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Resumo: O copolímero poli(D,L-lactídeo-co-glicolídeo) apresenta-se como um dos polímeros de grande interesse para 
aplicação na área médica. O fato de ser bioreabsorvível, biocompatível, não tóxico, além da cinética de degradação que 
pode ser modificada pela razão entre os monômeros na copolimerização, justifica tal interesse. Neste trabalho, os 
copolímeros foram sintetizados a 175°C, por meio da abertura dos anéis dos dímeros cíclicos dos monômeros D,L-
lactídeo e glicolídeo, na presença do iniciador octanoato de estanho e do co-iniciador álcool laurílico. A aplicação 
eficiente de vácuo no meio reacional, aliado à adequada agitação, é fundamental para o sucesso da síntese. Para 
caracterização dos copolímeros sintetizados foram empregadas as seguintes técnicas de análise: Espectroscopia de 
Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR), onde se determinou a 
composição química e a proporção entre os monômeros no copolímero sintetizado. 
Palavras-chave: Síntese, Caracterização Química, PLGA, RMN, FTIR. 

 
Synthesis of Poly(D,L-Lactide-co-Glycolide) Copolymers and  

its Chemical Characterization by NMR and FTIR 

 
Abstract: Poly(D,L-lactide-co-glycolide) copolymer is of great interest for medical applications. This interest is 
justified by the fact that it is bioreabsorbable, biocompatible and non-toxic, while its degradation kinetics can be 
modified by the copolymerisation ratio of the monomers.  In this study, copolymers were synthesized at 175°C by 
opening the rings of the cyclic dimers of the D,L-lactide and glycolide monomers in the presence of stannous octoate 
initiator and lauryl alcohol co-initiator. The efficient application of a vacuum to the reaction medium, coupled with 
adequate stirring, is fundamental for the success of the synthesis. The following analysis techniques were used to 
characterize the synthesized copolymers: Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) and Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy (FTIR). The chemical composition and the ratio of the monomers in the synthesized copolymer 
were determined. 
Keywords: Synthesis, Chemical Characterization, PLGA, NMR, FTIR. 

 
Introdução  

 Até 1960, polímeros hidroliticamente instáveis eram considerados indesejáveis. Entretanto, 

com o avanço das pesquisas, esses materiais passaram a despertar o interesse nas áreas médica e 

farmacêutica, especialmente devido à possibilidade de serem utilizados em implantes temporários 

(suturas, grampos, nano-reservatórios para fármacos, etc.) [1]. O poli(lactídeo) (PLA) e o 

poli(lactídeo-co-glicolídeo) (PLGA) são poliésteres relativamente hidrofóbicos, instáveis em 

condições úmidas e biodegradáveis a subprodutos atóxicos (ácido lático, ácido glicólico, dióxido de 

carbono e água) [2]. Os polímeros derivados dos ácidos lático e glicólico têm recebido muita 
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atenção nas pesquisas de polímeros biodegradáveis alternativos, existindo diversos estudos 

demonstrando sua baixa toxicidade, inclusive com aprovação pelo “Food and Drug Administration” 

(FDA) para a utilização como sistemas de liberação de fármacos (DDS) [3]. 

 Os copolímeros de PLGA são formados por unidades de monômeros de lactídeo e glicolídeo e 

possuem propriedades desejáveis como taxa constante de biodegradação, morfologia, resistência 

mecânica e geometria regular de cadeias individuais [4-5].  

 Este trabalho teve como objetivo estudar a síntese de um dos biopolímeros mais utilizado na 

área médica – poli(D,L-lactídeo-co-glicolídeo), buscando novas condições apropriadas para a 

mesma, bem como a sua caracterização química, por meio das técnicas de NMR e de FTIR, 

identificando-se a composição química dos produtos das sínteses, determinando-se a razão entre os 

monômeros nos copolímeros sintetizados e verificando-se a ausência ou não de monômeros não 

reagidos nos biopolímeros. 

Experimental  

Síntese do copolímero PLGA 

O copolímero PLGA foi sintetizado via polimerização em massa, por meio da abertura dos 

anéis dos diésteres cíclicos de seus monômeros (D,L-lactídeo e glicolídeo). Variáveis como 

proporção (em massa) do iniciador octanoato de estanho (0,02% sobre a massa total de monômeros) 

e de co-iniciador álcool laurílico (0,01% sobre a massa total de monômeros) foram escolhidas com 

base em um estudo descrito na literatura [6]. Para as outras variáveis do processo como tempo de 

reação (2hs) e temperatura (175°C), utilizou-se como referência o estudo de BENDIX [7]. 

Foram realizadas 8 sínteses, sendo 4 delas na proporção 70/30 e as outras 4 na proporção 

50/50 (D,L-lactídeo / glicolídeo em massa). Tal escolha foi baseada na literatura [8], sendo estas as 

mais aplicadas em sistemas de liberação controlada de fármacos. 

 Algumas variações na metodologia da síntese (injeção de N2, vácuo, mudanças no frasco 

reacional) foram introduzidas com o intuito de aperfeiçoar esta síntese.  

  Ao final das sínteses, o copolímero PLGA foi dissolvido em cloreto de metileno anidro e 

precipitado em metanol anidro, em excesso. Em seguida, o material foi submetido ao processo de 

secagem, entre 60 e 70°C sob vácuo (-60cmHg) por, no mínimo, 48hs em estufa, para remoção de 

solventes residuais. 

