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Introdução 

A reação de ROMP (Ring Opening Metathesis 
Polymerization) é um processo de conversão de 
olefinas cíclicas em material polimérico. Difere-se 
dos outros tipos de polimerização de olefinas por 
manter as instaurações dos monômeros ao longo da 
cadeia polimérica.
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A ROMP, por se tratar de um tipo de metátese de 

olefinas, é uma reação catalisada por um metal-

carbeno, que mimetiza uma olefina. Complexos de 

rutênio bem definidos vem sendo amplamente 

utilizados como catalisadores para ROMP.
1-3 

 

Uma alternativa utilizando sistemas com Ru, são os 

complexos como [RuCl2(PPh3)2(amina)x], em que se 

varia as aminas. Esses iniciadores utilizam ligantes 

baratos, o metal carbeno é gerado in situ e 

apresentam certa robustez à umidade e ar 

atmosférico, levando a uma possível aplicação 

industrial.
4,5

 

Neste trabalho, apresenta-se resultados inéditos 

para ROMP de norborneno (NBE) utilizando o 

complexo [RuCl2(PPh3)2(pip-3-MeOH)] como pré-

catalisador. 

 

Figura 1. Estrutura do ligante e do monômero. 

 

 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

A atividade catalítica do [RuCl2(PPh3)2(pip-3-MeOH)] 

com o monômero NBE na razão molar de 5000 foi 

testada utilizando-se 5 µL de EDA, em diferentes 

tempos (5 e 60 minutos) e temperaturas                 

(23 e 50 ºC). Foram obtidos os resultados 

apresentados na Tabela 1. 

Os experimentos mostraram aumento do 

rendimento com o aumento do tempo de reação de 

5 para 60 minutos e com o aumento da temperatura 

(de 23 para 50 °C).  

É possível que o aumento do tempo esteja 

favorecendo a propagação, aumentando o 

rendimento, mas gerando polímeros de tamanhos 

de cadeia diferentes. 

A 50ºC observa-se valores de IPD melhores que a 

25ºC, além dos rendimentos praticamente 

dobrarem. Pode-se supor que o aumento da 

temperatura poderia estar favorecendo uma 

formação mais rápida da espécie ativa metal-

carbeno por descoordenação de PPh3, gerando 

cadeias de tamanhos mais uniformes. 

 
Tabela 1. Dependência do rendimento e IPD em 
relação ao tempo e à temperatura de reação para 
ROMP de NBE com [RuCl2(PPh3)2(pip-3-MeOH)], 
5µL de EDA, [NBE]/[Ru]=5000. 

T 
(ºC) 

t 
(min) 

Rend 
(%)

a
 

Mn (10
4
) Mw(10

4
) IPD 

23 
5 23,3 8,5 22,8 2,7 
60 43,7 1,5 6,0 3,9 

50 
5 37,0 2,7 9,3 1,8 
60 68,7 3,8 9,4 1,9 

a
 Média das duplicatas 

Conclusões 

O pré-catalisador [RuCl2(PPh3)2(pip-3-MeOH)] 

apresenta um aumento no rendimento com o 

aumento do tempo de reação e temperatura. Os 

polímeros obtidos apresentam tamanhos de cadeias 

mais uniformes com temperaturas mais altas. 

Dessas observações experimentais, pode-se pensar 

que o grupo hidroxila presente no ligante piperidina 

interfere na propagação da ROMP, por coordenação 

intramolecular às unidades de rutênio que atuam 

como catalisadores, proporcionando uma 

propagação mais organizada. 
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