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Resumo: 
As ciclodextrinas são oligossacarídeos cíclicos naturais que possuem a capacidade de formar complexos de inclusão 
com diversas espécies químicas. Neste trabalho os polímeros com beta-ciclodextrina (BCD) ou hidroxipropil-beta-
ciclodextrina (HPBCD) foram sintetizados a partir da reação com poli(etileno)glicol (PEG400, PEG1500, PEG4000) e 
diisocianato de 2,4 e 3,6 tolueno (TDI), em solução de dimetilformamida (DMF). Os polímeros foram caracterizados 
por espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), análise termogravimétrica (TGA) e 
difratometria de raio-X (DRX). A capacidade de encapsulação foi avaliada pelo método calorimétrico da descoloração 
da solução alcalina de fenolftaleína. A análise por FTIR revelou atribuições que confirmaram a formação de ligações 
uretânicas. Por TGA foi evidenciado a perda de massa em três estágios e os resultados da avaliação por DRX 
apresentaram um processo de reticulação. A avaliação da capacidade de encapsulação das unidades de ciclodextrinas 
reticuladas no polímero mostrou que a encapsulação aumentou proporcionalmente à massa do polímero utilizada. 
Palavras-chave: ciclodextrina; poliuretano, poli(etileno)glicol, polímero, complexo de inclusão. 
 

Synthesis and characterization of polyurethanes derived from cyclodextrins and poli 

(ethyleneglycol) 
Abstract:  
Cyclodextrins are natural cyclic oligosaccharides that have the ability to form inclusion complexes with various 
chemical species. In this work, the polymers with beta-cyclodextrin (BCD) or hydroxypropyl-beta-cyclodextrin 
(HPBCD) were synthesized from the reaction with poly (ethylene) glycol (PEG400, PEG1500, PEG4000) and 
diisocyanate, toluene 2,4 and 3,6 (TDI) in a solution of dimethylformamide (DMF). The polymers were characterized 
by infrared Fourier transform spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA) and X-ray diffraction (XRD). 
The encapsulation capacity was evaluated by calorimetric method of discoloration of the alkaline solution of 
phenolphthalein. FTIR analysis revealed that assignments confirmed the formation of urethane linkages. TGA was 
evidenced by the mass loss in three stages and the evaluation results by XRD showed a crosslinking process. The 
evaluation of the encapsulation capacity of the units of the cyclodextrin crosslinked polymer showed that encapsulation 
increased proportionally to the mass of polymer used. 
Keywords: cyclodextrin, polyurethane, polyethylene glycol,   polymer, inclusion complex. 
 
Introdução 

Ciclodextrinas (CD’s) são oligossacarídeos cíclicos naturais formados por unidades de 

D-glucopiranose (Figura 1a) unidas por ligações glicosídicas α(1,4) (Figura 1b). As CD’s possuem 

hidroxilas secundárias na face mais largas e primárias na face mais estreita, apresentando-se 

estruturalmente na forma de “cones truncados” (Fig. 1c). O interior da cavidade exibe um caráter 

hidrofóbico, enquanto que a superfície externa é hidrofílica [1,2].  
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Figura 1 - Estrutura das unidades de α-D-glucopiranose (a); de α-D-glucopiranose unidas por ligações 

glicosídicas (b) e da CD na forma de cone truncado (c) [3]. 

As CDs são importantes por formarem complexos de inclusão supramoleculares do tipo 

hospedeiro/hóspede. A vantagem da formação desses complexos é que várias propriedades físico-

químicas da molécula hóspede podem ser alteradas com a inclusão [1,4]. As CD’s tem se 

apresentado na forma pura ou modificada, sendo que está última tem despertado muito interesse 

devido à possibilidade de ampliar a margem de aplicação. Ao incorporar unidades de ciclodextrinas 

em estruturas poliméricas, consegue-se combinar características do polímero com a capacidade da 

ciclodextrina em formar complexos de inclusão [5-7]. Dentre vários polímeros derivados de CD’s, 

os poliuretanos são formados pela reação de poliadição entre poliisocianatos e poliálcoois, 

geralmente diisocianatos e dióis, que formam o grupo uretano, característico desta classe de 

polímeros [8]. O desenvolvimento de polímeros é uma área em desenvolvimento e há necessidade 

de aperfeiçoar e controlar a síntese destes polímeros, principalmente quando estes sistemas 

poliméricos são aplicados na indústria farmacêutica. Portanto, neste trabalho foram sintetizados 

polímeros derivados de ciclodextrinas objetivando sua aplicação como sistema de encapsulação e 

liberação de fármacos. 

