copolymers. 
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1.0. Introdução 

 

1.1. Aspectos gerais sobre a metátese de olefinas 

 

A palavra metátese é uma combinação das palavras gregas meta (troca) e tithemi 

(lugar). A reação de metátese entre olefinas refere-se à troca dos átomos de carbono olefínico 

para produzir duas novas olefinas como ilustrado no Esquema 1. 

 

 

 

Esquema 1. Ilustração da reação de metátese cruzada entre duas olefinas genéricas. 

 

Trata-se de uma reação catalisada por complexos de metais de transição conhecida 

desde de 1960 [1-9]. O mecanismo de reação foi esclarecido por Chauvin em 1971 e ficou 

conhecido como mecanismo carbeno/metalociclobutano (Esquema 2) [10,11]. A unidade 

metal carbeno mimetiza uma olefina, havendo a troca dos carbonos insaturados. Dessa forma, 

ocorre a formação de um novo metal carbeno pronto para reagir com uma nova olefina [11].  

São conhecidos cinco tipos principais de reações de metátese: RCM (Ring Closing 

Metathesis), ADMET (Acyclic Diene Metathesis), ROM (Ring Opening Metathesis), CM 

(Cross-Metathesis) e ROMP (Ring Opening Metathesis Polymerization) [1]. 
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Esquema 2. Ilustração do mecanismo geral de reação de metátese de olefinas. 

 

Em particular, a ROMP tem recebido muita atenção desde a década de 1990 por 

propiciar a obtenção de macromoléculas funcionalizadas com retenção da insaturação, 

permitindo a aplicação nas áreas biológica, eletrônica e mecânica [12]. 

A etapa de iniciação da reação de ROMP é caracterizada pela coordenação da olefina ao 

complexo metal carbeno para ocorrer a formação do intermediário metalociclobutano, seguido 

da formação da primeira unidade polimérica (Esquema 3) [1-6]. Na etapa de propagação, a 

nova espécie metal carbeno reage com mais monômeros propagando a cadeia através da 

mesma seqüência de reações de forma similar à etapa de iniciação. Este processo ocorre até 

que todo o monômero seja consumido, uma vez que a unidade metal carbeno continua 

presente em uma das extremidades do polímero (polimerização viva). A reação pode ser 

finalizada pela adição de um agente de terminação de cadeia (CTA). 

 

 

Esquema 3. Ilustração do mecanismo para a reação de ROMP. 



24 

 

 A reação de ROMP está atualmente reconhecida e é muito empregada em química de 

polímeros. Sua diversidade de aplicações e vantagens frente às clássicas polimerizações 

vinílicas fez com que muitos pesquisadores começassem a utilizar essa metodologia para a 

obtenção de novos materiais poliméricos [13]. A reação é favorecida entalpicamente pela 

abertura do anel tensionado associado ao monômero. Assim, cicloalcenos tensionados, tais 

como norbornenos, [14] ciclobutenos [15] e barrelenos [16] têm sido polimerizados com 

sucesso usando uma variedade de complexos alquilidenos (Figura 1). Por outro lado, 

monômeros que possuem uma baixa energia de tensão do anel, tais como ciclopentenos, são 

mais difíceis para polimerizar e poucos catalisadores são capazes de polimerizar tais 

monômeros [17]. 

 

 

Figura 1. Exemplos representativos de olefinas cíclicas usadas em ROMP. 

 

 Como a ROMP também está sob controle termodinâmico e, portanto, é um processo 

de equilíbrio, a despolimerização pode ocorrer através de reações secundárias, tais como, 

transferência de cadeia intramolecular “backbitting” ou intermolecular que formam olefinas 

cíclicas e cadeias poliméricas menores (Esquema 4) [3]. 
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Esquema 4. Exemplos de reações secundárias em reações de ROMP. 

 

 Uma grande vantagem da ROMP é que suas características podem ser ajustadas, 

permitindo um maior controle sobre a massa molar, a forma e a funcionalidade do polímero. 

Através da seleção do catalisador, a ROMP pode ser usada como uma polimerização viva sem 

a presença de reações secundárias e, consequentemente, polímeros com massas molares pré-

determinadas e com baixa polidispersidade podem ser sintetizados [3,18-20]. Copolímeros em 

bloco também podem ser obtidos via ROMP através da adição sequencial de diferentes 

monômeros. A automontagem de copolímeros em bloco propicia a formação de materiais 

nanoestruturados para aplicações em eletrônica, optoeletrônica, biotecnologia, [21-23] tintas, 

[24] cosméticos, [25] materiais elétricos e eletro-ópticos, [26] biossensores, [27] etc. Os 

fatores que regem as transformações morfológicas de copolímeros em blocos incluem a 

polaridade, a fração de volume e o tamanho relativo de cada bloco, a flexibilidade da cadeia, a 

temperatura do meio, a concentração inicial de polímero, a composição de mistura de 

solventes e aditivos, etc. [23] Por meio da funcionalização, a ROMP também tem sido 

utilizada para sintetizar polímeros altamente reticulados [28], condutores [29], líquido-

cristalinos [30], solúveis em água [31] e biologicamente ativos [32] (Figura 2). 
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Figura 2. Exemplos representativos de polímeros obtidos via ROMP: (a) poliDCPD, o qual 

possui alta estabilidade mecânica devido sua estrutura reticulada; (b) polietileno e 

polifenileno, o qual são polímeros condutores; (c) polinorborneno funcionalizado com grupo 

peptídico bioativo pendente. 

 

 A ROMP também pode ser utilizada para preparar polímeros telequélicos através da 

funcionalização com grupos terminais, os quais têm sido tradicionalmente difíceis de preparar 

utilizando outro método de polimerização [33]. Uma abordagem versátil envolve a ROMP de 

um monômero de olefina cíclica, na presença de um alceno acíclico funcionalizado que se 

comporta como um agente de transferência de cadeia (CTA). Com esses grupos, os polímeros 

obtidos via ROMP podem ser facilmente ligados a outros, expandindo-os para estruturas mais 

complexas, tais como copolímeros estrela, enxertados e multiblocos. O mecanismo geral para 

este processo é descrito no Esquema 5. 
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Esquema 5. Estratégias para a síntese de polímeros telequélicos via ROMP. 

 

1.2. A importância dos catalisadores 

 

O real avanço das reações de metátese iniciou-se com o estudo e desenvolvimento de 

catalisadores que proporcionam melhores rendimentos e seletividade [1,10]. 

Uma etapa importante no mecanismo de reação em metátese de olefinas é a 

coordenação da olefina ao metal carbeno para a formação do intermediário, 

metalociclobutano [1-3]. Isso ocorre quando os ligantes na esfera de coordenação do 

complexo propiciam uma organização eletrônica e estérica junto ao centro metálico. Por outro 

lado, a reação não pode ser dificultada por reações paralelas entre o metal e grupos funcionais 

do substrato, ou que estejam no meio [1-6,34-36]. Para se obter maior eficiência nas reações, 

o processo via metátese deve ser catalisado por complexos que não tenham afinidade química 

com grupos funcionais tipicamente orgânicos tais como álcoois, carboxilatos, tióis, amidas, 

cetonas, aldeídos, etc. 

Assim, as atividades catalíticas são dependentes principalmente das características dos 

centros metálicos, dos tipos de carbenos e dos ligantes coordenados ao metal [1]. 

Inicialmente, os catalisadores necessitavam de um cocatalisador para iniciarem a reação, 

conhecidos como catalisadores de “1ª Geração”, nos quais os metais carbenos eram gerados in 
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situ; por exemplo, os sistemas MoO3/SiO, Re2O7/Al 2O3 ou RuCl3/CH3CH2OH [1,10], ainda 

empregados na industria. 

Na década de 1980, começaram a surgir compostos de metais de transição do tipo 

M=CHR formados ex situ, denominados de 2ª Geração. Compostos de Ti, Ta, Re, Mo, W e 

Ru foram descobertos e atuaram como iniciadores em reações de metátese sem necessidade de 

alguma ativação por calor, luz ou cocatalisador [1,3,10]. Um catalisador de Ti foi o primeiro 

exemplo de sistema bem definido isolado [37]. Embora fosse capaz de polimerizar 

norborneno de forma viva, o catalisador não era muito resistente a grupos funcionais. Ésteres, 

cetonas, aldeídos reagiram com o complexo de maneira preferencial quando comparados com 

olefinas. Os catalisadores de Ta e de Re foram desenvolvidos pouco depois e apresentaram 

atividades catalíticas semelhantes aos catalisadores de Ti. 

Na década de 1990, os catalisadores de Schrock a base de Mo apresentaram-se como 

iniciadores bastante eficientes, estes eram altamente ativos na polimerização de uma vasta 

gama de olefinas cíclicas. No entanto, a viabilidade desses catalisadores era limitada pela 

baixa estabilidade térmica e elevada sensibilidade ao oxigênio, a água, e a grupos funcionais, 

tais como álcoois e aldeídos. Além disso, os reagentes de partida e os solventes deviam ser 

rigorosamente purificados para evitar a decomposição prematura do catalisador [38]. 

Nessa mesma década, Grubbs e colaboradores desenvolveram uma série de complexos 

de Ru-alquilidenos para atuarem como catalisadores em ROMP. Estes compostos 

apresentaram boa atividade e resistência a grupos funcionais incluindo alcoóis, aldeídos, 

ácidos e solventes próticos, sendo conhecidos como catalisadores de “1ª Geração de Grubbs” 

(1-G) [3]. Em seguida surgiram os “catalisadores de 2ª e de 3ª Geração de Grubbs” (2-G e 3-

G); complexos que possuem carbenos N-heterocíclicos (NHC) [3]. Estes catalisadores não só 

exibiram atividades semelhantes aos sistemas baseados em Mo, mas superaram o nível de 

resistência a grupos funcionais dos catalisadores 1-G. Além disso, os catalisadores 2-G e 3-G 
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também demonstraram uma melhor estabilidade térmica, uma maior resistência em relação ao 

oxigênio, e podiam ser utilizados em quantidades extremamente baixas. A Figura 3 mostra 

alguns desses catalisadores. 
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Figura 3. Exemplos representativos de complexos de metais de transição usados como 

catalisadores em metátese de olefinas. 

 

Os catalisadores de Ru são mais resistentes a interferentes orgânicos que os 

catalisadores derivados de Ti, W e Mo [1,10,39-41]. São ativos em solventes polares ou 

próticos, tais como álcoois, água, fenóis e em ácidos fortes, como por exemplo, ácido 

tricloroacético [6,34-36]. Tais catalisadores são tolerantes a muitos grupos funcionais 

orgânicos, ampliando o número de substratos que podem ser usados. Tais características são 
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devido a esses complexos de rutênio apresentam normalmente estado de oxidação +2, que 

corresponde a uma configuração eletrônica 4d6 de spin baixo. Logo, esta alta densidade 

eletrônica propicia uma maior afinidade por compostos insaturados, tais como olefinas. Além 

das reações serem conduzidas em vários solventes, muitos compostos de rutênio podem ser 

estocados por várias semanas em atmosfera ambiente sem substancial decomposição. Outro 

aspecto importante é que os catalisadores de Ru continuam ativos ao final da reação e, em 

muitos, casos são utilizados em um novo ciclo de reação. 

 

1.3. Alguns aspectos dos ligantes ancilares 

 

A reação de polimerização via metátese e, consequentemente, as propriedades dos 

polímeros sintetizados dependem do tipo de metal utilizado como catalisador. Como se trata 

de um complexo, a atividade catalítica dos metais vai depender da sua configuração eletrônica 

e da natureza dos ligantes coordenados ao centro metálico que não estão envolvidos 

diretamente na reação, os denominados ligantes ancilares [42,43]. Assim, existe uma 

correlação íntima entre o número de elétrons nos orbitais d de valência do metal e os tipos de 

ligantes coordenados. O planejamento da esfera de coordenação do metal vai depender da 

necessidade de elétrons para a ativação da olefina. 

Os ligantes de fósforos trivalentes (por exemplo, fosfinas - PR3) são muito utilizados em 

catálise homogênea por influenciarem na reatividade dos complexos através das 

características eletrônicas ao regular a doação σ e a retrodoação π de elétrons variando-se os 

substituintes R. Ainda, os grupos R podem ser volumosos, propiciando um controle estérico 

na esfera de coordenação do centro metálico para a ativação dos substratos [42,43]. 

Essas características refletem na formação das ligações e na ativação dos substratos 

(olefina), bem como na descoordenação dos produtos (nova olefina ou polímero)1. Assim, os 
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efeitos cinéticos e termodinâmicos que os ligantes ancilares podem provocar em catálise 

homogênea, em geral, são de importância significativa no rendimento e na seletividade de 

reação [42,43]. Por exemplo, os estudos sobre a reatividade dos catalisadores de Grubbs de 1ª 

Geração, [RuX2P2(=CHR)], quando variou-se a fosfina (P) e o haleto (X), mostraram que a 

atividade catalítica era maior quanto maior o ângulo de cone e maior o caráter doador σ da 

fosfina, e quanto menor e menos elétron doador fosse o haleto [44]. Em outros estudos, foram 

substituídos uma ou duas fosfinas por carbenos N-heterocíclicos no catalisador de Grubbs de 

1ª Geração para formar os catalisadores de 2ª e 3ª Geração de Grubbs [34,35,45]. Foi 

observado que os carbenos N-heterocíclicos melhoraram o desempenho dos catalisadores e 

também as características dos polímeros sintetizados [3]. 

