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Resumo: Polímeros a base de ácido láctico são largamente investigados como materiais para a engenharia tecidual. 
Entretanto, características como baixa flexibilidade e alongação antes da fratura, tendem a limitar suas aplicações, o que 
pode ser contornado com a adição de compostos que agem como plastificantes, como é o caso do trimetileno carbonato 
(TMC). O objetivo deste trabalho foi sintetizar e caracterizar o terpolímero de L-ácido láctico, D,L-ácido láctico e 
TMC, através da polimerização em massa dos monômeros cíclicos, catalisada pelo Sn(Oct)2. Dessa forma, sintetizou-se 
o terpolímero com 20 e 30% de TMC, o qual foi confirmado por FTIR e RMN de 1H e 13C. A análise de GPC mostrou 
que os terpolímeros sintetizados apresentaram massa molar média (Mw) na ordem de 105 g/mol. A investigação térmica 
do material demonstrou uma ligeira diminuição da Tg em relação ao PLDLA. Além disso, a degradação do terpolímero 
em etapa única iniciou-se em torno dos 290 ºC, como visto pelo TGA. Esses resultados mostram que foi possível 
produzir um terpolímero a partir de L-ácido láctico, D,L-ácido láctico e trimetileno carbonato. 
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Synthesis and characterization of poly(L-co-D,L lactide-co-trimethylene carbonate). 
 

Abstract: Polylactides are widely investigated as materials for tissue engineering. However characteristics such as low 
flexibility and elongation before fracture can be improved by trimethylene carbonate (TMC) addition to lactic acid 
copolymer (PLDLA). The objective of this work was to synthesize and characterize the terpolymer of L-lactic acid, 
D,L-lactic acid and TMC. Thus, the terpolymer was synthesized with 20 and 30% of TMC as confirmed by FTIR and 
1H and 13C NMR. The GPC analysis showed that the terpolymers had average molar weight (Mw) in the order of 105 
g/mol, an important feature that allows the attainment of minimum mechanical properties for structural applications. 
The thermal investigation of material showed a slight decrease of Tg comparing to PLDLA. Furthermore, the one step 
degradation of the terpolymer was initiated around 290 °C, as seen by TGA. These results shows that it was possible to 
produce a terpolymer from L-lactide, D,L-lactide and trimethylene carbonate. 
 
Keywords: Polylactide, Trimethylene Carbonate, Terpolymer. 
 
 
Introdução 

Devido à biodegradabilidade, os polímeros de ácido láctico (tanto destrógero, D-ácido láctico, 

quanto levógero, L-ácido láctico) formam uma importante classe de polímeros sintéticos cujas 

fontes não dependem de petroquímicos [1,2] e é considerado o plástico mais importante derivado de 

fontes renováveis [3]. Ao mesmo tempo, a sua biocompatibilidade torna o poli(ácido láctico), PLA, 

interessante para aplicações na área biomédica, como sutura cirúrgica, cápsulas de injeção, material 
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para fixação óssea, revestimento de feridas, material de implantação oftálmica, arcabouços para 

engenharia tecidual e microesferas para liberação controlada de fármacos [1,4,5]. 

Entre as desvantagens do poli(L-ácido láctico) estão a fragilidade inerente e baixa tenacidade, 

apesar dos valores altos de módulo elástico e dureza [6]. A flexibilidade, tenacidade e estabilidade 

térmica do PLLA podem ser melhoradas através de algumas estratégias, como copolimerização [7-

9], obtenção de blendas [10], e adição de plastificantes [11-13]. 

Diversas publicações descrevem a copolimerização de TMC e lactatos para produzir copolímeros 

com diferentes arquiteturas [14-22]. Parte desses artigos considera a síntese de elastômeros 

termoplásticos de trimetileno carbonato e L-ácido láctico usando octanoato de estanho como 

catalisador [14-16]. Nesses copolímeros, o PTMC formou blocos intermediários amorfos, enquanto 

que o PLLA formou blocos terminais semicristalinos. No presente trabalho, mostrou-se a síntese de 

um terpolímero aleatório, com unidades de LA, DLA e TMC, além de ter sido realizado sua 

caracterização inicial. 

Por isso, este trabalho teve por objetivo a síntese e caracterização do terpolímero poli(L-co-D,L 

ácido láctico-co-trimetileno carbonato), PLDLA-TMC.  

