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RESUMO 

Casarano, R. Copolímeros Biodegráveis com Potencial Uso como Biomateriais. 

2009. 280p. Tese – Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Visando a obtenção de uma nova classe de copoliésteres biodegradáveis com 

propriedades aprimoradas resíduos monoméricos de succinato de isosorbídeo (IS) 

foram incorporados à cadeia molecular de poli(L-lactídeo), PLLA. Quatro 

copolímeros, três em bloco e um aleatório, de baixas massas molares médias, 

miscíveis e com maior caráter hidrofóbico e temperatura final de degradação térmica 

que PLLA, foram obtidos por meio de diferentes enfoques. Estudos adicionais 

envolvendo a incorporação de resíduos de IS ou LLA à cadeia polimérica de poli(3-

hidroxibutirato), PHB, foram realizados. A introdução de resíduos de IS na cadeia 

principal de PHB proporcionou resultados similares. Partindo-se de um dos 

enfoques, com condições de síntese melhoradas e utilizando um extensor de cadeia 

polimérica, copolímeros em bloco miscíveis de altas massas molares médias foram 

obtidos com diferentes composições dos meros de LLA e IS. Os filmes obtidos a 

partir do copolímero apresentaram propriedades mecânicas ligeiramente superiores 

àquelas de PLLA. Os resultados de degradação hidrolítica em meio ácido (pH = 2) e 

alcalino (pH =12) para os filmes dos copolímeros e PLLA foram comparáveis. Os 

copolímeros são passíveis de formar fibras por fiação do fundido, necessária para 

aplicações que visem a obtenção de suturas biodegradáveis e bioabsorvíveis. 

Malhas de não-tecido, com potencial uso como suportes para crescimento celular e 

dispositivos para liberação controlada de fármacos, foram obtidas com sucesso por 

eletrofiação, a partir das soluções desses copolímeros. A introdução de resíduos de 

succinato de isosorbídeo na cadeia polimérica de PLLA aumentou significativamente 

a adesão celular das malhas de não-tecido obtidas a partir dos copolímeros. 



 

Palavras-chave: isosorbídeo, PLLA, PHB, copolímeros, eletrofiação, adesão celular 

 



 

ABSTRACT 

Casarano, R. Biodegradable Copolymers with Potential use as Biomaterials. 

2009. 280p. PhD Thesis – Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

With the goal of obtaining a new class of biodegradable copolyesters with 

improved properties isosorbide succinate (IS) moieties were incorporated into the 

poly(L-lactide), PLLA, backbone. Three miscible block copolymers and one miscible 

random copolymer with both hydrophobic character and final degradation 

temperature higher than PLLA and possessing low average molar masses were 

obtained through different approaches. Additional investigations involving the 

incorporation of IS or LLA residues into poly(3-hydroxybutyrate), PHB, backbone 

were performed. The incorporation of IS moieties into PHB main chain imparted 

similar results. Starting from one of the approaches, with improved synthesis 

conditions and using a chain extensor, miscible block copolymers with high average 

molar masses were obtained with different mer compositions of LLA and IS. Films 

obtained from the copolymer presented mechanical properties slightly greater than 

those from PLLA. Acid (pH = 2) and alkaline (pH = 12) hydrolytic degradation data for 

the copolymers and PLLA films were comparable. The copolymers are capable of 

forming fibers by melt spinning, needed for applications that aim at the production of 

biodegradable and bioresorbable sutures. Non-woven mashes, with potential use as 

cell growth scaffold and drug-controlled delivery devices, were successfully obtained 

from the copolymer solutions by electrospinning. The introduction of isosorbide 

succinate moieties into PLLA main backbone increased significantly the cell adhesion 

of the non-woven mashes attained from the copolymers. 

