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Simulation of the branch distribution in ethene/propene copolymers using a computational stochastic technique. 
 
Since Brookhart et al. [3], a great deal of attention has been given to the polymerization of  -olefins using  -diimine 
nickel and palladium based catalysts in order to produce hyperbranched polymer resins. The presence of branches on the 
backbone of a polymer chain plays an important role on the mechanical and rheological properties of the final polymer 
resin. The understanding and control of such branching distribution is thus a fundamental step toward proper chain 
topology design. This work describes a stochastic computational algorithm used to simulate the branching distribution in 
the copolymerization of propene and ethene using an  -diimine nickel catalyst, based on the previous study of Simon et 
al. [7]. It is shown that, except for the case of methyl branches, the contents of both short and long chain branches 
decreases as the propene concentration increases in the reaction medium. In the limit of homopolymerization of propene, 
methyl branches are strongly favored, which has already been confirmed experimentally [11]. 
 
Introdução 
A topologia de uma macromolécula é um parâmetro 
molecular importante que determina suas propriedades 
físicas e aplicações. Controlar a topologia e arquitetura 
molecular apropriadamente é hoje tema central em 
ciência dos polímeros com o objetivo de preparar 
materiais poliméricos com novas propriedades [1]. 
Uma forma de sintetizar polímeros com propriedades 
específicas consiste na mudança da arquitetura das 
cadeias através, por exemplo, da introdução de 
ramificações.  

A preparação de polímeros com estrutura 
ramificada controlada (por exemplo, polímeros do tipo 
estrela, dendrímeros, do tipo pente, escova, etc.) pode 
ser alcançada, tradicionalmente, através da síntese de 
um monômero especialmente projetado de modo a 
permitir a formação de ramificações [2], o que torna o 
processo longo e dispendioso. 

Uma abordagem fundamentalmente diferente foi 
desenvolvida por Brookhart e colaboradores para a 
polimerização do eteno [3], utilizando-se apenas 
monômero convencional. Os catalisadores usados na 
polimerização são derivados de metais do final da série 
de transição, como níquel e paládio, que incorporam 
ligantes diimínicos quelantes volumosos. As estruturas 
ramificadas são geradas através de um mecanismo de 
deslocamento do carbono de coordenação – mecanismo 
de chain-walking – que envolve a eliminação do 
hidrogênio do carbono-  do monômero e um processo 
de re-adição do mesmo [1,3]. 

Trabalhos recentes mostram que novos 
catalisadores de metais de transição baseados em Ni e 
Pd [2,4] e a combinação de catalisadores já 
consagrados [5] (Ziegler-Natta e metalocenos) estão na 
vanguarda das investigações experimentais nesta área. 
Porém, se por um lado novas resinas estão sendo 

sintetizadas a passos largos em laboratórios de pesquisa, 
pouco se avançou no desenvolvimento de técnicas teórico-
computacionais para simular a topologia das cadeias 
obtidas e, a seguir, relacioná-la com as propriedades de 
uso final do polímero obtido [6]. 

Em um trabalho anterior, Simon et al. [7] 
desenvolveram e implementaram uma técnica estocástica 
para simulação da distribuição de ramificações na 
polimerização do eteno. Os resultados apresentaram 
excelente concordância com dados experimentais deste 
sistema. O objetivo do presente trabalho é estender a 
abordagem de Simon et al. [7] para o caso da 
copolimerização de propeno e eteno utilizando-se um 
sistema catalítico  -diimínico de Ni. Os resultados obtidos 
mostram que o teor de ramos longos decresce quando 
ocorre inserção do propeno, sendo o tipo de inserção 
predominante do tipo 1,2, o que favorece a formação de 
metila em relação ao polietileno nas mesmas condições. 
 
Metodologia 
Homopolímero de Eteno 

Simon et al. [7] apresentaram um mecanismo no qual 
cada etapa do chain-walking foi representado por um 
determinado parâmetro na simulação estocástica, a saber: 
P  - probabilidade de transferência de hidrogênio- ; Pt - 
probabilidade de terminação; Pi -probabilidade de 
isomerização; Pf - probabilidade de caminhar para frente; 
Pm - probabilidade de favorecer metila. Esse mecanismo 
foi implementado neste trabalho e as tomadas de decisão 
foram feitas comparando cada parâmetro com um número 
aleatório como descrito na Figura 1, seguindo a seqüência 
de passos ditados pelos círculos brancos. Esses parâmetros 
foram obtidos por inspeção, como sugerido na literatura 
[7,8]. O algoritmo da Figura 1 foi implementado 
computacionalmente, neste trabalho, em linguagem 
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Fortran 90 e as simulações foram feitas em um 
computador com processador Pentium IV. 
 