Análise por espectroscopia na região do infravermelho (FTIR)  

Os espectros de absorção na região do infravermelho para os monômeros e copolímeros, na 

faixa de 4000 a 650cm-1, foram obtidos em espectrofotômetro FTIR Spectrum One da Perkin Elmer, 

no modo ATR, com 4 varreduras, resolução de 4cm-1.  
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Análise por espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) 

Os espectros de RMN por 1H e 13C das amostras analisadas foram obtidos, respectivamente, a 

400MHz e a 100MHz em um espectrômetro Bruker (AVANCE DRX 400), utilizando-se uma sonda 

dual de detecção direta de 1H e 13C.  O solvente empregado foi o clorofórmio deuterado. Para 

determinação da razão entre os monômeros do copolímero analisado, utilizou-se o espectro de 

RMN1H. Para algumas amostras foram obtidos também o espectro de RMN13C quantitativo a título 

de comparação. O composto de referência utilizado foi tetrametilsilano (TMS). 

 

Resultados e Discussão  

Análise por espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) 

A proporção entre os monômeros D,L-lactídeo e glicolídeo foi calculada por meio da  razão 

entre a área da integral referente ao grupo metila (CH3) do D,L-lactídeo e a área da integral referente 

ao grupo metileno (CH2) do glicolídeo [9].  

Adotou-se como referência o grupo metila (CH3) para o monômero D,L-lactídeo, com pico 

entre 1,64 e 1,68ppm. Com relação ao glicolídeo, a referência adotada foi o pico observado para o 

grupo metileno (CH2), entre 4,98 e 5,00ppm. 

As Figs. 1 e 2 mostram os espectros de RMN1H obtidos para alguns dos copolímeros de 

PLGA. Esses espectros foram utilizados para identificação dos grupos funcionais característicos 

presentes e para determinação da razão entre os monômeros D,L-lactídeo e glicolídeo nos 

copolímeros. O cálculo desta razão, a partir de espectros de RMN1H, foi realizado conforme a 

literatura [9]. 

 
Figura 1: Espectro RMN1H para PLGA 70/30 (síntese 1). 
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Figura 2: Espectro RMN1H para PLGA 50/50 (síntese 2). 

 
Ao se comparar os espectros dos copolímeros e seus monômeros, observa-se sinais 

exatamente nas mesmas regiões para cada grupo funcional. Isto pode ser indício da ausência de 

monômeros residuais. 

Os espectros de RMN1H dos copolímeros de PLGA, obtidos neste trabalho, estão de acordo 

com os descritos na literatura [10].  

Quando se compara os valores das razões, teórica e experimental (real), entre os monômeros 

nos copolímeros de PLGA, determinado por RMN, percebe-se para a maioria, resultados idênticos à 

razão teórica. Para as demais sínteses, as menores proporções do monômero D,L-lactídeo 

determinadas experimentalmente foram de 46% para o PLGA 50/50 e 63% para o PLGA 70/30.  

Acredita-se que a diferença observada pode ter sido devida à ausência ou insuficiência de vácuo. 

Além disto, é comum encontrar uma maior proporção de glicolídeo no copolímero de PLGA em 

relação à sua proporção inicial (teórica), pois este apresenta uma reatividade maior do que a do 

monômero D,L-lactídeo [11]. 

Quanto à razão entre os monômeros nos PLGA determinada a partir dos espectros de 

RMN13C foi exatamente igual a encontrada pelos espectros de RMN1H. Esse resultado confirma as 

proporções reais dos monômeros nos copolímeros e valida os cálculos realizados quando se adotou 

como referência os espectros de RMN1H. 

Análise por espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) 

 Na Fig. 3 são apresentados os espectros referentes a alguns dos copolímeros sintetizados. 
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Figura 3: Espectros FTIR para PLGA 50/50 (sínteses 5 e 6) e PLGA 70/30 (sínteses 7 e 8). 

 
 Com base nos resultados apresentados na Fig. 3, pode-se ver que os espectros dos 

copolímeros sintetizados neste estudo são praticamente idênticos. Nos espectros dos copolímeros de 

PLGA pode-se observar fortes bandas na região entre 1750 e 1740cm-1, característica do 

estiramento da carbonila (C=O). Bandas características do estiramento referentes ao grupo (C-O) 

foram observadas entre 1300 e 1150cm-1. Foram identificadas também as seguintes bandas de 

absorção: entre 3000 e 2900cm-1 características do estiramento dos grupos (CH, CH3 e CH2); entre 

1500 e 1250cm-1 características da deformação dos grupos (CH3 e CH2); entre 1350 e 1150cm-1 

características de vibrações do “tipo wag” dos grupos (CH2 e CH). Os copolímeros sintetizados 

neste estudo não apresentaram bandas de absorção entre 3700 e 3100cm-1, característica de 

grupamento OH, indicando ausência de umidade nas amostras. Todas essas bandas de absorção 

estão em conformidade com a literatura (12). 

 

Conclusões  

A análise por espectroscopia de ressonância magnética nuclear permitiu determinar a 

composição do copolímero. Os espectros obtidos para todos os copolímeros sintetizados 

apresentaram deslocamentos químicos conforme previsto na literatura. 

Quanto às análises por espectroscopia na região do infravermelho, conseguiu-se determinar 

nos espectros dos copolímeros sintetizados, todos os grupos funcionais de referência (C=O, C-O, 
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CH3, CH2 e CH). Os espectros de todos os copolímeros sintetizados apresentaram grande 

similaridade e estão de acordo com a literatura. 

As análises por RMN não apontaram qualquer deslocamento químico significativo nos 

espectros dos copolímeros que fosse exatamente igual àqueles apresentados nos espectros dos 

monômeros. Com relação à técnica de FTIR, em todos os espectros dos copolímeros, a banda de 

absorção da carbonila apresentou-se deslocada em relação às bandas dos espectros dos monômeros. 

Essas técnicas contribuíram para inferir que não havia monômeros residuais nos copolímeros 

sintetizados, passível de deteção por cada uma delas.  
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