Complexos metálicos com ligantes com características doadoras tais como aminas, 

também despertam interesse por causa da sua habilidade em labilizar ligantes cis ou trans 

posicionados [44]. 

Neste caso, assim como os ligantes fosforados, os nitrogenados e outros ligantes podem 

ser empregados como ligantes ancilares, desde que auxiliem eletrônica e estericamente o 

catalisador. 

O íon Ru+2 apresenta configuração eletrônica 4d6 5s0. Como seus orbitais d têm grande 

extensão radial, apresenta-se com spin baixo 4(d6
π d0

σ), comportando-se como moderado 

receptor σ e bom doador π de elétrons. Assim, trata-se de um íon metálico próprio para 

ativação de substratos insaturados, tal como uma olefina. Com essas características 

eletrônicas, é um bom íon metálico para se ligar a ligantes ancilares de fosfinas e aminas 

trivalentes [42-45]. 
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1.4. Pesquisa no Grupo de Química Inorgânica e Analítica do IQSC 

 

A pesquisa tem se voltado para a síntese e aplicação de catalisadores em metátese do 

tipo ROMP e ROMCP (Ring Opening Metathesis Copolymerization), em meio aquoso ou 

orgânico. Há um grande interesse no desenvolvimento de complexos de RuII e de RuIII  com 

diversos ligantes ancilares contendo átomos de enxofre(II), fósforo(III) ou nitrogênio(III) 

como elementos de coordenação [46-52]. Há também a preocupação no desenvolvimento de 

sistemas que propiciem a reatividade química mediante condições tropicais do Brasil (luz, 

calor e umidade; e até mesmo na presença de O2). O balanço eletrônico, aliado ao efeito 

estérico junto ao centro metálico são explorados como ferramenta fundamental, buscando 

para tanto o uso de ligantes relativamente simples de serem adquiridos. 

Estudos recentes promoveram o desenvolvimento de complexos contendo 

simultaneamente ligantes de P e N trivalentes do tipo [RuCl2(P
III)x(N

III)y] [46-52]. Foi 

observado o efeito das aminas cíclicas e acíclicas como ligantes ancilares na atividade 

catalítica. Algumas aminas que já foram utilizadas são: piperidina, peridroazepina, piridina, 4-

picolina, 4-aminopiridina, isonicotinamida, N-(2-hidroxietil)-isonicotinamida, imidazol, 2-

metilimidazol, pirazina, difenilamina, dietanolamina, trietanolamina, anilina ou trietilamina. 

Os rendimentos variaram de 30 a 100% à temperatura ambiente ou a 50 oC, com 1 a 5 minutos 

de reação, em CHCl3, variando o tipo de ligante nitrogenado. Pode-se citar como exemplo, o 

complexo pentacoordenado [RuCl2(PPh3)2(piperidina)] [46,50]. Esse complexo polimeriza 

prontamente norborneno (NBE) de forma quantitativa à temperatura ambiente, na presença de 

5 µL de EDA (etildiazoacetato), sendo melhor que o complexo [RuCl2(PPh3)3] [46]. Isso 

ocorre usando a razão molar [NBE]/[Ru] de até 5000, resultando em um polímero 

monodisperso (IPD = 1,05) e com cadeias longas (Mw ~ 106 g/mol). O centro metálico nesse 

polímero mostra-se ativo na presença de mais monômeros, caracterizando o processo de 
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polimerização viva. Outro exemplo interessante é com o complexo 

[RuCl2(PPh3)2(peridroazepina)] [50]. Nesse caso, as reações são também quantitativas com 

esses dois monômeros (NBE e NBD), mas observou-se que podem ter diferentes velocidades 

de propagação e iniciação. Com desempenhos diferentes, tem-se obtido sucesso na 

copolimerização resultando em materiais com diferentes graus de entrecruzamento. 

Considerando-se os resultados apresentados, conclui-se que as aminas são benéficas e 

promissoras para as reações de ROMP de NBE e de outras olefinas cíclicas (norbornadieno, 

norbornadienos substituídos e 7-oxanorbornenos substituídos). 

O emprego de aminas como ligantes ancilares vêm da necessidade de se utilizar ligantes 

mais comuns e que possuam grande variedade no mercado e que também sejam de fácil 

manuseio e baixo custo. 

 

1.5. Justificativa e proposta de trabalho 

 

Um ponto interessante a ser ressaltado em relação a reação de ROMP é que os 

catalisadores utilizados são capazes de resistir e não afetar diversos grupos funcionais, além 

de suportar condições reacionais adversas [1-3], tornando possível o desenvolvimento de 

materiais poliméricos altamente funcionalizados para diversas aplicações. 

No entanto, os catalisadores ativos disponíveis no mercado possuem um alto custo e 

são restritos ao uso acadêmico, inviabilizando o uso dessa reação como ferramenta na 

obtenção de novos materiais com potencial de aplicação. Como exemplo, pode-se citar o 

catalisador mais utilizado em reações de metátese, o catalisador de Hoveyda-Grubbs de 2ª 

Geração, custa R$ 1.040.502,51 por mol (cotado em 22/02/2012 na Sigma-Aldrich). 

Baseado no discorrido acima, a investigação de sistemas catalíticos alternativos tem 

sido incipiente, onde a grande maioria dos pesquisadores tem se concentrado em realizar 
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apenas derivatizações nos catalisadores do tipo Grubbs. No mundo, poucos pesquisadores 

estão concentrados no desenvolvimento de catalisadores alternativos para reações de ROMP. 

Delaude, Demonceau e Dixneuf desenvolvem catalisadores baseados em complexos 

bimetálicos coordenados a ligantes arenos com alenilidenos, vinilidenos e indenilideno como 

metais carbenos gerados in situ [53,54]. Buchmeiser e Nomura desenvolvem sistemas 

catalíticos utilizando Ti4+ coordenado a ligantes tipo amina-borano e V5+ coordenados a 

arilimidas, respectivamente [55,56]. Lehtonen e colaboradores avaliam a reatividade de 

complexos de tungstênio e molibdênio coordenados a aminofenóis [57]. 

Neste presente estudo, busca-se o desenvolvimento de um novo catalisador de rutênio 

ativo e seletivo gerado in situ envolvendo o uso de ligantes comerciais simples e de baixo 

custo, que se mostrem robustos frente à oxidação e à umidade. Neste caso em particular, 

procura-se sintonizar as propriedades eletrônicas e estéricas no centro de RuII utilizando a 

combinação da amina (3,5-Me2pip) com a trifenilfosfina (PPh3), de modo a alcançar um ajuste 

ideal que proporcione ao complexo uma boa reatividade, característica indispensável para que 

esse complexo apresente uma boa atividade catalítica em reações de ROMP. Em adição a este 

novo complexo e sua caracterização realizou-se estudos similares com a amina piperidina, 

com a finalidade de comparar os dois complexos. 



 

2.0. Objetivos 

 

� Sintetizar e caracterizar o novo complexo [RuCl2(PPh3)2(3,5-Me2pip)]; 

� Avaliar a atividade catalítica do novo complexo [RuCl2(PPh3)2(3,5-Me2pip)] em 

ROMP de norborneno e norbornadieno; 

� Avaliar a atividade catalítica do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] em ROMP de 

norbornadieno; 

� Comparar e relacionar a reatividade do novo complexo [RuCl2(PPh3)2(3,5-Me2pip)] 

com o complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] com base na atividade catalítica; 

� Estabelecer uma correlação entre as características dos polímeros isolados com as 

características dos complexos; 

� Sintetizar poli[NBE]-co-[NBD] variando a quantidade de NBD com os complexos 

[RuCl2(PPh3)2(3,5-Me2pip)] e [RuCl2(PPh3)2(pip)]; 

� Avaliar as microestruturas, as distribuições de massa molar, as propriedades térmicas e 

termo-dinâmico-mecânicas e as micrografias dos polímeros e copolímeros obtidos 

com os complexos [RuCl2(PPh3)2(3,5-Me2pip)] e [RuCl2(PPh3)2(pip)]. 
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3.0. Parte Experimental 

 

3.1. Procedimentos gerais 

 

Todas as sínteses e polimerizações foram realizadas em atmosfera de argônio. 

Possíveis traços de oxigênio do argônio foram eliminados conduzido-o através de frascos 

lavadores contendo íons Cr2+, resultado da redução de Cr3+ em solução ácida com amálgama 

de zinco. Para realização das sínteses e manipulações foram utilizados solventes de grau 

HPLC de procedência TEDIA. O éter etílico foi destilado ao abrigo da luz, secado com sódio 

metálico, filtrado, deixado em contado com sulfato de ferro amoniacal por 16 horas e 

redestilado novamente ao abrigo da luz. RuCl3.xH2O, norborneno, norbornadieno, 

etildiazoacetato (EDA), 3,5-dimetilpiperidina, piperidina e trifenilfosfina foram obtidos da 

Aldrich e utilizados como recebidos. Para análises de RMN de 13C{1H}, 1H e 31P{1H} foi 

usado clorofórmio deuterado de procedência TEDIA ou Aldrich. Para análise de 

cromatografia por permeação em gel foi utilizado CHCl3 de grau HPLC de procedência 

TEDIA. 

 

3.2. Instrumentação 

 

3.2.1. Análise elementar 

 

As análises elementares foram realizadas no Centro de Análises Químicas e 

Instrumentais (CAQI) do Instituto de Química de São Carlos, utilizando um analisador 

elementar da Ceinstruments, modelo EA1110 CHNS-O Carlo Erba. 
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3.2.2. Espectroscopia vibracional na região do infravermelho 

 

Os espectros na região do infravermelho foram obtidos em um espectrômetro Bomem 

FTIR MB 102 na região de 4000-250 cm-1 com resolução de 4 cm-1. Para análises, as 

amostras foram preparadas sob forma de pastilha de iodeto de césio (CsI) na razão 1:100 de 

complexo/CsI. 

 

3.2.3. Espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) 

 

Os espectros de RMN de 31P{1H}, 13C{1H} e 1H foram obtidos usando um Bruker 

DRX-400, Bruker DRX-500 ou um Bruker AC-200. Para análises, as amostras foram 

preparadas sob atmosfera inerte usando CDCl3 como solvente e transferidas via cânula para 

tubos de RMN com roscas de teflon para garantir a atmosfera. 

 

3.2.4. Espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica (RPE) 

 

As medidas de RPE foram realizadas em um espectrômetro Bruker ESR 300E, fonte 

de microondas de banda-X ER 041 XK, controlador de temperatura B-VT 200 acoplado a 

uma cavidade padrão de ressonância. Para análises, as amostras sólidas foram registradas a 

temperatura do nitrogênio líquido. Os espectros de RPE adquiridos no espectrômetro foram 

convertidos para o programa WinEPR. 
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3.2.5. Cromatografia de permeação em gel (GPC) 

 

As análises de cromatografia de permeação em gel foram realizadas em um 

cromatógrafo LC Shimadzu Prominence contendo uma bomba LC-20AD, um degaseador 

DGU- 20A5, um módulo de comunicação CBM-20A e um detector RID-10A conectado a 

duas colunas PL gel (5 mm MIXED-C: 30 cm, Ø = 7,5 mm). O tempo de retenção foi 

calculado com padrões monodispersos de poliestireno usando CHCl3 de grau HPLC como 

eluente. IPD é Mw/Mn. Para análises, as amostras dos polímeros foram solubilizadas em 

CHCl3 ou retiradas diretamente da reação e pré-filtradas em filtros descartáveis de teflon 

(0,45 µm) antes de serem injetadas para a análise. 

 

3.2.6. Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

As análises termogravimétricas foram realizadas em um instrumento Shimadzu TA-50 

(DEMA-UFSCar). Para as análises, foram utilizadas amostras com massa de 5 mg e as 

varreduras foram realizadas no intervalo de 25 – 800 ºC, com taxa de aquecimento de 

10 ºC/min, sob atmosfera de N2, com fluxo de 20 cm3/min. 

 

3.2.7. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

As análises calorimétricas foram realizadas em um instrumento DSC-Q 100 da TA 

Instruments (DEMA-UFSCar). Para as análises, foram utilizadas amostras com massa de 8 

mg e as varreduras foram realizadas no intervalo de 0 – 150 ºC, com taxa de aquecimento de 

10 ºC/min, sob atmosfera de N2, com fluxo de 20 cm3/min. 
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3.2.8. Análise Termo-Dinâmico Mecânica (DMTA) 

 

As análises termo-dinâmico-mecânica (DMTA) foram realizadas em um DMA 242 C 

da Netzsch (IFSC-USP) nas seguintes condições: Modo: tensão, frequência: 1 Hz, faixa de 

temperatura: -50 a 150 ºC, taxa de aquecimento: 3 ºC/min e amplitude: 10 mícrons. Para 

análises, os filmes dos polímeros foram preparados em um molde de teflon (disco de 65 mm) 

pela técnica “casting” usando clorofórmio como solvente. A concentração da solução foi de 

50 g/L. Para as análises utilizou-se um filme com as seguintes dimensões: largura de 5,0 mm, 

espessura de 0,2 mm e comprimento de 5,1 mm. 