Keywords: isosorbide, PLLA, PHB, copolymers, electrospinning, cell adhesion 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Biomateriais 

Biomaterial é qualquer material de natureza diversa, como metal, 

cerâmica, vidro, biomolécula natural modificada, polímero sintético ou 

compostos consistindo de várias combinações desses tipos de materiais, 

destinado a interagir com sistemas biológicos.1 A Figura 12 ilustra as aplicações 

dos materiais cerâmicos, metálicos e poliméricos como biomateriais. 
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Figura 1. Aplicações de materiais cerâmicos, metálicos e poliméricos como biomateriais.2 
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As principais áreas de aplicações para os materiais poliméricos são a 

oftalmológica, cardiovascular, reparatória, ortopédica, biotecnológica e sistemas de 

liberação controlada de fármacos.1,3,4,5 Por um lado, polímeros semicristalinos, por 

apresentarem uma relativa alta resistência à tração e alto módulo de Young, 

conseqüentemente, tem baixa elongação, são preferencialmente utilizados em 

aplicações que sofrem carga (stress), como dispositivos de fixação ortopédica e 

suturas biodegradáveis e bioabsorvíveis. Por outro lado, polímeros amorfos, que 

apresentam resistência à tração inferior e elongação mais alta, são mais atrativos 

em aplicações como sistemas de liberação controlada de fármacos.3,6 

Na seleção de polímeros para uso como biomateriais biodegradáveis, os 

critérios gerais são os de que as propriedades mecânicas e o tempo de 

biodegradação sejam compatíveis com as necessidades da aplicação, de maneira 

que o material tenha uma resistência tal que seja suficiente até que se dê a cura do 

tecido.3 Um polímero ideal para uma determinada aplicação teria que ter as 

seguintes propriedades: (i) não suscitar uma resposta inflamatória ou tóxica; (ii) ser 

metabolizado no corpo após cumprir seu propósito, sem deixar vestígios; (iii) ser 

processado facilmente na forma final do produto; (iv) ter um tempo de uso aceitável; 

e (v) ser facilmente esterilizado.3,6 

O uso de polímeros biocompatíveis, biodegradáveis e bioabsorvíveis em 

aplicações biomédicas tem sido reconhecido como desejável, sendo essencial para 

esse tipo de aplicação a não-toxidade dos produtos de degradação.7 

Biodegradabilidade significa a habilidade de ser degradado por um agente biológico. 

O termo biodegradável não quer dizer um processo rápido nem uma conversão total 

do carbono orgânico em dióxido de carbono.8 
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1.2. Polímeros biodegradáveis e seus monômeros 

A maioria dos polímeros sintéticos biodegradáveis contém ligações 

hidrolisáveis ao longo da cadeia polimérica. As ligações dos grupos funcionais amida 

[R-C(O)-NR2], enamina [R2C=C(R)-NR2], éster [R-C(O)-O-R] e uretana [RHN-C(O)-

O-R], por exemplo, são suscetíveis à biodegradação por microorganismos e enzimas 

hidrolíticas.9 

Como exemplos de poliésteres alifáticos, com estruturas hidrolisáveis, podem 

ser citados o poli(ácido láctico), PLA, 1, poli(succinato de isosorbídeo), PIS, 2, poli(3-

hidroxibutirato), PHB, 3, poli(ácido glicólico), PGA, 4, policaprolactona, PCL, 5, e 

poli(trimetilenocarbonato), 6.10 PHB, um polihidroxialcanoato (PHA), é produzido por 

uma variedade grande de bactérias como um material de estocagem intracelular 

para ser usado como fonte de energia e carbono.11,12 PHB pode ser produzido a 

partir da metabolização direta da sacarose da cana-de-açúcar, ou da xilose e 

glucose, açúcares resultantes do processo de hidrólise do bagaço de cana.13 
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Os poliésteres alifáticos talvez sejam os polímeros sintéticos mais facilmente 

biodegradáveis conhecidos. Uma das aplicações iniciais dos poli(α-hidroxiácidos) foi 

na fabricação de dispositivos temporariamente implantáveis, as suturas 

biodegradáveis e bioabsorvíveis de PGA e poli(ácido glicólico-co-ácido láctico), 

PGLA, comercializadas com os nomes de Dexon® e Vicryl®, respectivamente.9 

O ácido láctico, 2-hidroxipropanóico, é uma substância naturalmente 

produzida em humanos e outros mamíferos e possui dois enantiômeros: L-(+)-, de 
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configuração S, 7, e D-(−)-, de configuração R, 8. Ácido L-láctico é o enantiômero de 

ocorrência natural.3 O produto sintético é uma mistura racêmica. Já o resultado da 

fermentação de carboidratos é o enantiômero L ou D, dependendo da escolha do 

lactobacilo apropriado.14 

7 8
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OH

HO

O
OH

HO

 

