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Copolímeros em bloco do metacrilato de 2,3-epitiopropila e estireno (PETMA-b-PS), obtido via RAFT, são a base para 
uma nova classe de copolímeros ramificados do tipo “palma”, os quais podem apresentar propriedades bastante 
interessantes. O monômero ETMA possui um grupo tiirana pendente, o qual pode ser polimerizado por abertura de anel  
usando como iniciador bases de Lewis, como por exemplo Br- e aminas terciárias. Neste trabalho o copolímero 
assimétrico PETMA-b-PS, contendo 5% unidades ETMA, foi empregado como macroiniciador para a polimerização 
por abertura de anel do ETMA levando a formação de um polímero tipo palma, contendo cadeias de poli(sulfeto de 
propileno) e grupos metacrilatos pendentes. Os materiais obtidos foram caracterizados por RMN de 1 H, SEC e DSC. 
 
Palavras-chave: metacrilato de 2,3-epitiopropila, copolímero” palma”, RAFT, ROP, copolímero em bloco. 

 

PETMA-g-PETMA-b-PS “palm tree” graft copolymer: A new polymeric architecture obtained via RAFT and ROP 

process 

 
Block copolymer with pendant tiirane moiety PETMA-b-PS is the base for a new class of “palm tree” graft copolymers, 
which can show interesting properties. ETMA can be polymerized through ring opening polymerization with Lewis 
bases as initiator, e.g., Br- and tertiary amines. We used this reaction as a way to graft a copolymer PETMA-b-PS 
possessing 5% of ETMA unities, with chains having poly(propylene sulfide), obtained by graft from method. Produced 
materials were characterized through  H1NMR, SEC  and DSC. 
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Introdução 

Copolímeros em bloco são polímeros que possuem segmentos de sua cadeia compostos por 

diferentes monômeros. Tendo estes monômeros polaridades distintas, seus segmentos serão 

imiscíveis, sendo capazes de se auto-organizar e gerar uma grande variedade de morfologias. A 

manipulação dessas morfologias leva ao domínio nanoestrutural destes materiais. Dentre as 

aplicações em potencial, podemos citar o uso de copolímeros como veículo para a liberação 

controlada de medicamentos; como nanocondutores ou isolantes; como nanopartículas usadas em 

catálise e como nanofiltros usados na área de controle ambiental1,2. 

A técnica mais tradicional para obtenção de copolímeros em bloco é a polimerização 

aniônica3, mas ela apresenta como desvantagem o fato de ser sensível à funcionalidade de certos 

monômeros, como grupos hidroxila, além de ser excessivamente sensível a presença de traços de 

água e ar4. As polimerizações radicalares, por outro lado, são tolerantes a grupos funcionais e a 

presença de água, mas não apresentam comportamento vivo. Entretanto, a partir de 19953, surgiram 

trabalhos mostrando a existência de certos tipos de polimerização radicalar que apresentam 
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comportamento vivo5. Entre as CRP’s (controlled radical polymerization) destacam-se: a ATRP 

(atom transfer radical polymerization)3,6 e a RAFT (reversible addition-fragmentation chain 

transfer)3,7. 

As técnicas de polimerização radicalar viva estão entre as mais importantes em sínteses de 

polímeros. Um tipo delas é a polimerização por transferência de cadeia (reversível adição-

fragmentação) – RAFT. Essas polimerizações ocorrem na presença de compostos tiocarbonílicos, 

os quais reagem através de um mecanismo de adição-fragmentação. A característica principal do 

mecanismo da polimerização RAFT é uma seqüência de adição-fragmentação em equilíbrio5.  

Trabalhos realizados pelo nosso grupo com o monômero metacrilato de 2,3-epitiopropila 

(ETMA) mostram que este monômero apresenta interessantes propriedades químicas5,7. Sais de 

cobre e aminas promovem a abertura do anel tiirana, deixando intacta a ligação dupla. Isto 

inviabiliza a possibilidade de polimerizá-lo via mecanismo ATRP. Por outro lado, este fenômeno 

permite que seja possível reação de reticulação em polímeros que contenham ETMA como unidade 

repetitiva. Assim, a obtenção de copolímeros em bloco PETMA-b-PS, através de metodologias 

adequadas, é a base para uma nova rota de obtenção de polímeros palm tree (palma), através da 

polimerização do ETMA pela abertura do anel, numa etapa posterior à obtenção do bloco de acordo 

com o esquema abaixo:  

Esquema 1: Esquema sintético para PETMA-b-PS-g-P(PSMA). 