 

3.2.9. Miscroscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Utilizou-se o microscópio eletrônico de varredura da marca ZEISS-LEICA modelo 

440, com voltagem de aceleração de 20 KeV. Para análises, as amostras foram coladas em 

porta-amostra de alumínio, aderidas eletricamente à superfície do porta-amostra com tinta de 

prata e submetidas ao banho de ouro pelo sistema denominado “Spitter Coat”. Os polímeros 

foram analisados por MEV para avaliar as morfologias das superfícies dos diferentes 

copolímeros sintetizados. 

 

3.3. Síntese dos complexos 

 

3.3.1. Síntese do complexo [RuCl2(PPh3)3] 

 

O complexo foi preparado seguindo o método descrito na literatura [58-60] e sua 

pureza foi verificada por análise elementar, espectroscopia de RMN de 31P{1H} e na região do 

infravermelho. Um excesso de trifenilfosfina (11,6 mmol) foi dissolvido em metanol a quente. 
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Em seguida adicionou-se RuCl3 x H2O (1,93 mmol). A mistura permaneceu em agitação 

mediante refluxo durante 4 h. No decorrer da reação, notou-se a formação de um precipitado 

marrom. Após o tempo determinado, o composto foi filtrado, lavado 3 vezes com metanol 

quente (~ 50 mL) para a retirada de PPh3 residual e secado a vácuo. 

 

 

 

3.3.2. Síntese do novo complexo [RuCl2(PPh3)2(3,5-Me2pip)] (1) 

 

A uma solução de 3,5-Me2piperidina (0,81 mmol) em acetona (25 mL) foi adicionado 

o complexo [RuCl2(PPh3)3] (0,31 mmol). A mistura resultante foi agitada à temperatura 

ambiente durante 2 h. No decorrer da reação, notou-se a formação de um precipitado verde. O 

precipitado foi filtrado e lavado com éter etílico gelado para retirada de PPh3 e de 3,5-

Me2piperidina residual e secado a vácuo. O rendimento da reação foi de 72%. Análise 

elementar: téorico: C, 63,78; H, 5,60; N, 1,73; experimental: C, 63,91; H, 5,75; N, 1,82. 

 

 

 

3.3.3. Síntese do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] (2) 

 

O complexo foi preparado seguindo o método descrito na literatura [46] e sua pureza 

foi verificada por análise elementar, espectroscopia de RMN de 31P{1H} e na região do 
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infravermelho. A uma solução de piperidina (0,81 mmol) em acetona (25 mL) foi adicionado 

o complexo [RuCl2(PPh3)3] (0,31 mmol). A mistura resultante foi agitada à temperatura 

ambiente durante 2 h. No decorrer da reação, notou-se a formação de um precipitado verde. O 

precipitado foi filtrado e lavado com éter etílico gelado para retirada de PPh3 e de piperidina 

residual e secado a vácuo. O rendimento da reação foi de 80%. 

 

 

 

3.4. Procedimento para a ROMP de norborneno ou norbornadieno 

 

Para as reações de polimerização, uma massa do monômero (NBE ou NBD) foi 

dissolvida em 2 mL de clorofórmio, em seguida foi adicionado 1 mg do complexo (∼1,1 

µmol), sendo então adicionado o EDA (fonte de carbeno). Variou-se as razões molares 

[EDA]/[Ru] e [NBE]/[Ru], tempo de reação e temperatura. Após o período de tempo de 

reação desejado, adicionou-se 5 mL de metanol à solução para a precipitação do polímero. O 

polímero formado foi isolado e secado a 27 ºC sob vácuo. Os experimentos foram realizados 

em triplicata, sendo que os valores apresentados são médias aritméticas com erro máximo de 

10%. 
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3.5. Procedimento para a ROMCP do poli[NBE]-co-[NBD]  

 

Para as reações de polimerização dos copolímeros [NBE]5000[NBD] n, uma massa de 

NBE correspondente a 6,2 mmol, no caso de 1 e 6,4 mmol, no caso de 2 foi dissolvida em 

2 mL de CHCl3 à temperatura ambiente, resultando em uma razão [NBE]/[Ru] = 5000 

([NBE]5000). Em seguida, uma massa de NBD para uma razão molar [NBD]/[Ru] = n foi 

adicionado: 0,62 mmol (1) e 0,64 mmol (2) para n = 500; 1,23 mmol (1) e 1,28 mmol (2) para 

n = 1000; 1,85 mmol (1) e 1,92 mmol (2) para n = 1500; 2,47 mmol (1) e 2,56 mmol (2) para 

n = 2000. A polimerização foi iniciada pela adição de 1 mg de catalisador (1,23 µmol para 1 e 

1,28 µmol para 2), seguido pela adição de 5 µL de EDA (fonte de carbeno) ([EDA]/[Ru] = 

48). Após 60 minutos, adicionou-se 5 mL de metanol à solução para a precipitação do 

copolímero. O copolímero formado foi isolado e secado a 27 ºC sob vácuo. 
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4.0. Resultados e discussão 

 

4.1. Caracterização do complexo [RuCl2(PPh3)2(3,5-Me2pip)] (1) 

 

O complexo isolado não mostrou sinal no espectro de RPE, sugerindo que o centro de 

rutênio apresenta uma configuração d6 de spin baixo no estado de oxidação 2+. Os valores da 

análise elementar da amostra são concordantes para uma espécie pentacoordenada, 

confirmando a substituição de uma trifenilfosfina por uma molécula de 3,5-dimetilpiperidina 

no complexo [RuCl2(PPh3)3]. 

O espectro na região do infravermelho para o complexo 1 é mostrado na Figura 4, 

juntamente com os espectros do complexo precursor e do ligante 3,5-Me2pip livre. As bandas 

situadas em 3255 cm−1 e na região entre 2951-2840 cm−1 são atribuídas ao estiramento ν(N-

H) e ν(C-H), respectivamente. A presença dessas bandas são coerentes com a coordenação da 

molécula 3,5-Me2pip ao centro de RuII através do átomo de nitrogênio, as quais após a 

coordenação essas freqüências foram deslocadas com relação ao ligante livre. Além da 

confirmação da coordenação da amina, a freqüência vibracional para o estiramento ν(Ru-Cl) é 

observada em 320 cm−1, sugerindo que os dois ligantes cloretos estão trans-posicionados um 

em relação ao outro na esfera de coordenação [61]. 
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Figura 4. Espectro vibracional na região do infravermelho do complexo [RuCl2(PPh3)3] 

(preto), [RuCl2(PPh3)2(3,5-Me2pip)] (vermelho) e do ligante 3,5-Me2pip livre (azul). 

 

O espectro de RMN de 31P{1H} do complexo 1 em CDCl3 a 25 ºC mostra um singleto 

em 62,7 ppm sugerindo que os dois ligantes PPh3 coordenados ao centro metálico estão 

localizados em posições equivalentes na esfera de coordenação (Figura 5). Correlacionando 

esse resultado com a análise do espectro na região do infravermelho, a qual sugeriu que os 

dois ligantes cloretos estão trans-posicionados, uma configuração geométrica do tipo 

pirâmide de base quadrada é atribuída para o complexo 1, com o ligante 3,5-Me2pip na 

posição axial (Esquema 6-estrutura A). Além disso, o espectro de RMN de 31P{1H} em 

função do tempo mostra o aparecimento de um singleto em 45 ppm (Figura 5), sugerindo a 

presença de um isômero geométrico em solução com os ligantes PPh3 também em posições 

equivalentes no centro de RuII. Para essa espécie é atribuída uma estrutura bipirâmide trigonal 

(Esquema 6-estrutura B) [59]. 
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Figura 5. Espectro de RMN de 31P{1H} do complexo 1 em CDCl3 em função do tempo. 

 

 

Esquema 6. Ilustração das prováveis estruturas do complexo 1 em solução. 

 

É importante observar a ausência de sinais associados à formação de espécies 

binucleares em solução como ocorre com o complexo [RuCl2(PPh3)3], que ao ser dissolvido 

em CHCl3 ocorre a descoordenação de uma molécula de PPh3 (Esquema 7) [49,50,58-60]. 

Neste caso, ocorreria o aparecimento de um duplo-dubleto entre 45 e 50 ppm, além do sinal 

referente à PPh3 livre resultante da sua descoordenação, o qual aparece em -4,9 ppm. No 
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entanto, mesmo após 8,5 h de envelhecimento da solução do complexo 1 não foram 

observados nenhum dos sinais citados. Tal fato comprova que não ocorre a formação de 

espécies diméricas em solução. 

 

 

Esquema 7. Ilustração da formação do dímero a partir do complexo [RuCl2(PPh3)3] em 

CHCl3. 

 

Assim, a presença da amina 3,5-Me2pip no complexo evitou o processo de 

dimerização semelhante ao que tem sido observado com outros complexos de rutênio 

coordenados simultaneamente a fosfinas e aminas [46,49,50]. 

A ausência do dímero em solução é benéfica para o uso desse complexo como 

precursor catalítico, pois esse dímero é uma espécie muito estável quando formada em 

solução. Para a formação desse dímero, é necessário o consumo da espécie inicial, que 

consequentemente, interfere de maneira direta na eficiência da catálise desses precursores 

catalíticos. 

Para a formação de um dímero similar ao ilustrado no Esquema 7 a partir do complexo 

1, deveria ocorrer a descoordenação do ligante 3,5-Me2pip. No entanto, a combinação da 

amina, um bom doador σ (pKa ∼ 11) com ângulo de cone médio (θ ∼ 121º), com ligantes 

trifenilfosfina, um ligante bastante volumoso (θ ∼ 145º) e receptor π (pKa ∼ 2,7), propiciou a 

formação de um complexo pentacoordenado com boa acomodação dos ligantes. Ainda, pode-
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se afirmar que esses ligantes propiciaram um bom ajuste eletrônico no centro metálico 

evitando sua decomposição em solução. 

O complexo 2 apresentou um comportamento semelhante ao complexo 1, onde foi 

observado o aparecimento de um segundo singleto em 45 ppm, sem presença de espécies 

diméricas no espectro de RMN de 31P{1H} em função do tempo [46]. No entanto, para esse 

complexo, o sinal centrado em 62,7 ppm praticamente desaparece após 5,5 h. No caso com o 

complexo 1, esse processo é bem mais lento, pois somente após 8,5 h de envelhecimento da 

solução uma pequena parte da espécie A foi convertida para a espécie B (Esquema 6). Esta 

diferença pode ser atribuída à presença dos dois grupos metila no ligante 3,5-Me2pip que 

dificulta a torção geométrica devido a uma restrição espacial. 

 

4.2. Mecanismo para a formação do metal carbeno in situ 

 

Após várias tentativas não foi possível isolar um complexo carbênico de rutênio, 

mesmo a baixas temperaturas. No entanto, observa-se uma mudança de cor da solução, de 

verde para marrom-amarelada após a adição de EDA, sendo uma indicação de que ocorre uma 

reação com EDA. Por outro lado, a evidência da formação da espécie metal-carbeno foi 

observada por análises de RMN de 1H a -45 ºC ao se realizar uma reação do complexo 1 com 

5 equivalentes de EDA em CD2Cl2 a -41 ºC (Figura 6). 

A partir do espectro de RMN de 1H foi observado um tripleto em 17,4 ppm (3JHP = 

11,5 Hz), que pode ser atribuído ao hidrogênio do metal carbeno (Ru=CHR), neste caso 

acoplando com dois átomos de fosfóro da PPh3 [38]. Tem-se assim a formação de uma 

espécie hexacoordenada [RuCl2(PPh3)2(3,5-Me2pip)(CHCO2Et)]. Isto está de acordo com o 

fato de que o complexo 1 é uma espécie insaturada de 16 elétrons, capaz de reagir 

rapidamente com EDA para resultar em um complexo de 18 elétrons sem a descoordenação 
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observado a baixa temperatura, mas o sinal em 45 ppm associado ao isômero B permaneceu, 

mostrando que a espécie B não reage com EDA devido sua estrutura geométrica com duas 

moléculas de PPh3 no eixo z, impedindo a aproximação do EDA para a formação da ligação 

metal-carbeno. Um sinal adicional em 29,8 ppm foi também observado e é atribuído a PPh3 

livre oxidada (OPPh3) liberada em solução. Isso ocorre devido a descoordenação da PPh3 da 

espécie hexacoordenada [RuCl2(PPh3)2(3,5-Me2pip)(CHCO2Et)] que, em seguida, reage com 

O2 residual proveniente da adição de EDA a solução. Essa é uma clara indicação de que um 

ligante PPh3 sai da esfera de coordenação para resultar em uma espécie pentacoordenada 

[RuCl2(PPh3)(3,5-Me2pip)(CHCO2Et)], através de um mecanismo do tipo associativo. A 

presença de um complexo carbênico hexacoordenado à temperatura ambiente é descartada 

devido a presença de PPh3 livre (ou OPPh3). Logo, essa espécie é estável somente a baixa 

temperatura. 
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Figura 7. Espectro de RMN de 31P{1H} do complexo 1 em presença de EDA em CDCl3 à 

temperatura ambiente. 
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Esquema 8. Ilustração do procedimento experimental realizado com o complexo 

elucidação da espécie ativa na ROMP de NBE.
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[RuCl2(PPh3)2(3,5-Me2pip)(CHCO2Et)] (Esquema 9). Isto é suportado pelo experimento de 

polimerização realizado à temperatura ambiente na presença de excesso de PPh3, onde não 

houve a formação de poliNBE durante os 5 min de reação. 

