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Introdução 

Diversas pesquisas exploram catalisadores 

eficazes para a síntese de polímeros biodegradáveis 

para o uso em aplicações médicas e farmacêuticas. 

Dentro deste contexto, o poliácido láctico (PLA) é 

um dos polímeros sintéticos biodegradáveis mais 

estudados e embora o PLA seja limitado pela sua 

fragilidade, as suas propriedades podem ser 

significativamente melhoradas pela copolimerização. 

A literatura tem relatado o emprego de carbonato de 

trimetileno (TMC) na copolimerização com lactídeos, 

gerando, copolímeros com melhor resistência ao 

impacto. O poli (carbonato de trimetileno) é elástico 

à temperatura ambiente e biodegradável tanto in 

vivo como in vitro tendo assim aplicações nas áreas 

médicas e ambientais. O 2-etil-hexanoato de Sn(II) 

(SnOct2), é o iniciador mais amplamente usado para 

a produção técnica de polilactídeos e também é 

bastante empregado em suas copolimerizações. No 

entanto, para aplicações farmacêuticas, os resíduos 

de estanho são indesejáveis, considerando a sua 

toxicidade. 
Neste trabalho foram preparados 

copolímeros estatísticos e em bloco de l-lactideo 
(LLA) e 1,3-carbonato de trimetileno (TMC) 
utilizando um iniciador biocompatível baseado em 
alcóxidos de Mg e Ti. 

Resultados e Discussão 

 As reações foram realizadas em solução e 
os polímeros apresentaram pesos moleculares 
numérico médio (Mn) entre 3900 e 6400 g/mol e 
polidispersões (Mw/Mn) entre 2,06 e 2,80. Os 
padrões de difração de raios-X dos copolímeros 
mostraram o surgimento de picos cristalinos em 
composições altas de L-lactídeo. Os resultados de 
DSC preliminares observados mostram um aumento 
gradual na Tg do copolímero à medida que o teor de 
L-lactídeo é aumentado no copolímero. As 
composições das amostras observadas por 

1
H RMN 

desviam, no máximo, 4% das proporções dos 
comonômeros na alimentação. Os valores do 
comprimento de bloco médio de unidades de 
lactídeo calculados por RMN de 

1
H

 
são maiores do 

que o comprimento teórico calculado através da 
equação padrão de copolímeros estatísticos. A 
análise de RMN de 

1
H

 
comprovou a síntese do 

copolímero em bloco pela presença dos sinais 

relativos aos dois comonômeros e pela ausência do 
pico relacionado à ligação das unidades L-lactil ao 

carbonato de trimetileno em  = 5,00 ppm. As 
ligações entre as unidades de L-Lactil é confirmada 

pelo sinal localizado em  = 5,17 ppm (Figura 1). 

 
Figura 1. Espectro de 

1
H RMN do copolímero em 

bloco de L-Lactídeo e TMC obtido com iniciador 

bimetálico Mg/Ti com razão de alimentação 50/50 

Conclusões 

O iniciador bimetálico biocompatível se mostrou 

eficiente na síntese de copolímeros estatísticos e 

em bloco de L-lactídeo e TMC. A análise de RMN de 
1
H

 
mostra o desvio da sequência aleatória dos 

monômeros. 

Agradecimentos 

Capes e CNPq 

 

 
1Kim, J.; Lee,J. H. Polym. J. 2002, 34, 203. 
2Darensbourg, D. J.; Choi, W.; Karroonnirun, O.; Bhuvanesh. N.  

Macromolecules. 2008, 41, 3493. 

 