Experimental 
 

Obtenção do macro-agente de transferência PETMA8 - Num balão de 50 mL foram 

adicionados 22,8 mg de CPDB (ditiobenzoato de cianopropila), 17,8 mg de AIBN (2,2’-

azobisisobutironitrila) e 0,55 g de ETMA em 3 g de tolueno. O sistema foi desgaseificado com 

argônio ultra-puro por 15 minutos e colocado sobre agitação magnética numa temperatura de 70 °C 

durante 5 horas. O produto final foi precipitado em 30 mL de hexano e seco sob vácuo.  
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Obtenção do copolímero PETMA8-b-PS226 – Num balão de 50 mL foram adicionado 0,004 g 

de AIBN, 2,4 g de estireno, 0,1 g de ETMA em 2 g de tolueno. O sistema foi desgaseificado com 

argônio ultra-puro por 15 minutos e colocado em agitação magnética numa temperatura de 80 °C 

durante 11h.   

Obtenção do copolímero “Palma” - Num balão de 50 mL foram misturados 10 mL de 

tolueno e 0,1g de PETMA8-b-PS226, após completa diluição, foram adicionados 3 mg de CuBr. O 

sistema foi mantido em agitação magnética com temperatura de 40°C. Após 24h de reação foi 

adicionado ao sistema 0,16g de ETMA. O sistema foi mantido com agitação e aquecimento por 120 

horas. Posteriormente, o produto foi precipitado em 50 mL de etanol, seco sob vácuo, armazenado 

em geladeira (2-8oC) e caracterizado através de RMN, SEC e DSC. Obteve-se 240 mg de polímero.  

 

Caracterização por RMN – Os espectros foram gerados em um equipamento Varian 

VNMRS 300 MHz para os espectros de hidrogênio. As amostras foram dissolvidas em CDCl3, 

utilizando TMS como referência interna.  

Para determinação da conversão e massa molecular foi retirada uma alíquota do meio 

reacional e realizado um espectro de RMN-1H. O seguinte cálculo foi utilizado: 

a) PETMA: Conversão = [1 - B/A] x 100, onde A é o valor da integração do sinal entre 3,1 e 

3,2 ppm (hidrogênios metilênicos do anel episulfeto) e B é o valor da integração do sinal em 5,6- 

6,2 ppm (hidrogênios olefínicos do ETMA não reagido) no espectro de RMN de 1H. O Mn teórico é 

obtido multiplicando-se a conversão pelo Mn calculado: Mn = ([ETMA]/[CPDB] x MMETMA) + 

MMCPDB. 

b) PETMA-b-PS: Conversão = [1 – (B/2]/(A/5)] x 100, onde A é o valor da integração do 

sinal entre 6,2 e 6,8 ppm (hidrogênios aromáticos) e B é o valor da integração do sinal entre 5,6 e 

5,8 ppm (hidrogênios olefínicos do estireno não reagido) no espectro de RMN de 1H; O Mn teórico 

é obtido multiplicando-se a conversão pelo Mn calculado para a reação: Mn = ([Estireno]/[PETMA-

PS] x MMEstireno) + MMPETMA 

c) PETMA-b-PS-g-PPSMA: Conversão = [1 - A/B] x 100, onde A é o valor da integração 

entre 3,1 e 3,2 ppm (hidrogênios metilênicos do anel episulfeto) e B é o valor da integração do sinal 

em 5,6- 6,2 ppm (hidrogênios olefínicos do grupo metacrilato) no espectro de RMN de 1H. O Mn 

teórico é obtido multiplicando-se a conversão pelo Mn calculado para a reação: Mn = 

([ETMA]/[CuBr] x MMETMA) + MMPETMA-PS-PPSMA. 

 

Caracterização por SEC – O cromatógrafo utilizado foi um aparelho de cromatografia de 

permeação em gel (GPC) Waters 510, equipado com quatro colunas empacotadas com PS/DVB 
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(Styragel de Waters Milipore com porosidades 100, 103, 104 Å e uma mista) e detector de índice de 

refração Waters 410. As amostras, aproximadamente 10 mg de material, foram solubilizadas em 4 

mL de THF destilado. As medidas foram realizadas tendo como eluente o THF, na vazão de 1 

mL/mim, a 45°C de temperatura interna. Para calibração utilizaram-se amostras padrão de 

poliestireno monodisperso.  

Caracterização por DSC – As amostras foram analisadas num calorímetro DSC Q20 TA 

Instruments. Para a amostra foram pesadas no máximo 10 mg de amostra em cadinhos de alumínio. 

Foram realizados ciclos de aquecimento de -50 a 150 °C. Os ciclos foram realizados a uma taxa de 

aquecimento de 20°C/min. As determinações de Tg foram calculadas no segundo aquecimento. 

 
Resultados e Discussão 
 

Na tabela 1 são apresentados os dados relativos ao homopolímero (PETMA8), ao bloco 

(PETMA8-b-PS226) e ao polímero palma (PETMA8-b-PS226-g-PPSMA). 

Tabela 1 – Resultados das polimerizações via RAFT e ROP. 
 