 

 

Esquema 9. Possível mecanismo de reação para a ROMP de NBE com o complexo 1. 

 

A partir de um experimento de polimerização in situ monitorado por RMN de 1H 

([NBE]/[Ru] = 500, [EDA]/[Ru] = 48), a presença dos sinais referentes à molécula 3,5-

Me2pip coordenada foram observados no espectro [3,21-2,75 ppm (orto); 2,62 ppm (N-H); 

2,54-2,49 ppm (meta); 1,80-1,69 ppm (para); 0,84 ppm (CH3)]. Nenhum sinal de amina livre 

foi observado em solução. Os sinais atribuídos a OPPh3 livre [7,93-7,89 (meta); 7,79-7,75 

(orto e para)] e PPh3 coordenada [7,7-7,65 (meta); 7,57-7,44 (orto e para)] no espectro estão 

de acordo com as análises do espectro de RMN de 31P{1H}. Assim, uma amina e uma fosfina 

estão presentes na esfera de coordenação no curso da reação de ROMP, funcionando como 

ligantes ancilares através de uma combinação das características eletrônicas e estéricas, bem 
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como os íons Cl−. A presença dos sinais da 3,5-Me2pip e da PPh3 nos espectros de RMN 

indica um mecanismo de reação via coordenação de uma olefina na posição livre da espécie 

pentacoordenada [RuCl2(PPh3)(3,5-Me2pip)(CHCO2Et)]. 

 

4.3. ROMP de norborneno com o complexo 1 

 

Com a finalidade de se obter os melhores parâmetros de reação na reação de ROMP 

usando o complexo 1 como precursor catalítico, investigou-se as razões molares de 

[EDA]/[Ru] e [NBE]/[Ru], bem como, a variação de tempo e temperatura. Esse estudo visa 

encontrar a condição ideal de polimerização, onde o catalisador apresente uma atividade 

catalítica máxima, aliado a obtenção de polímeros com baixa polidispersidade e com alta 

massa molecular. 

Os valores de rendimento, massas moleculares e caracterizações térmicas dos 

polímeros obtidos utilizando diferentes condições reacionais para a ROMP de NBE estão 

discutidos a seguir. Para cada parâmetro avaliado, selecionou-se a melhor condição para os 

estudos seguintes. 

 

4.3.1. Variação da razão molar [EDA]/[Ru] 

 

A atividade catalítica do complexo 1 mostrou-se dependente da razão molar 

[EDA]/[Ru] (Figura 8). Observou-se um aumento significativo no rendimento de poliNBE até 

uma razão molar [EDA]/[Ru] = 48. Em seguida ocorreu uma diminuição do rendimento para 

razões molares [EDA]/[Ru] > 48; quando se utilizou a razão molar [NBE]/[Ru] = 5000 

durante 5 min de reação a 25 ºC. Nenhuma reação foi observada na ausência de EDA, 
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comprovando a necessidade de uma fonte de carbeno para a formação da espécie metal 

carbeno. 

Os valores de Mn seguem o mesmo perfil da curva como observado para os resultados 

de rendimento, enquanto os valores de IPD mostram um resultado oposto. Esse 

comportamento pode ser atribuído a um complexo metálico que reage com EDA através de 

um mecanismo do tipo associativo, o qual suporta que a reação de ROMP ocorra de acordo 

com Esquema 9. Conseqüentemente, com o aumento da quantidade de EDA, há um aumento 

nos valores de Mn e uma diminuição dos valores de IPD. 
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Figura 8. Dependência dos valores de rendimento, de Mn e de IPD em função da razão molar 

[EDA]/[Ru] na ROMP de NBE usando o complexo 1 por 5 min a 25 ºC; [NBE]/[Ru] = 5000. 

 

Com uma quantidade muito excessiva de EDA ([EDA]/[Ru] > 48), tanto os valores de 

rendimento, como os de massa molar são divergentes e esses efeitos podem estar associados a 

uma competição entre o NBE e o EDA ao centro metálico (Esquema 10) [46]. Portanto, uma 
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alta concentração de EDA na solução interfere na dinâmica da reação de ROMP (iniciação e 

propagação) e, como resultado, rendimentos baixos e valores altos de IPD são obtidos. 
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Esquema 10. Ilustração da competição por sítios de coordenação no centro metálico pelo 

NBE e EDA. 

 

4.3.2. Variação da razão molar [NBE]/[Ru] 

 

O efeito da razão molar [NBE]/[Ru] sobre o rendimento dos polímeros isolados segue 

um perfil de saturação da curva, quando se utilizou uma razão molar [EDA]/[Ru] = 48 durante 

5 min a 25 ºC (Figura 9). Esse resultado está associado à formação de gel no início da reação, 

como já observado na literatura [64,65]. O rendimento de polimerização subiu para 60-70% 

quando a razão molar [NBE]/[Ru] aumentou de 1000 até 4000-5000. 

Os valores de IPD são aproximadamente constantes ao longo da faixa estudada, 

enquanto que os valores de Mn aumentaram de 2,0 × 104 até 8,0 × 104 g/mol, quando a razão 

molar [NBE]/[Ru] aumentou de 2000 até 10,000. Com a razão molar [NBE]/[Ru] = 1000, o 

poliNBE isolado mostrou uma distribuição de massa molar bimodal (3,3 × 104 e 

0,2 × 104 g/mol). Isso provavelmente é devido ao fato da baixa razão molar [NBE]/[Ru], o 
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que torna a concentração de monômero relativamente baixa na solução, produzindo cadeias 

pequenas com tamanhos diferentes [1]. Por outro lado, quando a quantidade de NBE é 

aumentada na reação no intervalo de razão molar [NBE]/[Ru] de 2000 a 10.000, os valores de 

IPD praticamente não se alteram, com distribuição de massa molecular monomodal. Isso 

sugere que a relação entre as etapas de iniciação e de propagação é mantida durante toda a 

faixa de razão molar [NBE]/[Ru] investigada. 
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Figura 9. Dependência dos valores de rendimento e de IPD em função da razão molar 

[NBE]/[Ru] na ROMP de NBE usando o complexo 1 por 5 min a 25 ºC; [EDA]/[Ru] = 48. 

 

A obtenção de poliNBEs mais uniformes (distribuição de massa molar monomodal) 

para as razões molares [NBE]/[Ru] > 2000 pode ser explicada pelo fato de que as condições 

mais favoráveis para uma reação de ROMP bem-sucedida é o uso de uma alta concentração 

de monômero a uma temperatura mais baixa possível [1,3]. Um aumento na concentração de 

monômero contribui entropicamente para a reação, diminuindo o termo entrópico (-T∆S) na 
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equação da energia livre de Gibbs, que é sempre positivo (Sf <Si). Essa conseqüência 

entrópica é compensada pela contribuição entálpica (∆H) que está associada à tensão do anel, 

favorecendo o ∆Gpolimerização [1,3]. Assim, esse fato é observado no presente estudo, com um 

aumento da cadeia polimérica quando a razão molar [NBE]/[Ru] aumenta. 

Quando se avalia a massa molar de poliNBE com o aumento da razão molar 

[NBE]/[Ru] é possível observar que os valores de Mn aumentam até uma razão molar 

[NBE]/[Ru] = 5000. Para razões molares [NBE]/[Ru] > 5000, observa-se que os valores de 

Mn são constantes. Tal comportamento pode estar associado com o enovelamento das espécies 

catalíticas (metal carbeno) pela própria cadeia polimérica, denominado de efeito gaiola, que 

dificulta a aproximação do monômero ao centro metálico e, consequentemente, retarda a 

propagação (Esquema 11). 

 

 

Esquema 11. Ilustração do “efeito gaiola”, que resulta no confinamento das espécies 

propagantes pelas cadeias poliméricas. 
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4.3.3. Variação da temperatura 

 

Rendimentos quantitativos de poliNBE foram alcançados quando a temperatura foi 

aumentada de -5 até 50 ºC, utilizando uma razão molar [NBE]/[Ru] = 5000 e [EDA]/[Ru] = 

48 em 5 min de reação (Figura 10). 
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Figura 10. Dependência dos valores de rendimento e de IPD em função da temperatura na 

ROMP de NBE usando o complexo 1 por 5 min; [NBE]/[Ru] = 5000; [EDA]/[Ru] = 48. 

 

Esse comportamento pode estar associado a uma maior eficiência no período de 

indução, onde uma maior temperatura favorece a descoordenação do ligante PPh3 do centro 

metálico, etapa essencial para produzir o catalisador in situ (Esquema 12). 
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Esquema 12. Ilustração do período de indução para o complexo 1, que resulta no tempo 

necessário que o précatalisador leva para a formação da espécie ativa. 

 

Em temperaturas elevadas, a solução é menos viscosa propiciando um melhor 

desenvolvimento da reação de ROMP com rendimento quantitativo. Em baixas temperaturas 

(-5 e 10 ºC), são observadas distribuições de massa molar bimodal (Figura 10). Esse resultado 

bimodal está associado a uma velocidade mais lenta para a descoordenação da PPh3, 

impedindo a coordenação do monômero, o que resulta em uma etapa de iniciação irregular. 

Com isso as cadeias se iniciam de maneira desordenada, produzindo polímeros com 

distribuições de massas molares bimodais. A Figura 10 também mostra que um pequeno 

aumento nos valores de IPD ocorre com o aumento da temperatura, o qual está associado a 

um crescimento desordenado das cadeias poliméricas. 

A temperatura de polimerização é uma condição importante que deve ser analisada, 

pois esta interfere em dois parâmetros independentes, a cinética e a termodinâmica do 

processo. Uma temperatura baixa favorece a termodinâmica da polimerização, porém 

desfavorece a cinética do período de indução. Nesse contexto, faz-se necessário a busca de 

uma determinada temperatura que seja capaz de sintonizar esses dois parâmetros, de modo a 

se obter um período de indução e uma propagação, ambas mais eficientes. 
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4.3.4. Variação do tempo de polimerização 

 

Os polímeros foram isolados em diferentes intervalos de tempo (3-60 min) com a 

adição de metanol, com razões molares [NBE]/[Ru] = 5000 e [EDA]/[Ru] = 48 a 25 ºC. A 

Figura 11 mostra a variação nos valores de rendimento dos polímeros isolados em função do 

tempo. Inicialmente, é observado um aumento nos valores de rendimento no intervalo de 

tempo de 3 a10 min, e então, valores constantes (80-83% de rendimento) para 10 a 50 min. 

Os valores de Mn em função do tempo sugerem um ligeiro aumento nos tamanhos das 

cadeias poliméricas até 10 min de reação (8,5 × 104 para 9,0 × 104 g/mol), e em seguida, há 

uma diminuição para 4 × 104 g/mol com 50-60 min de reação. Os resultados de IPD dos 

polímeros variaram de 2 a 4. Pode-se dizer que há uma reação contínua até 60 min, com o 

aumento do rendimento de poliNBE, porém com altos valores de IPD. 
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Figura 11. Dependência dos valores de rendimento e de Mn em função do tempo na ROMP 

de NBE usando o complexo 1 a 25 ºC; [NBE]/[Ru] = 5000; [EDA]/[Ru] = 48. 
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As curvas de distribuição de massa molar de alíquotas removidas em diferentes 

tempos de uma polimerização mostram um aumento na massa molar do poliNBE de 5 a 

15 min de reação (Figura 12). De 15 a 60 min, uma redução na massa molar de poliNBE pode 

ser observado. A diminuição dos valores de Mn com o aumento do tempo de polimerização é 

um forte indício da presença de reações secundárias, como transferência de cadeia 

intermolecular ou intramolecular “backbitting” [1-3]. 
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Figura 12. Curvas de distribuição de massa molar de alíquotas removidas da ROMP de NBE 

in situ usando o complexo 1 em função do tempo. 

 

4.3.5. Caracterização do poliNBE obtido com o complexo 1 

 

O poliNBE obtido com o complexo 1 nas razões molares [NBE]/[Ru] = 5000 e 

[EDA]/[Ru] = 48 e 1,1 mol de Ru por 5 min a 25 ºC em CHCl3 foi caracterizado por RMN de 

13C{1H} e 1H (Figura 13 e 14). Os deslocamentos químicos e as atribuições estão listados na 

Tabela 1. 