O lactídeo, 3,6-dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona, dímero cíclico do ácido láctico, 

existe sob a forma de três diastereoisômeros: L-(−)-, de configuração S,S, 9, D-(+)-, 

de configuração R,R, 10, e D,L-, ou meso-lactídeo, de configuração R,S, 11, com 

temperaturas de fusão cristalina de 97, 97 e 52ºC, respectivamente. Além disso, há 

um racemeato sólido, um estéreo-complexo, da combinação de L- com D-lactídeo, 

denominado como rac-lactídeo e com temperatura de fusão de 126-127ºC.15,16,17 
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O lactídeo é obtido por despolimerização, à pressão reduzida e sob 

aquecimento, a partir do poli(ácido láctico) de baixa massa molar, ou oligo(ácido 

láctico), de 1.000 a 5.000 g mol-1. Este, por sua vez, é sintetizado por polimerização 

por condensação do ácido láctico.18 O Esquema 1 ilustra a obtenção do lactídeo. 
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Esquema 1. Ilustração da obtenção do lactídeo por despolimerização do oligo(ácido láctico). 

Embora poli(ácido láctico) seja uma denominação mais geral, o polímero é 

denominado de poli(lactídeo) ou poli(ácido láctico) dependendo de qual monômero é 

utilizado na sua obtenção, lactídeo ou ácido láctico. Portanto, poli(ácido L-láctico), 

PLLA, poli(ácido D-láctico), PDLA, e poli(ácido D,L-láctico), PDLLA, são obtidos, 

respectivamente, a partir de ácido L-láctico, ácido D-láctico e uma mistura racêmica 

de L- e ácido D-láctico; enquanto que poli(L-lactídeo), PLLA, poli(D-lactídeo), PDLA, 

e poli(D,L-lactídeo), PDLLA, a partir de L-lactídeo, D-lactídeo e D,L-lactídeo, 

respectivamente.  

Poli(L-lactídeo) e poli(D-lactídeo) são, respectivamente, levogiro (-) e 

dextrogiro (+), concernente ao sentido de rotação da luz plano-polarizada.19 

Por um lado, a síntese de poli(ácido láctico) em massa, por polimerização em 

etapas, a partir de ácido láctico, produz polímeros de baixa massa molar média, 

<10.000 g mol-1, em razão de (i) se tratar de uma reação de equilíbrio, com formação 

de água como subproduto, de difícil remoção de um meio cuja viscosidade aumenta 

com o progresso da reação; e (ii) da tendência de formar anéis de lactídeo de seis 

membros, estáveis, pela reação de equilíbrio conhecida como back-biting (ver 

Esquema 1). Por outro lado, a síntese de poli(lactídeo) em massa, por polimerização 

por abertura de anel (ROP) do lactídeo, suficientemente purificado, gera polímeros 
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de alta massa molar média, até 2.000.000 g mol-1, devido à ausência da etapa de 

eliminação de água.18,20,21,22,23 

Por um lado, poli(ácido láctico) com altas massas molares médias pode ser 

obtido através da adição de agentes de extensão de cadeia ou de agentes 

promotores de esterificação. Por outro lado, poli(ácido láctico) com altas massas 

molares médias pode ser sintetizado por meio de polimerização em etapas, via 

destilação azeotrópica: (i) ácido láctico é destilado à pressão reduzida por 2-3 h a 

130ºC para remover a maioria da água de condensação; (ii) catalisador e solvente 

são adicionados; (iii) um tubo empacotado com peneiras moleculares ativadas de 3 

Å é conectado ao vaso reacional; e (iv) a reação é continuada sob refluxo por mais 

30-40 h a 130ºC.18 

A polimerização por abertura de anel (ROP) do lactídeo foi primeiramente 

demonstrada por Carothers.24 Essa reação, com lactídeo ou outras lactonas, é 

catalisada por catalisadores não-enzimáticos do tipo (i) ácido de Lewis, (ii) catiônico 

e (iii) aniônico, envolvendo mecanismos de coordenação-inserção, catiônico e 

aniônico, respectivamente.18 

O catalisador 2-etilhexanoato de estanho (II), (CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2)2Sn, 

SnOct2, conhecido como octonoato de estanho, é o preferido: (i) é um catalisador 

altamente eficiente e permite quase completa conversão; (ii) o risco de racemização 

é baixo; e (iii) é um aditivo permitido para alimentos e fármacos, aprovado pela 

agência norte-america FDA, equivalente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

