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Introdução 

O poli(ácido lático) (PLA) é um polímero de 

grande interesse tecnológico devido as suas 

características de biodegradabilidade e 

biocompatibilidade. Estas características fazem este 

polímero ser uma excelente escolha para 

regeneração de tecidos, utilização em sondas de 

diagnósticos e sistemas de liberação de 

medicamentos [1].  Apesar do PLA ser utilizado 

nesses sistemas de liberação controlada, este 

polímero apresenta certas limitações como a 

geração de ambiente ácido que pode comprometer 

os tecidos ao redor. Por conta disso, neste trabalho 

foram realizadas copolimerizações em diferentes 

condições reacionais utilizando os monômeros L-

lactídeo (LLA) e o 1,3-carbonato de trimetileno 

(TMC) em presença de 3-piridinometanol com o 

objetivo de preparar copolímeros funcionalizados 

com ligante piridinico, para possíveis aplicações 

biomédicas. 

Resultados e Discussão 

Foram realizadas sínteses utilizando os 

monômeros L-Lactídeo e o carbonato de trimetileno, 

com o organocatalisador diazabiciclo[5.4.0]undec-7-

eno (DBU) em massa e em solução. Nas reações 2 

e 5 foi utilizado como iniciador o 3-piridinometanol, 

nas reações 3 e 6 foi o álcool benzílico e por fim nas 

reações 1 e 4 não foi adicionado iniciador. Estes 

compostos foram caracterizados por Ressonância 

Magnética Nuclear (NMR), Análise 

Termogravimétrica (TGA), Calorimetria Diferencial 

de Varredura (DSC) e Cromatografia de Permeação 

em gel (GPC). Os dados se encontram na Tabela 1. 

A partir das análises de NMR 1H foi possível não 

só calcular as composições dos copolímeros como 

também confirmar o grupo terminal das cadeias pela 

presença de um sinal em 7,3 ppm nos espectros 

das amostras produzidas nas reações 2 e 5 e sinais 

em 8,5, 7,7 e 7,4 ppm para as amostras obtidas nas 

reações 3 e 6. A estabilidade térmica dos 

copolímeros aleatórios foi analisada por TGA. Na 

grande maioria dos casos, houve degradação em 

apenas uma etapa com valores de TOnset variando 

de 194 a 243 oC  

 

 

 

 

Tabela 1 – Dados de caracterização obtidos para os 

copolímeros P(LA-TMC) 

 

# 
TMCa 

(%) 

LLAa 

(%) 

Mnc 

(g/mol) 

TOnset 

(°C) 

Tg 

(°C) 

Tc 

(°C) 

Tm 

(°C) 

1b 6 94 
27950 

7110 
243 49,2 112,4 

136,4 

144,1 

2 15 85 8960 218 29,4 87,8 

113,1 

126,8 

136,4 

3 10 90 5090 232 40,9 92,9 
127,8 

139,6 

4b 1 99 
27830 

9430 
228 36,5 101,1 

127,0 

138,9 

5 3 97 6760 240 46,9 106,2 
131,9 

143,5 

6 3 97 7630 194 30,9 100,1 130,3 
aCalculado do 1H-NMR; bReações feitas na ausência de iniciador;  cDados 
obtidos por GPC; Reações 1, 2 e 3 feitas em massa, reações 4. 5 e 6 
feitas em solução de CH2Cl2 

 

Se compararmos os resultados obtidos por DSC é 

possível perceber que os copolímeros aleatórios só 

apresentaram um valor de Tg a uma temperatura 

intermediária aos valores das Tg dos homopolímeros 

[2], com uma proximidade maior em relação à Tg do 

PLA, devido ao alto teor de unidades de lactila, 

como era esperado. É interessante notar também 

que mesmo em concentrações um pouco mais 

elevadas de TMC (15%) ainda é possível observar 

as Tm dos copolímeros aleatórios. 

Conclusões 

As sínteses dos copolímeros foram realizadas com 

sucesso e a partir dos dados de análise térmica foi 

possível concluir que o composto número 1 

apresentou maior estabilidade térmica. Analisando 

os dados de DSC foi observado que o composto 

número 2 que apresentou a maior composição de 

TMC também obteve um valor de Tg um pouco mais 

próximo do PTMC em comparação aos demais 

copolímeros. 
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