Os dados de RMN suportam claramente que houve a abertura do anel norborneno para 

a formação de poliNBE. Esse espectro pode também indicar que a configuração ao redor da 
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ligação dupla é uma mistura de meros ordenados em configurações cis e trans [1,66]. As 

proporções relativas das sequências de pares da ligação dupla, representadas como unidades 

trans-cis (tc), trans-trans (tt), cis-cis (cc) e cis-trans (ct) foram determinadas a partir de 

quatro sinais do carbono (C1,4) do espectro de RMN de 13C{ 1H}  do poliNBE a 38,64 ppm (ct), 

38,89 ppm (cc), 43,34 ppm (tt) e 43,63 ppm (tc). 

 

 

Figura 13. Espectro de RMN de 13C{1H} de poliNBE em CDCl3 obtido com o complexo 1 

por 5 min a 25 ºC; [NBE]/[Ru] = 5000; [EDA]/[Ru] = 48. 
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Figura 14. Espectro de RMN de 1H de poliNBE em CDCl3 obtido com o complexo 1 por 5 

min a 25 ºC; [NBE]/[Ru] = 5000; [EDA]/[Ru] = 48. 

 

A fração de ligações duplas cis (σc, onde σc = (cc + ct)/(cc + ct + tc +tt)) no poliNBE 

foi estimada a partir do sinal do C1,4, o qual foi observado que o cis-poliNBE não é a 

conformação predominante no polímero. A fração de ligações duplas cis (σc = 0,38) estimada 

a partir do espectro de RMN de 13C está em boa concordância com a fração obtida a partir do 

espectro de RMN de 1H (σc = 0,38) obtido a partir das integrais dos sinais atribuídos aos 

hidrogênios do carbono C1,4 em 2,78 ppm (H1,4 – cis-poliNBE) e em 2,42 ppm (H1,4 – trans-

poliNBE). Os valores de rc.r t (onde rc = cc/ct e r t = tt/tc) são superiores a 1 (rc.r t = 1,93) para 

os sinais do C1,4, sugerindo que o poliNBE apresenta uma distribuição em bloco de ligações 

duplas cis e trans [1,66]. 
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Tabela 1. Atribuições e deslocamentos químicos do espectro de RMN de 13C{1H} do 

poliNBE obtido com o complexo 1. 

RMN de 13C{1H}  RMN de 1H 

Atribuição δ (ppm)  Atribuição δ (ppm) 

C5,6 - tt 32,45  H7 1,03 

C5,6 – tc 32,61  H5,6 1,35 

C5,6 - ct 33,16  H5,6 1,76 

C5,6 - cc 33,35  H7 1,85 

C1,4 - ct 38,64  H1,4 - t 2,42 

C1,4 - cc 38,89  H1,4 - c 2,78 

C7 - tt 41,59  H2,3 - c 5,21 

C7 – ct;tc 42,32  H2,3 - t 5,34 

C7 - cc 42,97  - - 

C1,4 - tt 43,34  - - 

C1,4 - tc 43,63  - - 

C2,3 - t 133,20  - - 

C2,3 - c 134,11  - - 

 

4.3.6. Análises térmicas dos poliNBEs obtidos com os complexos 1 e 2 

 

A Figura 15 mostra os resultados obtidos por termogravimetria para os poliNBEs 

obtidos com os complexos 1 e 2. Nota-se que a perda de massa ocorre de uma forma 

praticamente contínua iniciando por volta de 50 ºC, e apresentando maior intensidade em 100 

ºC. Nesses polímeros são observados praticamente três estágios de perda de massa em ambos 

os casos. Inicialmente, a curva revela uma leve perda de massa (cerca de 1,5%) na faixa de 

temperatura entre 45 e 70 ºC atribuído à perda de CHCl3 absorvido no polímero. O polímero 

começa a se decompor após atingir 90 ºC. A perda de massa (cerca de 20%) entre 100 e 360 

ºC pode ser atribuída à degradação de cadeias pequenas do polímero. A 400 ºC, a curva 
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mostra uma queda acentuada na perda de massa, indicando a degradação da cadeia principal 

do poliNBE, o que é consistente com a literatura [67,68]. 
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Figura 15. Curvas TGA dos poliNBEs obtidos com os complexos 1 e 2 por 5 min a 25 ºC; 

[NBE]/[Ru] = 5000; [EDA]/[Ru] = 48. 

 

Na primeira corrida, a curva DSC para o poliNBE obtido com o complexo 1 mostra 

uma mudança na linha de base entre 20 e 40 ºC (Figura 16), que pode ser associada com a 

faixa de temperatura da transição vítrea (Tg) de acordo com a literatura [67,68]. Além disso, 

na curva de DSC, um pico exotérmico a 92 ºC é observado provavelmente devido à sorção de 

N2 nos interstícios do polímero, após a perda de solvente. Durante a segunda corrida, uma 

mudança na linha de base na mesma faixa de temperatura é novamente observada, 

confirmando que este evento está relacionado à Tg, no entanto, não foi observado o pico 

exotérmico, reforçando a idéia de sorção de N2 no polímero. Um comportamento semelhante 
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foi relatado na literatura [67,68]. A curva de DSC para o poliNBE obtido com o complexo 2 

também mostrou um comportamento similar, com um pico exotérmico a 85 ºC. 
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Figura 16. Curvas DSC dos poliNBEs obtidos com os complexos 1 e 2 por 5 min a 25 ºC; 

[NBE]/[Ru] = 5000; [EDA]/[Ru] = 48. 

 

A Figura 17 mostra as curvas do módulo de armazenamento (E′) em função da 

temperatura para o poliNBE obtido com o complexo 1 e 2. Os valores de E′ diminuem 

levemente quando a temperatura sobe para aproximadamente 0 ºC, e então uma queda abrupta 

é observada na faixa de temperatura de 0 a 50-60 ºC nos dois casos. Esse último processo está 

relacionado à relaxação primária (α) dos vários segmentos de cadeia do polímero. Os 

polímeros alcançam o platô borrachoso acima de 60 ºC. 
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Figura 17. Módulo de armazenamento (E′) em função da temperatura dos poliNBEs obtidos 

com os complexos 1 e 2 por 5 min a 25 ºC; [NBE]/[Ru] = 5000; [EDA]/[Ru] = 48. 

 

Os valores de Tg para os poliNBEs obtidos com os complexos 1 e 2 são 37,0 e 40,7 ºC, 

respectivamente, conforme determinado a partir dos valores máximos das curvas de tan δ em 

função da temperatura (Figura 18), tais valores estão de acordo com a literatura [67,68]. É 

observado que o poliNBE obtido com o complexo 2 apresenta um valor de Tg levemente 

maior do que o poliNBE obtido com o complexo 1, essa diferença é suportada pelo maior 

valor de massa molar (Mn) do poliNBE obtido com o complexo 2. Esses dados de Tg 

confirmam as observações realizadas nas curvas de DSC. 

A curva de tan δ para cada caso, também mostra a presença de outro pico abaixo de 

25 ºC, atribuído ao movimento de cadeias pequenas. Esse evento é menos pronunciado para o 

poliNBE obtido com o complexo 2. Este resultado está de acordo com valores de 
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polidispersidade dos polímeros, onde o complexo 2 produz um poliNBE com valor de IPD 

menor (IPD = 1,90) do que o poliNBE obtido com o complexo 1 (IPD = 2,03). 
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Figura 18. Curvas de tan δ em função da temperatura dos poliNBEs obtidos com os 

complexos 1 e 2 por 5 min a 25 ºC; [NBE]/[Ru] = 5000; [EDA]/[Ru] = 48. 

 

4.3.7. Comparação da atividade catalítica 

 

A Tabela 2 resume os dados para os poliNBEs obtidos com os complexos 1 e 2 para 

uma condição de reação selecionada. Observa-se que os resultados de rendimentos são 

diferentes. Como já discutido, existe uma diferença no período de indução entre os dois 

complexos, como pôde ser deduzido quando se comparou os espectros de RMN de 

31P{1H}[46]. Em ambos os casos, foi mostrada a presença de duas espécies em solução em 

função do tempo (isômero A → B). No caso do complexo 2, a velocidade de isomerização é 
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mais rápida, onde o isômero A é convertido completamente no isômero B após 5 h, enquanto 

com o complexo 1 a isomerização permanece quase invariável por mais de 8 h. Isso sugere 

que o complexo 2 é mais dinâmico em solução do que o complexo 1, já que o processo de 

isomerização ocorreu mais rapidamente. Assim, é possível afirmar que o período de indução 

para a formação da espécie ativa com o complexo 1 é maior do que no caso do complexo 2. 

Conseqüentemente, a reação de ROMP de NBE é mais favorável com o complexo 2, 

considerando que o monômero NBE é altamente tensionado e pode ser facilmente 

polimerizado tanto com o complexo 1 quanto com o 2. Isso pode ser também evidenciado 

comparando os valores de Mn, que são diferentes em uma ordem de grandeza em favor do 

complexo 1. Interessante observar que os valores de IPD são similares nos dois casos. 

 

Tabela 2. Resultados para poliNBEs obtidos com os complexos 1 e 2 por 5 min a 25 ºC; 

[NBE]/[Ru] = 5000; [EDA]/[Ru] = 48. 

Complexo Rendimento (%) Mn (g/mol) IPD % trans 

1 70 8,3 x 104 2,03 62 

2* 99 1,2 x 105 1,90 59 

*ref [46] 

 

Ainda, na ROMP de NBE com os complexos 1 e 2, as soluções tornaram-se muito 

viscosas em 1-2 min. Isso indica que a etapa de propagação é rápida em ambos os casos [69], 

diferenciando-se, apenas, nas etapas de iniciação. É bem conhecido que quanto mais completa 

for a etapa de iniciação, menores valores de IPD são obtidos [1,3]. Portanto, devido ao tempo 

necessário para formação da espécie ativa no período de indução para o complexo 1 ser maior 

do que o complexo 2, pode-se justificar o menor rendimento deste. 
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4.4. ROMP de norbornadieno com os complexos 1 e 2 

 

4.4.1. Variação da razão molar [NBD]/[Ru] 

 

Os efeitos da razão molar [NBD]/[Ru] na faixa de 5000 até 25000 nos valores de 

rendimento e nos valores de IPD dos poliNBDs obtidos na presença de 5µL de EDA em 5 

min a 25 ºC são mostrados na Figura 19. Os valores de rendimento aumentam tanto com o 

complexo 1, como com o complexo 2, alcançando rendimentos semi-quantitativos no caso de 

1 e aproximadamente 80% com 2. Esse aumento nos valores de rendimento é seguido por 

uma diminuição nos valores de IPD, para ambos os complexos, com poliNBDs mais 

polidispersos quando utilizando o complexo 1. 
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Figura 19. Dependência dos valores de rendimento e de IPD em função da razão molar 

[NBD]/[Ru] na ROMP de NBD usando os complexos 1 e 2 por 5 min a 25 ºC; [EDA]/[Ru] = 

48. 
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As curvas de distribuição de massa molar dos poliNBDs indicam claramente que as 

massas molares aumentam com o aumento da razão molar [NBD]/[Ru], como mostrado na 

Figura 20. Os valores de Mn aumentaram de 1,1 × 104 para 3,9 × 104 g/mol usando o 

complexo 1 e de 1,9 × 104 para 4,9 × 104 g/mol usando o complexo 2. 
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Figura 20. Curvas de distribuição de massa molecular da ROMP de NBD em função da razão 

molar [NBD]/[Ru] usando os complexos 1 (A) e 2 (B) por 5 min a 25 ºC; [EDA]/[Ru] = 48. 

 

4.4.2. Variação do tempo de polimerização 

 

Investigando os valores de rendimento de polimerização em função do tempo até 60 

min (Figura 21), com a razão molar [NBD]/[Ru] = 5000, a conversão de monômero com o 

complexo 1 foi semi-quantitativa em 20 min com valores de IPD de aproximadamente 2,6. No 

caso do complexo 2, uma relação linear entre os valores de rendimento e o tempo é 

observada, alcançando 80% em 50 min (IPD = 2,36). Além disso, o comportamento desses 

compostos também difere considerando os resultados de Mn e de IPD. No caso do complexo 

1, os valores de Mn foram praticamente constantes (1,0 × 104 − 1,4 × 104 g/mol), com valores 
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de IPD decrescentes (2,9 para 2,1) para o intervalo de reação até 60 min. No caso do 

complexo 2, os valores de Mn aumentaram de 0,5 × 104 para 1,2 × 105 g/mol até 30 min com 

os valores de IPD diminuindo (2,5 até 2,0). Após 60 min de reação ocorreu uma diminuição 

nos valores de Mn para 1,4 × 104 g/mol com IPD = 2,67. Esses comportamentos diferentes nos 

resultados podem estar associados com a reatividade dos complexos em solução. O complexo 

1 apresenta rendimentos quantitativos rapidamente, enquanto que o complexo 2 promove um 

aumento linear do rendimento de maneira lenta com o tempo. 
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Figura 21. Dependência dos valores de rendimento e de Mn em função do tempo na ROMP 

de NBD usando os complexos 1 e 2 a 25 ºC; [NBD]/[Ru] = 5000; [EDA]/[Ru] = 48. 