 

Experimental 

 

Síntese de poli(L-co-D,L ácido láctico-co-TMC) 

Terpolímeros de L-ácido láctico, D,L-ácido láctico e trimetileno carbonato,  (PLDLA-TMC), foram 

preparados através da reação de polimerização em massa, por abertura de anéis de dímero cíclico. 

As proporções entre os monômeros L-lactato/D,L-lactato/TMC utilizadas foram duas: 56:24:20 e 

50:20:30. O catalisador utilizado foi o octanoato de estanho, Sn(Oct)2. As massas dos monômeros e 

do catalisador foram adicionadas numa ampola de vidro, a qual foi selada sob vácuo e imersa em 

um banho de óleo a 130 ºC por 48 horas. 

 

Caracterização Físico-química 

O material obtido foi, inicialmente, seco num dessecador, e posteriormente numa estufa a vácuo a 

45o C por 8 horas. Foram empregadas as seguintes técnicas para sua caracterização: 

 

Cromatografia de permeação em gel (GPC) 

As massas molares numérica média (Mn) e ponderal média em massa (Mw) e o índice de 

polidispersão (IP) foram determinados através da cromatografia de permeação em gel, GPC. O 
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tetraidrofurano (THF) foi utilizado como fase móvel em um sistema constituído de bomba (Waters 

1525), um par de colunas 7,8 x 300 mm com partículas de 5 µm (Styragel HR) aquecidas a 30 ºC e 

detector de índice de refração (Waters 2414) a temperatura de 40 ºC. Amostras do terpolímero de 

3,00 mg/mL foram injetadas manualmente e percorreram o sistema a um fluxo de 1,00 mL/min. 

Padrões de poliestireno monodisperso, aplicados sob mesma concentração e fluxo das amostras, 

foram utilizados para calibração. 

 

Espectroscopia de absorção na região do infravermelho ( FTIR) 

Amostras foram solubilizadas em clorofórmio e aplicadas sobre a cela de cloreto de sódio, o 

espectro de infravermelho foi obtido na região de 4000 a 400 cm-1 após a evaporação do solvente, 

em instrumento FT-IR Spectrum One (Perkin Elmer). 

 

Ressonância magnética (RMN de  1H e  13C) 

Os espectros de RMN foram obtidos em um espectrofotômetro BRUNKER 250 operando a 75 

MHz para RMN de 13C e 300 MHz para RMN de 1H. Foram utilizados tubos de vidro de 5 mm de 

diâmetro e clorofórmio deuterado (CDCl3) como solvente e tetrametilsilano (TMS) como padrão 

interno. A analise foi realizada a temperatura ambiente, numa concentração de 10 % em massa. 

 

Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

Amostras pesando entre 7 e 12 mg foram hermeticamente fechadas em celas de alumínio e foram 

inicialmente aquecidas até 200 ºC e mantidas a temperatura constante por 3 min, para apagar a 

história térmica do material. Em seguida, foram resfriadas a uma taxa de 10 ºC/min até -50 ºC e 

mantidas nessa temperatura por 3 min, e posteriormente aquecidas até 200 ºC. As temperaturas de 

transição apresentadas foram obtidas a partir do segundo aquecimento. O experimento foi realizado 

em atmosfera de nitrogênio (50 mL/min) em um equipamento TA Instruments modelo 2920. 

 

Análise termogravimétrica (TGA) 

A estabilidade térmica do terpolímero foi avaliada através das curvas termogravimétricas, obtidas 

com equipamento STA 409C, NETZSCH. Amostras pesando aproximadamente 20 mg foram 

submetidas ao aquecimento de 10 ºC/min na faixa de 25 a 500 ºC, sob atmosfera de argônio. 
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Resultados e Discussão 

 

Caracterização da estrutura química do PLDLA-TMC 

Os sinais encontrados no RMN de H1 para o terpolímero sintetizado diferem apenas em dois 

deslocamentos em relação ao espectro do copolímero (dados não mostrados), característicos da 

presença do TMC, os quais, de acordo com a literatura [19], devem ser verificados em  2,05 ppm 

(CH2-TMC) e  4,24 ppm (OCH2-TMC). Já os sinais encontrados no RMN de 13C para o 

terpolímero PLDLA-TMC, apresentam-se de acordo com os sinais esperados para as sequências 

que constituem as unidades do terpolímero. A Tabela 1 mostra os sinais encontrados no espectro 

com os respectivos valores da literatura [22]. 