Polímero 

Temperatura de 

reação (°C) 

Tempo de 

reação (h) 

Mn 

(g/mol)a
 

Polidispersão 

(Mw/Mn)
a 

Conversão 

(%)b 

MnTeórico 

(g/mol)b 

PETMA8 70 5 h 5414 1,22 96 5114 

PETMA8-b-PS226 80 11h 27195 1,50 88 25728 

PETMA8-b-PS226-g-PPSMA  40 120h 20133 1,75 60 30018 
aDeterminado  por GPC(ver experimental) 
bDeterminado  por RMN de 1H (ver experimental) 
 
 
Inicialmente o homopolímero PETMA foi polimerizado via RAFT usando AIBN como 

iniciador e CPDB como agente de transferência. A estreita polidispersão e a similaridade entre os 

valores de Mn teórico e experimental ,indicam que a polimerização aconteceu de forma controlada. 

O homopolímero PETMA8 foi empregado como macro-agente de transferência de cadeia 

para a copolimerização RAFT do estireno. Na figura 1 pode-se observar a curva de GPC do 

copolímero em bloco, mostrando que todo o PETMA levou à formação do copolímero em bloco. A 

polidispersão mais larga obtida pode ser o resultado da incidência de reações de terminação e 

transferência, devido ao tempo mais longo de reação.  

A obtenção do polímero palma foi realizada em condição muito diluída, para evitar a 

possibilidade de reticulação. Como o mecanismo da polimerização por abertura de anel não 

depende da ativação do AIBN, como a RAFT, a reação foi realizada em temperaturas menores 

(40°C). Assim, a reação foi bastante lenta. Observa-se ainda, pelo GPC, que ocorreu uma 

diminuição do valor experimental de Mn, ao contrário do aumento esperado. Isso pode estar 

relacionado ao comportamento em solução diferente do polímero palma, levando a uma diminuição 
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do volume hidrodinâmico em comparação com o padrão de poliestireno, já que o RMN mostra a 

incorporação do ETMA (Figura 2). Além disso, os padrões utilizados no equipamento são de PS 

linear, assim como o macroiniciador e o bloco, enquanto que o polímero palma tem uma arquitetura 

bastante diferente. 

Na figura 1, vemos as curvas de SEC sobrepostas: PETMA8 em maior tempo de eluição, 

PETMA8-b-PS226 e PETMA8-b-PS226-g-PPMA com tempos de eluição bastante semelhantes. 
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Figura 1 – Curvas de SEC para os polímeros do trabalho, realizadas num equipamento de GPC. 

 
Na figura 2 são apresentados os espectros de RMN dos polímeros sintetizados. O espectro 

do PETMA apresenta os sinais característicos dos hidrogênios do anel tiirana a 2,2, 2,4 e 3,1 ppm, 

os sinais dos hidrogênios metilêncios a 4,0 ppm e os demais hidrogênios alifáticos na região de 1-

1,2ppm. No espectro do copolímero em bloco é nítida a presença do poliestireno (hidrogênios 

aromáticos na região de 6-7 ppm). A confirmação da obtenção do copolímero palma é evidenciada 

pela ausência dos sinais dos hidrogênios do anel tiirana e o deslocamento dos sinais dos hidrogênios 

ligados ao carbono do enxofre e oxigênio para maiores frequências (campo mais baixo), assim 

como pelo aparecimento de sinais dos hidrogênios olefínicos do grupo metacrilato pendente.   

 

Figura 2 - Espectros de RMN de H1 para a) polímero palma, b) copolímero em bloco e c) PETMA. 
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As curvas de DSC (Figura 3) apresentam valores de Tg de 52°C para o PETMA8, 80°C para 

o bloco PETMA8-b-PS226 e de 105°C para o polímero palma PETMA8-b-PS226-g-PPSMA. Ao 

contrário do esperado, não são observadas duas Tg’s para o bloco. Isso ocorre porque o bloco de 

PETMA é muito pequeno, comparado com o PS. Mesmo assim, sua presença perturba a transição 

vítrea do PS, que acaba ocorrendo num valor inferior ao do PS puro. Já a maior Tg do polímero 

palma provavelmente é explicada pela formação de ligações cruzadas  devido a uma reticulação dos 

grupos acrilatos após o primeiro aquecimento. 
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Figura 3- Curvas de DSC para os polímeros do trabalho.(20oC/min) 
 
 
 
Conclusões 
 

Análise de RMN de 1H comprovou a incorporação dos monômeros ETMA por abertura do 

anel tiirana. Obtivemos a incorporação de 60% das unidades monoméricas adicionadas. Pela análise 

de SEC observamos um alargamento da polidispersão devido a reações de terminação e 

transferência. Mesmo assim, conseguimos obter um polímero que possui cadeias ramificadas 

contendo grupos metacrilato pendentes. Essa é uma nova rota possível para a síntese de um grande 

número de polímeros com diferentes arquiteturas contendo metacrilatos pendentes. 
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