 

4.4.3. Comparação da atividade catalítica 

 

Quando se comparou a atividade catalítica dos complexos 1 e 2 com base nos 

resultados da ROMP de NBD, verificou-se que o complexo 1 possui uma atividade catalítica 
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superior ao complexo 2 em todas as condições examinadas [46]. Isso pode estar associado 

com as características eletrônicas do ligante 3,5-Me2pip. Para a ROMP de NBE, não é 

necessária uma alta eficiência catalítica considerando que a abertura do anel é facilitada pela 

alta tensão do anel. Por outro lado, a ROMP de NBD, o qual se trata de um monômero mais 

difícil de ser polimerizado do que o NBE, é fortemente favorecida pela maior contribuição 

doadora-σ da amina 3,5-Me2pip em comparação com a pip. Assim, quanto mais intenso e 

eficiente for o sinergismo eletrônico amina→Ru→monômero, maior será a ativação da 

olefina, destacando a importância da amina como ligante ancilar (Esquema 13). 

 

 

Esquema 13. Ilustração da ativação do monômero através do sinergismo eletrônico 

amina→Ru→olefina. 
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Quando se compara a atividade catalítica do complexo 1 na ROMP de NBD e NBE 

após 5 min de reação é observado uma menor reatividade para a ROMP de NBD (Figura 22). 

Um fator importante a ser considerado neste caso, é a possibilidade do monômero NBD estar 

agindo como um agente quelante junto ao centro metálico. Tal fato provocaria um período de 

indução mais longo, uma vez que seria necessário a descoordenação de uma das ligações 

olefínicas para que a reação com o EDA ocorresse. 
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Figura 22. Comparação dos valores de rendimento em função do tempo na ROMP de NBD e 

NBE usando o complexo 1 a 25 ºC; [Monômero]/[Ru] = 5000; [EDA]/[Ru] = 48. 

 

O espectro de RMN de 31P{1H} do complexo 1 obtido na presença de NBD  mostrou o 

desaparecimento do sinal em 62,7 ppm e o surgimento de novos sinais (Figura 23). O 

consumo da espécie inicial levou a formação de três singletos em 22,4, 23,2 e 32,9 ppm. 
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Figura 23. Espectro de RMN de 31P{1H} do complexo 1 na presença de NBD em CDCl3 à 

temperatura ambiente, após 10 min. 

 

Os sinais novos parecem demonstrar uma sequência de reações em etapas que o 

complexo 1 sofre na presença de NBD. A primeira reação é a coordenação do NBD ao 

complexo 1 levando a formação de uma espécie hexacoordenada atribuída ao sinal em 22,4 

ppm. Em seguida, ocorre a descoordenação de uma PPh3 (−4,86 ppm) com a formação de um 

complexo pentacoordenado atribuído ao sinal em 32,9 ppm. Essa espécie permanece em 

equilíbrio com um isômero hexacoordenado formado pela quelação do complexo pelo o NBD 

atribuído ao sinal em 23,2 ppm. Neste caso, a presença do NBD funcionando como um agente 

quelante explica a menor reatividade na ROMP de NBD por 5 min usando o complexo 1. 

Porém, quando o tempo de reação é suficiente para que todas as espécies sejam iniciadas 

(> 10 min) os valores de rendimento são superiores a ROMP de NBE (Figura 22). O Esquema 

14 ilustra a sequência de reações. 
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O espectro de RMN COSY do complexo 1 (Figura 24) obtido na presença de NBD 

mostra quatro grupos de sinais, que não são observados no espectro do complexo 1 e nem no 

espectro do NBD quando estes foram avaliados separadamente, os quais suportam a idéia da 

coordenação do NBD ao centro metálico. Os sinais em 5,1 e 4,73 ppm, esperado ser um duplo 

dubleto, são atribuídos aos hidrogênios olefínicos H2,3 e H5,6, respectivamente, após a 

coordenação do NBD ao centro metálico de forma quelada (espécie 1) [70,71]. Neste caso, os 

hidrogênios olefínicos não são magneticamente equivalentes devido as duas duplas ligadas ao 

metal estarem em ambientes químicos diferentes e, como resultado, os sinas aparecem em 

deslocamentos químicos distintos. Os sinais em 4,48 e 4,10 ppm são atribuídos aos 

hidrogênios olefínicos (H2,3) correspondentes as duas espécies 2 e 3, respectivamente, onde o 

NBD está monocoordenado. Ainda, neste espectro é possível observar também os 

acoplamentos entre os hidrogênios olefínicos H2,3 e H5,6 com os hidrogênios H1,4, confirmando 

que esses sinais são de fato referentes ao NBD. Essas observações corroboram com a análise 

de RMN de 31P e, consequentemente, suportam o mecanismo proposto no Esquema 14. 
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Figura 24. Espectro de RMN COSY do complexo 1 em presença de NBD em CDCl3 à 

temperatura ambiente. 
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Esquema 14. Ilustração das prováveis estruturas do complexo 1 na presença de NBD. 

 

4.5. Síntese de poli[NBE]-co-[NBD] com os complexos 1 e 2 

 

Neste estudo foi investigada a síntese de poli[NBE-co-NBD] a partir de uma 

quantidade fixa de NBE ([NBE]/[Ru] = 5000) e diferentes concentrações de NBD 

([NBD]/[Ru]; n = 500, 1000, 1500 e 2000) para resultar em uma composição 

[NBE]5000[NBD] n. 

O foco foi observar como as microestruturas, as distribuições de massa molar, as 

propriedades térmicas e termo-dinâmico-mecânicas e as micrografias dos copolímeros são 

dependentes da mistura e da quantidade dos monômeros, bem como do tipo de iniciador, 

levando em consideração a reatividade dos complexos 1 e 2 e o fato de que o NBE forma 

cadeias lineares e o NBD pode agir como um agente de reticulação. 

As condições de reação para a síntese de poli[NBE]-co-[NBD] foram baseadas nas 

atividades catalíticas dos complexos 1 e 2 na ROMP de NBE e NBD. Selecionou-se uma 
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condição de reação única onde os complexos 1 e 2 apresentaram atividade catalítica máxima, 

polimerizando NBE e NBD de forma quantitativa. 

 

4.5.1. Análise de RMN dos copolímeros 

 

As Figuras 25 e 26 ilustram os espectros de RMN de 13C das soluções após as reações 

de polimerização com n = 500 e 2000, catalisada com os complexos 1 e 2, respectivamente. 

Os diferentes sinais dos carbonos olefínicos foram atribuídos as unidades dos meros de NBE e 

NBD, os quais foram denominados de M1 e M2, respectivamente, associados com as unidades 

homodíades (M1M1 e M2M2) e heterodíades (M1M2 e M2M1), de acordo com as atribuições 

descritas na literatura [66,72]. 

 

  

Figura 25. Espectro de RMN de 13C{1H} de poli[NBE]-co-[NBD] com composição 

[NBE]5000[NBD] 2000 (acima) e em [NBE]5000[NBD] 500 (abaixo) em CDCl3 obtido com o 

complexo 1 por 60 min a 25 ºC. 
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Os sinais observados em 135,0 (C5',6'), 132,7 (C2',3'), 49,0 e 44,3 (C1',4'; trans e cis, 

respectivamente) e 39,9 ppm (C7') são atribuídos às homodíades M2M2. Os sinais observados 

em 43,3, 43,0, 38,5 e 38,2 ppm (C1,4; tc, tt, cc e ct), e 132,2 ppm (C2',3') são atribuídos às 

heterodíades M1M2 e M2M1, respectivamente. Assim, a inserção de NBD na cadeia principal 

de poliNBE foi caracterizada pela presença dos sinais das díades NBE/NBD, que comprova a 

formação de poli[NBE-co-NBD]. 

 

 

 

Figura 26. Espectro de RMN de 13C{1H} de poli[NBE]-co-[NBD] com composição 

[NBE]5000[NBD] 2000 (acima) e em [NBE]5000[NBD] 500 (abaixo) em CDCl3 obtido com o 

complexo 2 por 60 min a 25 ºC. 

As frações das ligações duplas cis (σc) foram estimadas a partir dos sinais do C1,4 e 

C1'4' (Tabela 3). Foi possível observar uma conformação predominante trans para as unidades 

de NBE, enquanto que as unidades NBD estão principalmente presentes como uma mistura de 
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conformações cis/trans. Os valores de rc.r t são maiores do que 1 (rc.r t > 1) para os sinais do 

C1,4, sugerindo que as unidades de NBE apresentam uma distribuição em blocos de ligações 

duplas em cis e trans (Esquema 15) [1,73]. 

Infelizmente, os valores de rc.r t para as unidades de NBD não foram calculados devido 

ao fato dos sinais das homodíades M2M2 não estarem bem definidos, provavelmente é 

resultado da quantidade de unidades de NBD presentes na cadeia principal do poli[NBE-co-

NBD]. 

 

Esquema 15. Ilustração das estruturas de poli[NBE]-co-[NBD] distribuídas em bloco. 

 

As Figuras 27 e 28 mostram os espectros de RMN de 1H dos poli[NBE]-co-[NBD] 

obtidos com 1 e 2, respectivamente. Os valores de σc determinados a partir dos deslocamentos 

químicos (δH) nos espectros de RMN de 1H dos poli[NBE]-co-[NBD] em 2,41 e 2,77 ppm, 

atribuídos às unidades trans e cis-NBE do HC1,4, respectivamente; e em 3,18 e 3,54 ppm, 

atribuídos às unidades trans e cis-NBD do HC1',4', respectivamente; são compatíveis com 

aqueles obtidos a partir dos espectros de RMN de 13C (Tabela 3). 
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Figura 27. Espectro de RMN de 1H de poli[NBE]-co-[NBD] com composição 

[NBE]5000[NBD] 2000 (acima) e em [NBE]5000[NBD] 500 (abaixo) em CDCl3 obtido com o 

complexo 1 por 60 min a 25 ºC. 

 

 

Figura 28. Espectro de RMN de 1H de poli[NBE]-co-[NBD] com composição 

[NBE]5000[NBD] 2000 (acima) e em [NBE]5000[NBD] 500 (abaixo) em CDCl3 obtido com o 

complexo 2 por 60 min a 25 ºC. 
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As frações cis/trans das unidades de NBE e NBD nos poli[NBE]-co-[NBD] obtidos 

com ambos os iniciadores são bastante semelhantes. Não se observou nenhuma influência 

significativa da quantidade de NBD, nem do tipo pré-catalisador de partida (1 ou 2) nas 

microestruturas dos copolímeros sintetizados (Tabela 3). Mesmo sabendo que o aumento no 

impedimento estérico propiciado pelo ligante Me2pip no complexo 1 não é significativo, 

esperava-se que alguma mudança, ainda que pequena, fosse observada na microestrutura dos 

polímeros. No entanto, os valores de σc para os poli[NBE]-co-[NBD] obtidos com os 

complexos 1 e 2 foram praticamente iguais quando se compara os copolímeros com a mesma 

composição. 

 

Tabela 3. Fração das ligações duplas cis e as razões M2/M1 a partir dos espectros de RMN de 

13C{1H} e de 1H dos poli[NBE]-co-[NBD] obtidos a partir de diferentes composições de 

partida ([NBE]5000[NBD] n) com os complexos 1 e 2. 

Complexo 
Valor 
de n 

 
σc

1,4  σc
1’,4’  

rc.rt  
 Razão 

M2/M1 

 13C 1H  13C 1H  C1,4  Exp. Calc. 

1 500  0,43 0,45  0,51 0,52  1,19  0,04 0,10 

1000  0,42 0,44  0,52 0,53  1,10  0,11 0,20 

1500  0,43 0,45  0,51 0,53  1,13  0,13 0,30 

2000  0,45 0,46  0,56 0.56  1,25  0,18 0,40 

2 500  0,44 0,46  0,53 0,54  1,25  0,09 0,10 

1000  0,44 0,46  0,51 0,52  1,16  0,14 0,20 

1500  0,42 0,44  0,50 0,53  1,10  0,17 0,30 

2000  0,45 0,47  0,51 0,50  1,39  0,34 0,40 

M1 = NBE; M2 = NBD. 
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A Figura 29 mostra as razões M2/M1 em função da quantidade de NBD nos 

copolímeros sintetizados. Os valores correspondem às quantidades relativas de NBD inserido 

em uma cadeia de poliNBE nos copolímeros isolados, e esses valores foram determinados a 

partir dos sinais de RMN dos C1'4' e C1,4. Observa-se que a razão M2/M1 aumenta linearmente 

com o aumento do valor de n, tanto com o complexo 1, quanto com o complexo 2. Este 

comportamento indica que a inserção de NBD nos poli[NBE]-co-[NBD] aumenta com o 

aumento da concentração de NBD no meio reacional. Com o complexo 1, os valores da razão 

M2/M1 calculados correspondem a 60-90% dos valores estimados. Com o complexo 2, os 

valores da razão M2/M1 calculados representam 40-55% dos valores estimados. Com base 

nestes resultados, é possível afirmar que o complexo 1 proporciona uma maior incorporação 

de NBD na cadeia do copolímero do que o complexo 2. Isto está associado ao fato de que o 

complexo 1 apresenta uma maior atividade catalítica para NBD do que o complexo 2. 