 

Experimental 

Materiais 

Beta-ciclodextrina (BCD) (Kleptose®, ROQUETTE) (1135 g mol-1), diisocianato de tolueno (TDI) 

(Hilax), dimetil formamida (VETEC), hidroxipropil-beta-ciclodextrina (HPBCD) (1400 g mol-1) 

(Chemyunion), octanoato de estanho (Air Products Brasil Ltda), poli (etilenoglicol) de massa molar 

400 g mol-1 (Synth), poli (etilenoglicol) de massa molar 1500 g mol-1 (Synth), poli (etilenoglicol) de 

massa molar 4000 g mol-1 (Synth).  

O TDI foi destilado sob vácuo na temperatura de 182ºC e o PEG 400 foi seco em evaporador 

rotatório por 4 horas. Os solventes foram secos e destilados, conforme o recomendado. 

Síntese dos polímeros PU/TDI/BCD/PEG e PU/TDI/HPBCD/PEG 

Para a formação de um pré-polímero, foi adicionado 2 g de PEG 400 (5,0 mmol) em 5 mL de DMF, 

1,74 g (1,0 mmol) de TDI e 0,3 g de catalisador octanoato de estanho, o sistema foi mantido sob 
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agitação na temperatura de 50ºC por 90 minutos. Em seguida, foi adicionada, à mistura do pré-

polímero, uma solução de BCD previamente preparada com 1,42 g (1,2 mmol) em 10 mL de DMF e 

0,3 g de catalisador octanoato de estanho. A mistura foi mantida em agitação na uma temperatura de 

70ºC por 8 horas. O polímero foi precipitado em metanol, filtrado a vácuo e lavado com acetona e 

água destilada. O material obtido foi seco em estufa a vácuo a 80ºC por 24 horas.  

Foram sintetizados, segundo essa mesma metodologia, outros polímeros com PEG de massa molar 

1500 ou 4000, além daqueles com a HPBCD. Entretanto, para os polímeros em que foram utilizados 

o PEG 1500 e o PEG 4000 foi necessária a utilização de um maior volume de solvente totalizando 

60 mL de DMF. 

Caracterização dos polímeros  

Os espectros FTIR dos polímeros foram obtidos em equipamento BOMEM (Departamento de 

Química – UFPR), na faixa espectral de 4000-400cm-1, com 32 scans.min-1 e resolução de  4 cm-1. 

A técnica para a análise foi a preparação de pastilhas por mistura com KBr. Os difratogramas foram 

obtidos em um difratômetro de raios-X Shimadzu XRD-6000 (Departamento de Química – UFPR), 

scan de 2º min-1 e 2θ de 5º a 55º, radiação Kα do cobre (λ=1,5418Å), corrente de 40 mA e voltagem 

de 30 kV. As curvas de análise termogravimétrica foram obtidas no TGA – Balança termogravimétrica, 

fabricante NETZSCH, modelo TG-209, em atmosfera oxidante, desde a temperatura ambiente até 

700ºC com variação de 20ºC por minuto, usando porta amostra de alumina. A capacidade de encapsulação 

foi verificada a partir do descoloramento de soluções alcalinas de fenolftaleína (3,75 10-4 mol L-1) em 

contato com as amostras de massa crescente de polímeros modificados com CD’s [9], em banho de 

ultrassom Elma, Transonic Digital, Singen, Germany, por 4 horas a 25ºC, protegidos da luz. Após o 

processo de encapsulação, as amostras foram centrifugadas em uma centrífuga Hettich, modelo 

Universal II. Os sobrenadantes das amostras foram retirados e analisados num espectrofotômetro 

UV-vis Shimadzu, modelo UV – 2401 PC. 

 

Resultados e Discussão 

Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier  

Por FTIR, os polímeros uretânicos apresentaram espectros semelhantes às ciclodextrinas, com 

ênfase na banda da região de OH (~3500) [10,11]. Os espectros relativos aos polímeros são 

referentes às bandas características das ligações uretânicas, descritas na Tabela 1, sugerindo a 

formação do poliuretano (Fig. 2). Em 3410 cm-1 pode-se observar uma banda larga atribuída a 

grupos hidroxila que não reagiram, fato que pode conferir propriedades que ampliam a aplicação do 

polímero [10-12]. 
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Figura 2 - Espectros na região do infravermelho (FTIR) dos polímeros PU/TDI/BCD/PEG400(a), 

PU/TDI/HPBCD/PEG400(b), PU/TDI/BCD/PEG1500(c), PU/TDI/HPBCD/PEG1500(d), 
PU/TDI/BCD/PEG4000 (e), PU/TDI/HPBCD/PEG4000 (f) 

 