ANVISA, brasileira.25 

A reação de polimerização por abertura de anel do lactídeo, catalisada por 

SnOct2, se dá pelo mecanismo coordenação-inserção,25,26 conforme ilustrado no 
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Esquema 2, em que, por exemplo, (i) um grupo hidroxila qualquer inicia a 

polimerização por abertura do anel do lactídeo e (ii) SnOct2 catalisa a reação de 

propagação do monômero lactídeo. A adição de álcool no meio reacional parece ser 

benéfica, pois, julga-se que ele aja como co-iniciador da reação, visto que o grau de 

polimerização é dependente da razão entre o monômero e o álcool.26,27 
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Esquema 2. Polimerização por abertura de anel do lactídeo, na presença de SnOct2, por 

meio do mecanismo coordenação-inserção. 

PLLA e PDLA são polímeros de alta cristalinidade, em virtude da alta 

estereorregularidade, ou tacticidade, da cadeia polimérica, enantioméricos e 

opticamente ativos, com propriedades físicas e químicas idênticas. Já PDLLA, é 

completamente amorfo, por causa da ausência de estereorregularidade, e 

opticamente inativo.19,28 Uma mistura física, ou blenda, de PLLA com PDLA resulta 

na formação de um estéreo-complexo, cristal racêmico, que tem estrutura cristalina 

muito diferente daquela de PLLA e PDLA.29 A copolimerização de L-lactídeo com 

pelo menos 15% em mol de D-lactídeo dá um copolímero completamente amorfo.30 

Reações secundárias de transesterificação, intra ou intermolecular, e racemização 

tendem a causar perda de estereorregularidade da cadeia polimérica e, por 

conseguinte, de cristanilidade.31 
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As vantagens do PLA residem na (i) sua alta resistência à tração, (ii) 

termoplasticidade, (iii) biodegradabilidade, (iv) compatibilidade com a biosfera e (v) 

disponibilidade a partir de fontes renováveis.32 PLA, como a maioria dos polímeros 

termoplásticos, requer uma temperatura de processamento ∼20ºC acima da sua 

temperatura de fusão. Nessa temperatura de processamento, reações de cisão de 

cadeia e de degradação oxidativa térmica podem ocorrer.22,33,34 

Apesar de os homopolímeros de PLA, por exemplo, apresentarem boa 

resistência à tração, ∼49-70 MPa,22,32,35 são rígidos, módulo de Young ∼2-4 

GPa,3,22,32,35 quebradiços, tem alta cristalinidade e apresentam propriedades de 

processamento razoáveis. Com o intuito de adaptar as suas propriedades às 

exigências das mais variadas aplicações, a síntese de copolímeros é útil. 

Copolímeros de L-lactídeo com glicolídeo, 1,4-dioxano-2,5-diona, 12, são mais 

hidrofílicos, menos cristalinos e sofrem degradação hidrolítica e/ou enzimática mais 

rapidamente que PLLA.36,37 Copolímeros de L-lactídeo com ε-caprolactona, 13, ou 

trimetilenocarbonato, 1,3-dioxano-2-ona, 14, apresentam menor temperatura de 

transição vítrea que PLLA.36 Um enfoque interessante é o uso da técnica de 

copolimerização em bloco, que proporciona um controle singular da temperatura de 

fusão cristalina e do grau de cristalinidade a partir da distribuição, ao longo da 

cadeia polimérica, de blocos semicristalinos e amorfos de resíduos de L-lactídeo, D-

lactídeo e/ou D,L-Lactídeo.38 
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A utilização de PLA, ou de seus copolímeros, como biomaterial biodegradável 

depende do tempo de sua biodegradação. Assim, muito se tem feito para controlar o 

tempo de biodegradação no dispositivo em questão. 

Polímeros ou copolímeros biodegradáveis de PLA apresentam potencial para 

aplicações em outras áreas, além da biomédica, como em embalagens, filmes e 

fibras têxteis, por serem ambientalmente amigáveis.39 Tal interesse suscitou a 

empresa Cargill Dow LLC, em 1997, para produzir e comercializar PLA. Em 2005, o 

nome da empresa passou a ser NatureWorks LCC.40 A sua produção de PLA foi de 

100.000 toneladas em 2000.41 

Os dehidroalditóis, por apresentarem bifuncionalidade, são dióis alifáticos, 

estabilidades térmica e química, não-toxidade e provirem de recursos naturais, são 