 

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45
 

 

 Obtido com 2

M
2/

M
1

Valor de n

 Teórico
 Obtido com 1

 

Figura 29. Dependência da razão M2/M1 em função do valor de n dos poli[NBE]-co-[NBD] 

com composição [NBE]5000[NBD] n obtidos com os complexos 1 e 2 por 60 min a 25 ºC. 
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4.5.2. Análise de GPC dos copolímeros 

 

A Figura 30 mostra as curvas de distribuição de massa molar dos poli[NBE]-co-

[NBD] em função da quantidade de NBD, utilizando os complexos 1 e 2. As análises de GPC 

indicaram um aumento contínuo da massa molar dos poli[NBE]- co-[NBD] quando se 

aumentou a concentração de NBD no meio reacional, tanto com o complexo 1 quanto para o 

complexo 2. Embora os valores de Mn tenham aumentado para ambos os iniciadores (1 e 2), a 

reação de polimerização usando o complexo 1 provoca alterações mais significativas nos 

valores de Mn quando NBD está presente. 
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Figura 30. Curvas de distribuição de massa molar em função do valor de n dos poli[NBE]-co-

[NBD] com composição [NBE]5000[NBD]n obtidos com os complexos 1 (A) e 2 (B) por 

60 min a 25 ºC. 

 

O fato da reação de polimerização ser mais sensível com o complexo 1 na presença de 

NBD do que com o complexo 2 é atribuído a um maior sinergismo eletrônico 

amina→Ru→olefina quando se trabalha com o complexo 1, como discutido anteriormente. 
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Desta maneira, o complexo 1 proporciona uma ativação mais eficiente do que o complexo 2 

quando se polimeriza NBD, o que resulta em uma maior incorporação deste monômero na 

cadeia principal, como observado pela relação M2/M1. 

A Figura 31 representa uma relação direta entre os valores de Mn dos poli[NBE]-co-

[NBD] com os valores de n, para ambos os complexos. Com o complexo 1, é observado um 

perfil não-linear. Já com o complexo 2, os valores de Mn revelam uma relação linear quando 

se aumenta os valores de n. Esta linearidade nos valores de Mn associado com valores de IPD 

menores que 1,5, dando indícios que uma polimerização viva controlada ocorreu, quando se 

utiliza o complexo 2 [69,74,75]. 
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Figura 31. Dependência dos valores de Mn em função do valor de n dos poli[NBE]-co-[NBD] 

com composição [NBE]5000[NBD] n obtidos com os complexos 1 e 2 por 60 min a 25 ºC. 

 

O perfil de saturação para os valores de Mn quando se utilizou o complexo 1 é 

compatível com a maior incorporação de NBD nas cadeias quando comparado ao complexo 2. 
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O complexo 1 proporciona um crescimento acelerado das cadeias ocasionando um 

impedimento estérico em torno da espécie ativa. Além disso, tal comportamento é agravado 

com a ocorrência de entrecruzamento entre as cadeias dos polímeros, que, neste caso, é 

propiciado pela abertura da segunda olefina presente no NBD. Diante disso, o consumo de 

monômero exige um tempo adicional, no qual a etapa de propagação depende exclusivamente 

da difusão do monômero para se aproximar do catalisador [69,74]. Isso significa uma redução 

na mobilidade das espécies no meio reacional, prejudicando a etapa de propagação e, 

consequentemente, retardando o crescimento da cadeia polimérica. 

Na ausência de NBD, poliNBEs com valores moderados de IPD foram obtidos (1,52 

com 1 e 1,43 com 2). Na ROMP de NBE tanto com o complexo 1 ou com o complexo 2, as 

soluções tornam-se muito viscosas dentro de 1-2 minutos, indicando uma etapa de propagação 

rápida. No entanto, os polímeros sintetizados com o complexo 2 apresentaram menores 

valores de IPD do que os polímeros sintetizados com o complexo 1. Essa melhor eficiência na 

polimerização atribuída ao complexo 2 está associada com um menor período de indução, 

como já discutido. Isso é considerado como um fator determinante para se obter uma melhor 

eficiência na etapa de formação das espécies carbênicas iniciantes, com os complexos 1 e 2. 

Quanto mais sincronizada for a formação das espécies Ru-carbeno, mais eficiente será a etapa 

de iniciação e, consequentemente, menores valores de IPD serão obtidos. 

Na presença de NBD, a ROMP ocorreu de maneira mais controlada com ambos os 

iniciadores, produzindo copolímeros com menores valores de IPD com o aumento dos valores 

de n. Os valores de IPD diminuíram de 1,52 (n = 0) para 1,31 (n = 2000) usando o complexo 

1 e de 1,43 (n = 0) a 1,26 (n = 2000) usando o complexo 2 (Figura 32), que representam 10-

15% de melhora nas distribuições de massa molar. Assim, a presença de NBD provocou uma 

diminuição dos valores de IPD, indicando que o uso de NBD retardou a etapa de propagação 

promovendo uma diminuição da razão kp/ki [69,76]. A presença de NBD controlou o 
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crescimento e o tamanho da cadeia propagante, e, portanto, propiciou uma reação de ROMP 

mais controlada [1,69,74]. É importante observar que os valores de IPD diminuíram com o 

aumento das cadeias dos polímeros. 
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Figura 32. Dependência dos valores de IPD em função do valor de n dos poli[NBE]-co-

[NBD] com composição [NBE]5000[NBD] n obtidos com os complexos 1 e 2 por 60 min a 

25 ºC. 

 

Quando se compara os valores de IPD para ambos os catalisadores, uma diminuição 

contínua dos valores é observada em ambos os casos. Com o complexo 2, os valores de IPD 

seguem uma linearidade. Já com o complexo 1, os valores de IPD não se ajustam a um 

comportamento perfeitamente linear e, neste caso, uma tendência contínua pode ser descrita 

por duas linhas, com diferentes inclinações. Em um primeiro momento, os valores de IPD no 

intervalo de n = 0-1000 se ajustaram em uma linha reta com uma inclinação mais acentuada 
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quando comparado com o caso do complexo 2, seguido por outra linha reta interrompida com 

inclinação menos acentuada para valores de n mais elevados (n = 1500 e 2000). 

Essa inclinação mais acentuada observada para o complexo 1 (0-1000) pode ser 

atribuída ao maior consumo de NBD com o complexo 1 em relação ao complexo 2, suportado 

pelos os dados de RMN (razão M2/M1 na Figura 29). Essa maior incorporação de NBD na 

cadeia principal dos poli[NBE]-co-[NBD] resultou numa melhor correção das cadeias 

propagantes até n = 1000, considerando que o NBD trata-se de um monômero menos reativo 

do que NBE. No entanto, para valores de n > 1000, a velocidade de propagação diminui tal 

ponto que impede o crescimento da cadeia polimérica. Isto corrobora com o perfil de 

saturação dos valores de Mn observados no caso do complexo 1 na Figura 31, com uma leve 

diminuição dos valores de IPD dos poli[NBE]-co-[NBD] sintetizados. 

 

4.5.3. Análise de DMTA dos copolímeros 

 

A técnica de DMTA é amplamente utilizada para a caracterização de materiais 

poliméricos. Esta técnica foi utilizada neste estudo com a finalidade de avaliar as 

propriedades dos poli[NBE]-co-[NBD] quando sujeitos a solicitação dinâmica em função da 

temperatura. Alguns parâmetros podem ser avaliados a partir dos resultados obtidos pela 

análise, tais como, rigidez, grau de entrecruzamento e temperatura de transição vítrea. 

Os poli[NBE]-co-[NBD] foram sintetizados mantendo a quantidade de NBE constante 

e variando-se a quantidade de NBD, pois este último pode atuar como agente reticulador 

(Esquema 16). O comportamento termo-dinâmico-mecânico dos poli[NBE]-co-[NBD] foi 

avaliado por DMTA e os resultados serão apresentados e discutidos a seguir. 

 

 



89 

 

 

 

Esquema 16. Ilustração de poli[NBE]-co-[NBD] obtido via ROMP. 

 

A Figura 33 mostra as curvas de módulo de armazenamento, E′, como uma função da 

temperatura para o poliNBE isolado e os poli[NBE]-co-[NBD]. As medidas indicam que 

todos os polímeros estão no estado vítreo a –50 ºC. Nesta região, as cadeias moleculares estão 

estáticas, restritas a movimentações moleculares, onde a energia térmica fornecida não é 

suficiente para proporcionar os movimentos das cadeias moleculares. 

Com o aumento da temperatura, os poliNBEs obtidos com os complexos 1 e 2 tendem 

a uma maior sensibilidade à componente viscosa, entrando na região de transição vítrea em 

temperaturas menores quando comparado aos poli[NBE]-co-[NBD], devido à  formação de 

uma estrutura mais flexível. No intervalo de temperatura de 0 a 50-60 ºC em todos os casos, o 

módulo de armazenamento mostra uma queda de aproximadamente uma ordem de grandeza. 

Nesta região, a energia térmica que está sendo fornecida possibilita a mobilidade das cadeias 

moleculares, também podendo ser considerado que a região da transição vítrea pode ser o 

início da movimentação molecular. 

Isto significa que o poliNBE necessitou de uma menor energia térmica para dar início 

à mobilidade das cadeias. Ainda nesta mesma região de transição vítrea, o copolímero 
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[NBE]5000[NBD] 2000 demonstrou maior resistência à mobilidade das cadeias, demonstrando 

que esta composição apresenta a maior densidade de entrecruzamento entre as cadeias 

poliméricas dentre as avaliadas. Os polímeros alcançaram o platô borrachoso acima de 60 ºC. 
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Figura 33. Módulo de armazenamento, E′, em função da temperatura dos poli[NBE]-co-

[NBD] com composição [NBE]5000[NBD]n obtidos com os complexos 1 (esquerda) e 2 

(direita) por 60 min a 25 ºC. 

 

A Figura 34 mostra as curvas de tan δ como uma função da temperatura para o 

poliNBE isolado e os poli[NBE]-co-[NBD]. A Tg dos poli[NBE]-co-[NBD] foi determinada a 

partir dos máximos de tan δ. Os valores de Tg dos poli[NBE]-co-[NBD] aumentaram com o 

aumento do valor de n. Para n = 500, 1000, 1500 e 2000, os valores de Tg são 50,4, 60,9, 61,2 

e 62,4 ºC com o complexo 1, e 49,0, 54,9, 56,0 e 58,1 ºC com o complexo 2. 
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Figura 34. Curvas de tan δ em função da temperatura dos poli[NBE]-co-[NBD] com 

composição [NBE]5000[NBD] n obtidos com os complexos 1 (A) e 2 (B) por 60 min a 25 ºC. 

 

O aumento da Tg pode ser explicado pela presença das unidades de NBD na cadeia 

principal do polímero, as quais podem propiciar a formação de entrecruzamento entre as 

cadeias com a abertura da segunda dupla do anel do NBD via ROMP (Esquema 16). 

Consequentemente, há uma diminuição do volume livre do polímero, resultando em uma 

perda do grau de liberdade na dinâmica de relaxação [77], quando a quantidade de NBD 

aumenta. 

As curvas de tan δ revelam também a presença de outros picos abaixo de 25 ºC 

atribuídos ao movimento de cadeias pequenas. Estes eventos diminuem à medida que os 

valores de n aumentam, devido a uma diminuição da polidispersidade, corroborando com os 

valores de IPD que diminuem quando se aumenta a quantidade de NBD. 

O aumento relativo dos valores de E′ no platô borrachoso quando se aumenta a 

quantidade de NBD sugere um aumento na rigidez dos materiais (Figura 33) [78,79]. Isto 

pode ser explicado por uma avaliação na densidade de entrecruzamento que aumenta à 

medida que NBD é incorporado na cadeia. O módulo de armazenamento na região do platô 
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borrachoso é utilizado para estimar a densidade de reticulação a partir da teoria da 

elasticidade devido o valor de E′ nesta região ser inversamente proporcional à massa molar 

experimental entre os pontos de entrecruzamento (Mc) (Esquema 17) [80,81], de acordo com a 

equação: 

 

 

 

onde: q é o fator de frente, geralmente igual a 1; d, a densidade do material (1,09 g/cm3 para 

poliNBE) [80]; R, a constante dos gases; T é Tg + 50 K e E′ é o valor do módulo de 

armazenamento na temperatura igual a Tg + 50 K no platô borrachoso para garantir que cada 

material esteja nesta região. 

 

M c
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Volume Livre

 

Esquema 17. Ilustração da massa molar (Mc) entre os pontos de entrecruzamento de um 

polímero reticulado. 