Copolímero de Eteno-Propeno 

O mecanismo que descreve a polimerização de 
eteno usando o sistema catalítico  -diimínico Ni foi 
estendido para a copolimerização do eteno-propeno, 
introduzindo apenas dois parâmetro: PiE - 
probabilidade de inserção de eteno; e P12 - 
probabilidade de inserção do tipo 1,2. O tipo de 
inserção do propeno e as informações estruturais 
favoráveis foram obtidos com base nos trabalhos sobre 
a homopolimerização de propeno usando o sistema 
catalítico estudado [9]. O algoritmo que descreve a 
copolimerização eteno-propeno é descrito na Figura 1 
considerando, agora, a inclusão dos círculos pretos. 
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Figura 1 – Algoritmo que descreve a simulação estocástica. 

 
Resultados e Discussão 
Simulação estocástica do polietileno 

Os resultados das simulações estão reportados nas 
Tabelas 1 e 2. A comparação dos resultados das 
simulações com dados experimentais disponíveis na 
literatura [10] mostra a adequação da metodologia 
utilizada e a confiabilidade da implementação do 
algoritmo e das etapas que descrevem o mecanismo de 
chain-walking. 
 
Tabela 1: Comparação entre os resultados das 
simulações e os experimentais (P =0,12; Pi=0,89; Pf=0,75; 
Pm=0,88). 
 

Tipo de Ramo 13C NMR 
(ramos/1000C) 

Simulação 
(ramos/1000C) 

Metil 34       34,9 
Etil 3,2 3,4 

Propil 2,3 2,8 
Butil 2,3 2,2 
Pentil 1,5 1,8 
Hexil+ 7,7 6,3 
Total 50,9 51,4 

 
Simulação estocática do copolímero (eteno-propeno) 

Observa-se, a partir da Tabela 3, que na 
copolimerização eteno e propeno, o teor de ramos 

longos decresce quando ocorre inserção do propeno, sendo 
o tipo de inserção predominante do tipo 1,2, o que 
favorece a formação de metila em relação ao polietileno 
nas mesmas condições. Este resultado é coerente com a 
homopolimerização do propileno [11]. Entretanto, há a 
necessidade de realizar experimentos para comprovar o 
mecanismo proposto. 
 
Tabela 2: Comparação entre os resultados das simulações 
e os experimentais (P =0,033; Pi=0,89; Pf=0,5; Pm=0,88). 
 

Tipo de Ramo 13C NMR 
(ramos/1000C) 

Simulação 
(ramos/1000C) 

Metil 10,1 10,1 
Etil 0,9 0,7 

Propil 0,5 0,4 
Butil 0,3 0,3 
Pentil 0,0 0,2 
Hexil+ 0,2 0,5 
Total 12,1 12,2 

 
Tabela 3: Comparação entre os resultados das simulações 
de polietileno com copolímeroeteno/propeno (P =0,86; 
Pi=0,9; Pf=0,99; Pm=0,1; PiE=0,9; P12=1). 
 

Tipo de Ramo Eteno 
(ramos/1000C) 

Copolímero 
(ramos/ 1000C) 

Metil 137,8 166,1 
Etill 70,42 22,76 

Propil 68,0 12,97 
Butil 10,74 3,16 
Pentil 12,02 1,77 
Hexil+ 3,0 0,77 

 
Conclusões 

A simulação estocástica do mecanismo de chain 
walking apresentou-se coerente em relação aos dados 
experimentais, descrevendo de maneira confiável os tipos 
e quantidade das ramificações, que em trabalhos 
posteriores vão ser utilizadas para obter informações 
configuracionais usando simulação molecular. Quanto à 
copolimerização, será necessário desenvolver um plano 
experimental para confirmar o mecanismo proposto. 
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