derivativos de amido,42,43 são substâncias com grande potencial para serem 

utilizadas na produção de polímeros biodegradáveis. Os 1,4:3,6-dehidrohexitóis 

apresentam três diastereoisômeros: (i) 1,4:3,6-dehidro-D-glucitol, ou –sorbitol, de 

uso freqüente, embora incorreto, conhecido como isosorbídeo, 15; (ii) 1,4:3,6-

dehidro-D-manitol, isomanídeo, 16; e (iii) 1,4:3,6-dehidro-L-iditol, isoidídeo, 17.44,45  
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Isosorbídeo é um produto comercial e é obtido da seguinte maneira: (i) 

hidrólise enzimática de amido, que resulta na D-glicose (18); (ii) hidrogenação 

catalítica de 18, que produz D-glucitol, 19; e (iii) duas desidratações catalíticas 

ácidas de 19, produzindo 15, conforme mostrado no Esquema 3.45,46 
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Esquema 3. Obtenção de isosorbídeo.45,46 

Isomanídeo também é um produto comercial e é obtido de maneira similar 

àquela do isosorbídeo: D-manitose, que é obtida a partir da hidrólise enzimática do 

amido, é hidrogenada cataliticamente para obter D-manitol, que por sua vez, é 

submetido a duas desidratações catalíticas ácidas para gerar isomanídeo. Embora 

isoidídeo possa ser preparado pela desidratação catalítica ácida do L-iditol, obtido a 

partir da redução do grupo aldeído da L-idose, a aldo-hexose de partida é um açúcar 

raro e sua preparação clássica a partir da D-glicose envolve sete etapas.47 Porém, 

uma reação que ocorre em três etapas foi desenvolvida por Mitsunobu.47 

Os 1,4:3,6-dehidrohexitóis têm dois anéis aproximadamente planares de cinco 

membros fundidos na forma cis, com aparência de um “V”. Na estrutura química de 

15, a hidroxila no C-2 é exo, para fora da cunha, e aquela no C-5 é endo, para 

dentro da cunha; na de 16, ambas as hidroxilas são endo; e na de 17, as duas 

hidroxilas são exo. As hidroxilas nas posições endo são menos acessíveis e, 

portanto, menos reativas, que aquelas nas posições exo.44 

O ácido succínico ou butanodióico, 20, de ocorrência natural e participante do 

ciclo do ácido tricarboxílico ou ciclo de Krebs,48 também apresenta potencial para 

aplicações na fabricação de polímeros biodegradáveis. O mesmo vale para os seus 

derivados: cloreto de succinila, ésteres e anidrido succínico. O ácido succínico 

também pode ser obtido a partir de fontes renováveis, através da fermentação de 

açúcares.49,50,51 
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Um dos primeiros trabalhos utilizando 15-17 foi feito por Thiem e Lüders,52 

que utilizaram um cloreto de ácido dicarboxílico aromático, mais precisamente, 

cloreto de tereftalila. 

Storbeck et al.53 otimizaram as condições de reação usadas por Thiem e 

Lüders e usaram piridina como aceptor de HCl, subproduto da policondensação. 

Braun and Bergmann54 sintetizaram poliésteres a partir de 15 e 16 e de 

cloretos de ácidos dicarboxílicos aromáticos e alifáticos, de quatro a dez átomos de 

carbono.  

Okada et al.55,56 também sintetizaram poliésteres alifáticos utilizando 15-17 e 

cloretos de ácidos dicarboxílicos alifáticos, de quatro a dez átomos de carbono. 

Brandenburg e Hayes57 sintetizaram uma série grande de poliésteres 

alifáticos e aromáticos a partir de ácidos dicarboxílicos, ou seus cloretos ou ésteres, 

de dois a 36 átomos de carbono, de dióis, de dois a 36 átomos de carbono, e de 

isosorbídeo. Por transesterificação, fizeram reagir um poliéster, que tinha 

isosorbídeo incorporado à sua estrutura química, com outro, sem conter isosorbídeo. 

A incorporação de isosorbídeo à cadeia polimérica de poliésteres tem provado 

ser uma abordagem interessante para obter produtos com melhores propriedades. 