 

A Figura 35 mostra os valores de Mc calculados como uma função dos valores de n, 

onde os deslocamentos da Tg para temperaturas mais altas são seguidas por uma diminuição 

nos valores de Mc. Este fato indica que a massa molar entre as cadeias entrecruzadas diminui, 
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ou seja, os pontos de entrecruzamento estão mais próximos, promovendo um aumento na Tg 

quando NBE é copolimerizado com NBD. Neste caso, pode-se afirmar, baseado nos 

resultados obtidos neste estudo, que as propriedades termo-dinâmico-mecânicas estão 

relacionadas com o grau de reticulação dos poli[NBE]-co-[NBD] estudados. 
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Figura 35. Dependência de Mc em função do valor de n dos poli[NBE]-co-[NBD] com 

composição [NBE]5000[NBD] n obtidos com os complexos 1 e 2 por 60 min a 25 ºC. 

 

A dependência da Tg como uma função dos valores de n seguem um perfil de 

saturação com um aumento de aproximadamente 2 ºC para n > 1000. O ponto de saturação 

refere-se à temperatura crítica de transição vítrea (Tg
C), onde os valores de Tg param de 

aumentar e o material alcança uma resistência mecânica completa [75]. No caso de 1, a Tg
c é 

de 61,0 e para 2, de 55,5 ºC. 
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Vários fatores podem influenciar os valores de Tg dos polímeros reticulados, tais como 

a rigidez da cadeia principal, a densidade de entrecruzamento e a estrutura química do agente 

de reticulação utilizado [83]. No presente caso, a boa correlação entre a Tg e Mc demonstra 

que a densidade de entrecruzamento pode ser a principal influência. 

 

4.5.4. Análise de DSC dos copolímeros 

 

As curvas de DSC (Figura 36) do poliNBE e dos poli[NBE]-co-[NBD] mostram uma 

mudança na linha de base entre 30 e 60 ºC, a qual pode estar associada ao intervalo de Tg 

como observado a partir das curvas de tan δ. Como esperado, quando se aumentou os valores 

de n ocorreu um deslocamento da Tg para maiores valores, o qual foi provocado por um 

aumento gradual da densidade de entrecruzamento, como já discutido. 
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Figura 36. Curvas de DSC em função da temperatura dos poli[NBE]-co-[NBD] com 

composição [NBE]5000[NBD] n obtidos com os complexos 1 (A) e 2 (B) por 60 min a 25 ºC. 

 

No intervalo de 60 a 100 ºC, picos exotérmicos podem ser observados, os quais são 

associados com a sorção de N2 nas cavidades dos copolímeros, como anteriormente observado 
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[67]. Além disso, quando o valor de n é aumentado, estes eventos são deslocados para 

temperaturas mais elevadas, tal fato pode ser explicado pela resistência criada pelo um 

polímero reticulado, tornando difícil a difusão do gás nos interstícios da cadeia polimérica. 

 

4.5.5. Análise termogravimétrica dos copolímeros 

 

Todos os polímeros foram analisados por TG com a finalidade de avaliar a 

estabilidade térmica, observando os estágios de perda de massa e eventos de decomposição 

dos componentes. 

As curvas TG mostram uma perda de massa contínua até aproximadamente 500 ºC, 

dividido em três estágios em cada caso (Figura 37). O primeiro estágio de 100 a 250 ºC 

corresponde a evaporação e decomposição de monômeros que não reagiram presentes nos 

polímeros. Uma perda de massa no segundo estágio entre 250 e 360 ºC pode ser atribuída à 

degradação de cadeias poliméricas pequenas e neste estágio tende a desaparecer à medida que 

o valor de n aumenta, de acordo com uma diminuição nos valores de IPD. No estágio final, a 

partir de aproximadamente 400 ºC, todas as curvas mostram quedas acentuadas na perda de 

massa, indicando uma degradação rápida dos segmentos de cadeia dos polímeros. Pode ser 

observado que quando a quantidade de NBD é aumentada, a estabilidade térmica dos 

materiais praticamente não se altera. Isto concorda com o fato de que as unidades de NBE e 

NBD possuem estruturas semelhantes e, consequentemente, a degradação dos segmentos de 

cadeia dos copolímeros envolve a clivagem de ligações semelhantes. 
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Figura 37. Curvas de TG em função da temperatura dos poli[NBE]-co-[NBD] com 

composição [NBE]5000[NBD] n obtidos com os complexos 1 (A) e 2 (B) por 60 min a 25 ºC. 

 

4.5.6. Análise de microscopia eletrônica de varredura dos copolímeros 

 

A análise das micrografias das superfícies dos filmes de poliNBE (n = 0) mostram 

estruturas porosas com poros maiores quando comparadas aos filmes dos poli[NBE]-co-

[NBD] com composição [NBE]5000[NBD] 1000 e [NBE]5000[NBD] 2000 (Figura 38). Os tamanhos 

dos poros diminuem quando se aumenta o valor de n alcançando uma superfície compacta 

para os poli[NBE]-co-[NBD] obtidos a partir da composição [NBE]5000[NBD] 2000 com ambos 

os complexos 1 e 2, onde existem poros completamente fechados neste intervalo de escala. 

Considerando-se que todos os filmes poliméricos foram preparados via “casting”, 

seguindo sempre o mesmo procedimento, pode-se inferir que a estrutura porosa observada não 

é resultado da preparação dos filmes. 
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Figura 38. Micrografias (2000x) para os poli[NBE]-co-[NBD] com composição 

[NBE]5000[NBD] n obtidos com os complexos 1 (esquerda) e 2 (direita) por 60 min a 25 ºC. 

 

A diminuição nos poros está associada com a inserção de NBD no poli[NBE]-co-

[NBD] proporcionando a formação de entrecruzamento, o que resulta em uma conformação 
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que permite uma maior proximidade das cadeias. Esta característica está de acordo com as 

razões M2/M1 obtidas a partir das análises de RMN e com os valores de Mc obtidos a partir das 

análises de DMA. Além disso, um aumento na quantidade de ligações duplas provocada pela 

inserção de NBD nas cadeias pode favorecer uma interação-π entre as mesmas e, 

consequentemente, um melhor empacotamento do polímero (Esquema 19). 

 

Interação

 

Esquema 18. Ilustração da interação-π entre as olefinas presentes nas unidades NBD de um 

poliNBD. 

 

Além do fato de que os poli[NBE]-co-[NBD] compactados foram obtidos utilizando a 

composição [NBE]5000[NBD] 2000, tanto com o complexo 1 ou 2, alguma diferença pode ser 

observada nas micrografias dos poli[NBE]-co-[NBD] com composição [NBE]5000[NBD] 1000. 

Quando se utiliza o complexo 1, a micrografia mostra muitos poros pequenos em comparação 

com a micrografia do poli[NBE]-co-[NBD] obtido com complexo 2. Isso é consequência de 

uma maior inserção de NBD, no caso com o complexo 1 do que no caso com o complexo 2, e 

está de acordo com o fato de que o complexo 1 é mais ativo para ROMP de NBD do que o 

complexo 2. 

 



 

5.0. Conclusão 

 

Nesse estudo, obteve-se sucesso na síntese de um novo complexo do tipo 

[RuCl2(PPh3)2(amina)] onde a amina foi a 3,5-Me2pip (complexo 1), e sua reatividade foi 

comparada com um complexo similar, o Ru-pip (complexo 2). 

Dessa forma, poliNBEs e poliNBDs foram obtidos com os complexos 1 e 2 utilizando 

as aminas 3,5-Me2piperidina e piperidina como ligantes ancilares, respectivamente. Conclui-

se que ambos os complexos apresentam o mesmo mecanismo catalítico quando em solução, 

porém com diferentes tempos de consumo de monômero. Essa diferença foi atribuída a um 

período de indução mais longo para o complexo 1 em relação ao complexo 2 na formação do 

Ru-carbeno devido a um maior impedimento estérico, considerando um mecanismo do tipo 

associativo. Isto pode ser considerado como um fator determinante para obter um melhor 

rendimento com o complexo 2 para poliNBE, considerando que NBE é um monômero 

suscetível a sofrer ROMP facilmente [1]. Além disso, uma maior eficiência na obtenção da 

espécie Ru-carbeno proporciona uma melhor etapa de iniciação [1], observando-se uma 

tendência de melhores valores de IPD em polímeros obtidos com o complexo 2. 

Por outro lado, para ROMP de NBD, o complexo 1 promoveu melhores rendimentos 

do que o complexo 2. Isso foi atribuído a um maior sinergismo eletrônico 

amina→Ru→monômero quando utilizando o complexo 1, próprio para um monômero o qual 

se exige uma maior eficiência de um catalisador para ROMP. Assim, a etapa de propagação, 

neste caso, é melhorada pela maior população eletrônica no centro metálico, proporcionando a 

ativação de uma olefina cíclica menos reativa de forma mais eficiente. Os resultados nessas 

circunstâncias sugerem uma sintonia fina na escolha do catalisador para a reação de ROMP 

usando compostos acessíveis ao se combinar ligantes ancilares simples e baratos. 
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Os poli[NBE]-co-[NBD] foram sintetizados via ROMP quando NBE e NBD reagiram 

simultaneamente, utilizando os complexos 1 e 2. Uma maior quantidade de NBD foi 

incorporada na cadeia principal de poliNBE, aproximadamente 90%, quando se usou o 

complexo 1. Os valores de IPD e de Mn foram melhorados quando se aumentou a quantidade 

de NBD no meio reacional em todos os casos, e esta característica é provavelmente a causa 

principal para a redução do tamanho dos poros na morfologia dos poli[NBE]-co-[NBD] 

sintetizados. Para os poli[NBE]-co-[NBD] sintetizados com o complexo 2 foram obtidos 

menores valores de IPD em relação ao complexo 1. 

A avaliação das propriedades termo-dinâmico-mecânicas dos poli[NBE]-co-[NBD] 

indicou um aumento da Tg e do módulo de armazenamento (E′) quando se aumentou a 

quantidade de NBD, com os poli[NBE]-co-[NBD] obtidos com o complexo 1 apresentando 

um maior grau de entrecruzamento. 

As diferenças observadas podem ser atribuídas à presença de NBD no meio reacional, 

a qual provocou uma diminuição da velocidade de propagação, associada com a reatividade 

dos monômeros aos diferentes complexos. Assim, poli[NBE]-co-[NBD] com diferentes 

propriedades podem ser preparados para uma aplicação específica quando se usa o NBD 

como um agente regulador da relação kp/ki e também como um agente de entrecruzamento. 

Os dados permitem inferir que as características dos polímeros podem ser sintonizadas 

pelas características dos iniciadores, bem como pelas condições reacionais. A utilização de 

ligantes baratos e acessíveis propiciou a síntese de iniciadores eficientes para a ROMP e 

ROMCP de NBE e NBD. 

 



 

6.0. Perpectivas e Desafios 

 

Embora muito progresso tenha sido feito na compreensão dos aspectos que conduzem 

a reação de ROMP, ainda existem muitos problemas a serem solucionados, no que se refere 

ao desenvolvimento de catalisadores. Uma exploração mais elaborada dos intermediários de 

reação, bem como do mecanismo deve ser realizada, a fim de se otimizar uma reação tão 

complexa como a metátese de olefinas. Questões como o que influencia realmente a 

microestrutura dos polímeros devem ser abordadas para se desenvolver catalisadores, que 

além de reativos, sejam estereoseletivos. Uma melhor compreensão do período de indução do 

iniciador, bem como das espécies propagantes, pode permitir a elucidação de como se obter 

polímeros com características específicas. Finalmente, e talvez o mais importante nesse 

contexto, é o desafio de encontrar metodologias as quais sejam possíveis recuperar o 

catalisador de maneira eficiente do meio reacional para reutilizá-lo. Tal proeza tornaria a 

metátese de olefina uma química mais acessível e viável, de maneira a expandir suas 

aplicações, principalmente no campo do desenvolvimento de novos materiais obtidos via 

ROMP. 

Neste estudo em particular, procuramos de acordo com a conveniência, investigar e 

entender as reações envolvidas no período de indução dos iniciadores 1 e 2. Nesse contexto, 

novos estudos têm sido direcionados com base em descobertas do mecanismo do período de 

indução, os quais proporcionarão um entendimento contextual dos pré-catalisadores com o 

intuito de gerar novos níveis de eficiência. 

Nós acreditamos que esta etapa, período de indução, deva ser o passo principal no 

sentido para aperfeiçoar os catalisadores já desenvolvidos no Laboratório de Química 

Inorgânica do IQSC ou até mesmo, a chave para desenvolvermos novos catalisadores 

altamente estereoseletivos. 
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Conscientes de que dados cinéticos engrandeceriam e muito tal discussão tentou-se 

por inúmeros caminhos (UV-vis, RMN de alta resolução “200 MHz”, RMN de baixo campo) 

acompanhar a cinética do período de indução e as etapas de iniciação e propagação do 

complexo 1. No entanto, tais experimentos não foram ainda possíveis de serem alcançados até 

o momento. 
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