Tabela 1 - Bandas características de ligações uretânicas nos polímeros obtidos 

 AMOSTRAS Bandas Características de ligações uretânicas 
PU/TDI/BCD//PEG400 1730- ν (C = O) uretano, 1535 - ν (C – N - H) 
PU/TDI/BCD/PEG1500 1716- ν (C = O) uretano, 1543 - ν (C – N - H) 
PU/TDI/BCD/PEG4000 1722- ν (C = O) uretano, 1544 - ν (C – N - H) 
PU/TDI/HPBCD//PEG400 1735- ν (C = O) uretano, 1539 - ν (C – N - H) 
PU/TDI/HPBCD/PEG1500 1720- ν (C = O) uretano, 1544 - ν (C – N - H) 
PU/TDI/HPBCD/PEG4000 1722- ν (C = O) uretano, 1546 - ν (C – N - H) 

 

Difratometria de raio-X 

Os difratogramas dos polímeros à base de BCD (Fig. 3) revelaram uma estrutura não cristalina, 

diferente da BCD, que tem um padrão cristalino. A análise por DRX da HPBCD, assim como os 

polímeros derivados da HPBCD (Fig. 3), revelou uma característica não cristalina, o qual foi 

diferente para cada polímero em relação à HPBCD. 
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Figura 3 – Difratogramas da BCD (a), PU/TDI/BCD/PEG400 (b), PU/TDI/BCD/PEG1500 (c) e 
PU/TDI/BCD/PEG4000 (d), HPBCD (e), PU/TDI/HPBCD/PEG400 (f), PU/TDI/HPBCD/PEG1500 (g) e 
PU/TDI/HPBCD/PEG4000 (h) 
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Análise termogravimétrica 

A decomposição térmica dos polímeros, nas curvas de TG, foi observada em diferentes 

regiões revelando um processo em três etapas (Tabela 2). A primeira pode ser interpretada como 

perda de água.  A segunda e a terceira etapas estão associadas com a clivagem das ligações 

uretânicas e volatilização dos produtos resultantes da decomposição [10,12].  

 

Tabela 2 - Faixa de temperatura das etapas de decomposição visualizadas na análise termogravimétrica. 

Polímeros 1ª etapa 
(°C) 

Perda de 
massa (%) 

2ª etapa 
(°C) 

Perda de 
massa (%) 

3ª etapa 
(°C) 

Perda de 
massa (%) 

PU/TDI/BCD/PEG400 40-150 4,1 240-380 68,7 380-510 25,6 
PU/TDI/HPBCD/PEG400 40-180 5,4 250-410 71,5 410-540 22,2 
PU/TDI/BCD/PEG 1500 50-190 4,4 260-400 74,2 410-500 21,4 
PU/TDI/HPBCD/PEG1500 40-180 4,8 250-410 75,2 410-500 18,7 
PU/TDI/BCD/PEG4000 40-210 6,1 260-400 64,5 410-520 27,7 
PU/TDI/HPBCD/PEG4000 60-180 4,7 250-400 71,8 400-510 21,3 

 

Avaliação da capacidade de encapsulação 

A adição de massas crescentes dos polímeros contendo CD’s, descritas na Tabela 3, em alíquotas de 

10 mL da solução de fenolftaleína (3,75x10-4 mol L-1) promoveu o descoramento das soluções com 

a diminuição da absorbância inicial (Fig. 4), isso sugere a inclusão da fenolftaleína nas cavidades 

das ciclodextrinas no polímero, mantendo sua capacidade formadora de complexos de inclusão e 

conservando o mesmo comportamento da ciclodextrina livre [13]. 

Tabela 3 – Quantidade de polímero contendo CD adicionado em solução de fenolftaleína. 

A1 A2 A3 
0, 0100 0, 0200 0, 0350 

 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 4 - Absorbâncias das soluções de fenolftaleína em 552 nm, após contato com amostras de massas 
crescentes dos polímeros uretânicos derivados de BCD (a) e dos polímeros uretânicos derivados de HPBCD 
(b). 
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Conclusão 

Os polímeros uretânicos obtidos com PEG foram sintetizados via pré-polímero de forma eficaz. Os 

espectros de FTIR sugerem que houve formação de ligações uretânicas. A análise 

termogravimétrica dos polímeros evidenciou eventos que indicaram perda de massa associada com 

a clivagem de ligações uretânicas. A difratometria de raio-X mostrou uma alteração da estrutura 

cristalina da BCD presente nos polímeros uretânicos, não observada para a HPBCD, já que os 

polímeros apresentaram estruturas não-cristalinas, assim como a HPBCD. Os polímeros sintetizados 

apresentaram um desordenamento com formação de um halo não cristalino, o que é característico 

de sistemas reticulados. A avaliação por meio da encapsulação da fenolftaleína evidenciou que 

houve um aumento na capacidade de encapsulação com o aumento da massa dos polímeros, sendo 

que os melhores resultados foram aqueles nos quais o polímero uretânico foi obtido a partir da 

BCD. 
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