 
Tabela 1. Sinais de δ, ppm, no RMN de 13C. 

  Unidades L-co-DLA   Unidades TMC 
  CH3 CH C=O   CH2-CH2-CH CH2O C=O 

Encontrado 16,6 69,0 169,6  27,8 61,8; 64,7 154,8 
Literatura [22] 16,7 69,0 169,6   27,9 61,8; 64,0 154,4 

 

Os espectros na região do infravermelho são indispensáveis na caracterização dos grupos químicos 

funcionais que constituem o material. As bandas encontradas atribuídas à presença do TMC são em 

1745 cm-1, referente C=O (TMC) e 1247 cm-1, referente ao estiramento assimétrico O-C-O (TMC), 

corroborando com os dados de Ruckenstein [23]. As bandas encontradas em 1757 e 1185 cm-1 são 

atribuídas aos estiramentos C=O e C-C-O das unidades PLDLA. 

 

Massas Molares e Polidispersão 

As massas molares numérica média (Mn) e ponderal média em massa (Mw) e o índice de 

polidispersão (IP) para as sínteses com 20 e 30% de TMC são apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Valores de Mw, Mn e IP obtidos através do GPC. 

Síntese Mw (g/mol) Mn (g/mol) IP (Mw/Mn) 
20% de TMC 127.630 69.694 1,7 
30% de TMC 126.577 60.451 2,0 

 

Como pôde ser verificado pelos resultados acima, os valores de massa molar, para as sínteses de 

PLDLA-TMC realizadas, foram da ordem de 105 g/mol, o que caracteriza polímeros de alta massa 
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molar, como é requerido para um grande número de aplicações que envolvem desde fixadores de 

fraturas até arcabouços poliméricos, situações que requerem materiais com boas propriedades 

mecânicas [24]. 

 

Propriedades Térmicas 

As temperaturas de transição vítrea (Tg) dos terpolímeros analisados foram 48 ºC (20% de TMC) e 

51 ºC (30% de TMC). Não foi possível observar nos termogramas picos de fusão e cristalização 

(dados não mostrados), indício de que as sínteses geraram polímeros completamente amorfos, ou 

seja, que só apresentam temperatura de transição vítrea (Tg). É justamente o fato de o copolímero 

ser amorfo que torna seu tempo de degradação menor (Tabela 3), além de mais flexível, o que vem 

a ser uma vantagem se comparado ao homopolímero PLLA, que apresenta cristalinidade elevada, 

em especial quando o tempo requerido pela aplicação a que se destina é relativamente curto. A 

comparação deste terpolímero, PLDLA-TMC, com o copolímero PLDLA [9], mostra que no 

terpolímero houve uma ligeira queda no valor da Tg passando de 58 ºC (PLDLA) para 48-51 ºC 

(PLDLA-TMC). 

 
Tabela 3. Temperaturas de transição vítrea e de fusão e tempo de degradação dos principais poli(α-hidroxi-

ácidos) [25]. 

Polímero Tg (ºC) Tm (ºC) 
Tempo de degradação 

(meses) 
PLLA 60-65 173-178 >24 

PDLLA 55-60 amorfo 12-16 
PGA 35-40 225-230 6-12 

PLGA 45-50 amorfo 1-2 
PCL (-65)-(-60) 58-63 24-36 

 

A estabilidade térmica do terpolímero foi analisada por análise termogravimétrica. Considerando a 

o terpolímero contendo 20% de TMC a temperatura de início de perda de massa encontrada foi de 

290 ºC e a temperatura onde a perda foi máxima de 320 ºC. Já o terpolímero contendo 30% de TMC 

tais temperaturas foram, respectivamente, 290 e 317 ºC, mostrando que o aumento na concentração 

de TMC não influenciou a degradação térmica do material. 

 

Conclusões 

De acordo com o estudo, pode-se concluir que é possível sintetizar o poli(L-co-D,L ácido láctico-

co-trimetileno carbonato) através da reação de polimerização por abertura dos anéis dos dímeros 
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cíclicos, utilizando o octanoato de estanho como catalisador. Além disso, o método permitiu a 

obtenção de altas massas molares e a análise térmica mostrou uma menor temperatura de transição 

vítrea provocada pela presença de TMC, sem influência, porém, na degradação térmica. 
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