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Introdução 

O polilactídeo tem sido o polímero de escolha de 
diversas aplicações biomédicas, cujas propriedades 
dependem de sua microestrutura. Em função da 
configuração do monômero empregado e das 
condições de reação o mesmo pode ser sintetizado 
em diferentes taticidades

1
. Neste trabalho, o 

alcóxido [Ti3(μ3-OPr
i
)2(μ-OPr

i
)3(OPr

i
)6][FeCl4]

2
 (A) 

foi empregado como catalisador da síntese  do  
poli(D,L-lactídeo) (PDLLA). 
 

 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

Os testes de polimerização do D,L-lactídeo 
foram conduzidos em massa, utilizando-se ampolas 
seladas a vácuo. Variou-se o tempo de reação, 
temperatura e a razão molar catalisador/monômero 
(Tabela 1). Os polímeros obtidos foram 
caracterizados por RMN de 

1
H e 

13
C, FTIR, 

difratometria de Raios X de pó e DSC. A massa 
molecular e a polidispersidade foram determinados 
por cromatografia de exclusão (GPC). 

  
Tabela 1. Condições de reação e resultados de 
polimerização empregando-se o complexo A. 
Exp A:M 

mol/mol 
Temp 

°C 
Tempo 

h 
Rend 

% 
Mw 

g/mol 
PDI 

B - 130 24 0 ND ND 

1 1/500 130 ¼ 60 ND ND 

2 1/500 130 1 85 16.171 2,3 

3 1/500 130 2 90 16.861 2,3 

4 1/500 160 1 90 18.075 2,4 

5 1/750 130 1 80 13.970 2,1 

6 1/1000 130 1 56 12.786 2,1 

7 1/1500 130 1 0 ND ND 

Mw = Massa molar ponderal;  PDI = Índice de Polidispersividade;   
B = Reação sem catalisador; ND = Não determinado. 

 
O complexo se mostrou ativo produzindo 

polímeros com rendimentos razoáveis em apenas 
15 minutos. Tempos de reação maiores 
aumentaram o rendimento dos polímeros 

apresentando pouca variação na massa molecular. 
O aumento da temperatura de reação elevou a 
massa molecular dos polímeros, porém, houve 
também aumento da polidispersão. Concentrações 
mais diluídas do catalisador levaram a rendimentos 
e massas moleculares menores, mas, obteve-se 
polímeros menos polidispersos.  

Os espectros de RMN de 
1
H apresentam sinais 

intensos em 1,56 e 5,20 ppm atribuídos  aos 
hidrogênios metílicos e metínicos das unidades de 
repetição, confirmando a polimerização. A Figura 
2a mostra um conjunto de sinais centrado em 5,20 
ppm referente a ocorrência de uma mistura de 
sequências de configurações R e S que determinam 
a taticidade do polímero. No espectro da Figura 2b 
efetuado com desacoplamento homonuclear, cada 
um dos sinais é atribuído a uma sequência de 
taticidades determinadas por Zell e col.

3
 O padrão 

espectral é consistente com uma mistura de 
sequências isotáticas e sindiotáticas, com 
preferência a adição isotática. 

 
Figura 2. (a) Espectro de RMN 

1
H do PDLLA 

(CDCl3, 400 MHz) região do metino, (b) Espectro 
com desacoplamento homonuclear. 

Conclusões 

O complexo A é ativo como catalisador na 

obtenção do PDLLA com preferência a adição 

isotática. Os polímeros foram obtidos em 

rendimentos moderados a altos e geram filmes 

maleáveis e transparentes cujas propriedades 

físicas estão sendo analisadas.  

Agradecimentos 

Fundação Araucária, CAPES/REUNI, CNPq, UFPR 

____________________ 
1
 PLATEL, R.H;. HODGSON, L.M.;  WILLIAMS, C.K. Polymer Reviews, v. 

48(1), p. 11-63, 2008.   
2 

REIS, D.M.; NUNES, G.C.; SA, E.L.; FRIEDERMANN, G.R.; MANGRISCH, 
A.S.; EVANS, D.J.; HITCHCOCK, P.B.; LEIGH, G.J.; SOARES, J.F. New 

Journal of Chemistry. v. 28, p. 1168-1176, 2004.
           

3
 ZELL, M.T.; PADDEN, B.E.; PATERICK, A.J.; THAKUR, K. A. M.; KEAN, 

R.T.; HILLMYER, M.A.; MUNSON, E.J. Macromolecules. v.35, p. 7700-
7707, 2002. 

a) b) 

Figura 1. Estrutura 

do catalisador A. 
 


