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Introdução 

O poli(ácido lático) (PLA) é um poliéster alifático 

compatível biologicamente e biodegradável, além de 

ser proveniente de fontes renováveis1, tendo sido 

por estas razões empregado em diversas áreas, 

como as indústrias têxtil, médica, farmacêutica e a 

indústria de embalagens2. Porém, algumas das 

propriedades deste polímero, como baixa 𝑇𝑚, 

limitam sua utilização em alguns casos. Tais 

propriedades podem ser alteradas segundo o 

design do catalisador, por exemplo, a adição de 

grupos volumosos próximo ao sitio metálico para 

restringir a entrada de determinado monômero 

enantiomérico3. 

Outro aspecto investigado é a atividade catalítica do 

metal versus a sua biocompatibilidade, para isso 

utilizou-se o ferro que é um metal não tóxico e 

possui atividade conhecida para polimerização de 

lactídeos em outros sistemas4, 5. 

O objetivo desse trabalho é a síntese de um 

catalisador inédito de Fe(III) com atividade para a 

produção de PLA a partir de reações de abertura de 

anel (ROP) de  L-lactídeo e de rac-lactídeo. 

Resultados e Discussão 

O complexo de Fe(III) foi obtido adaptando-se o 

procedimento descrito por Muthupandi & Sekar6 

através da reação do ligante 2,4-bis(1,1-dimetiletil)-

6-[[(2-hidroxietil)imino]metil]-fenol (tbu-Phen) com 

FeCl3 em presença de Et3N em THF. Após a reação 

o produtor foi lavado com éter gelado e 

posteriormente seco sob vácuo, originando um pó 

vermelho escuro (Red. 68%). O complexo foi 

caracterizado por TGA, FTIR e Raman e ICP. A 

coordenação do ligante tbu-Phen ao ferro foi 

confirmada pela espectroscopia vibracional através 

do deslocamento da banda referente à ligação C=N 

do ligante em relação ao complexo (1633 para 

1626cm-1) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 - FTIR do complexo tbu-PhenFe e do ligante tb-Phen 

As análises de ICP e TGA oxidativo indicaram a 

presença de um percentual de 12,66% e 11,93% de 

ferro no complexo, respectivamente. A atividade do 

complexo na produção de PLA foi então testada 

através de reação de polimerização de L-lactideo 

em massa. A polimerização foi realizada à 

temperatura de 130oC por 24 horas em atm. inerte. 

Após o tempo de reação, o produto foi dissolvido em 

clorofórmio e precipitado em etanol gelado. Após 

filtração o produto foi seco em estufa a 50°C por 24 

horas. O polímero foi posteriormente caracterizado 

por 1H-RMN, cromatografia de permeação em gel 

(GPC) e análise térmica. O espectro de RMN 

mostrou os sinais característicos do polímero em 

1,59 e 1,57ppm (CH3) e 5,18 e 5,15 ppm (CH) 

confirmando a identidade do produto. A análise de 

massa molar por GPC indicou que a massa molar 

numérica média foi de 6500 g/mol com um índice de 

polidispersão de 1,99. A termogravimetria indicou 

um Onset de 247°C e a DTGmax 284°C. 

Conclusões 

A síntese do PLLA realizada em presença do 

catalisador desenvolvido foi eficiente e alcançou um 

rendimento de 82%. 

Estudos futuros são necessários para avaliar a 

atividade estereosseletiva do complexo em relação 

ao rac-lactídeo. 
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