Por exemplo, a inclusão de pequenas quantidades de isosorbídeo em poliésteres 

aromáticos resulta em polímeros com temperatura de transição vítrea e estabilidade 

térmica maiores, ampliando a potencialidade de novas aplicações desses 

materiais.43,58 Em particular, a introdução de isosorbídeo em poliésteres à base de 
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tereftalátos, como poli(tereftalato de etileno), PET, e poli(tereftalato de butileno), 

PBT. Comercialmente, o aumento da temperatura de transição vítrea das 

embalagens de PET as tornaria mais resistentes à deformação a quente, abrindo 

caminho para sua utilização em envase a quente, o que permitiria expandir, ainda 

mais, esse mercado multibilionário das embalegens de PET. O interesse é tanto 

que, numerosos polímeros contendo isosorbídeo foram sintetizados e caracterizados 

nas últimas três décadas, incluindo patentes concedidas.59 

A adição de 1,4:3,6-dehidrohexitóis como materiais de partida tem sido 

empregada não somente visando a melhoria das propriedades de poliésteres, 

inclusive via novas técnicas de sínteses, como pelo uso de irradiação de 

microondas,60 como também de policarbonatos61 e poliamidas62. 

1.3. Biodegradação e degradação hidrolítica 

As condições que influênciam a biodegradação dos polímeros variam muito, 

dependendo do método e dos agentes biológicos ativos. Tais condições incluem 

temperatura, umidade, concentração do substrato e/ou agentes biológicos, tipo de 

microorganismos, pH, propriedades físicas das amostras investigadas, duração do 

ensaio e método de exposição. Como métodos de exposição podem ser citados os 

de contato das amostras com soluções enzimáticas tamponadas, placas de Agar, 

lodo ativado, solo e água do mar. As avaliações qualitativas e/ou semiquantitativas 

incluem a observação visual do crescimento microbiano e alteração da densidade 

ótica. As quantitativas indiretas, medições de gases produzidos, CO2 e NH3, ou 

consumidos, O2. Já as quantitativas diretas, medições de alterações das 

propriedades mecânicas, como resistência à tração, elongação, dureza e rigidez; 

das propriedades químicas, como massa molar média, distribuição da massa molar 
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e produtos de degradação; e das propriedades físicas, como massa, tamanho, forma 

e cristalinidade.7 

O processo básico pelo qual um polímero pode ser biodegradado em contato 

com organismos vivos consiste em ataque químico abiótico, ou seja, por hidrólise 

química, seguido por absorção ou mineralização biológica dos subprodutos de 

degradação intermediários ou finais, isto é, oligômeros e monômeros, 

respectivamente.63  

Na presença de água, ocorre difusão desta, primeiramente, para as regiões 

amorfas, que são menos organizadas e permitem a penetração da água mais 

facilmente que as cristalinas, que são altamente ordenadas e densamente 

empacotadas. Em seguida, inicia-se a degradação hidrolítica das regiões amorfas, 

em que ocorre redução da massa molar média, porém sem perda das propriedades 

mecânicas do material. Só depois da perda quase total das regiões amorfas 

principia-se a penetração lenta da água, seguida de hidrólise, nas regiões cristalinas. 

A degradação hidrolítica das regiões cristalinas é acompanhada pela deterioração 

das propriedades mecânicas do produto.3,37 

Materiais completamente amorfos tendem a sofrer biodegradação, ou 

degradação hidrolítica, mais facilmente do que os parcialmente cristalinos. Contudo, 

há outros fatores, além da menor cristalinidade, que a aceleram, tais como: resíduos 

monoméricos mais hidrofílicos, grupos ácidos terminais mais hidrofílicos, grupos 

hidrolíticos mais reativos na cadeia principal, e dispositivos de tamanho menor.3 

A biodegradação dos dispositivos implantados temporariamente no corpo se 

dá na superfície (surface erosion) ou no interior (bulk erosion) do material.3 A erosão 

de matrizes poliméricas (bio)degradáveis implica na perda de massa. Na erosão 
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superficial, a velocidade na qual a água penetra o dispositivo é mais lenta do que a 

velocidade de conversão do polímero em materiais solúveis em água. Já na erosão 

no bulk, a velocidade na qual a água penetra o dispositivo excede aquela na qual o 

polímero é convertido em materiais solúveis, resultando em erosão por todo o 

dispositivo, ou seja, ela se dá de forma homogênea.3 Por exemplo, PDLA e 

poli(ácido glicólico-co- ácido D,L-láctico) tendem a sofrer (bio)degradação por erosão 

no bulk, enquanto que polianidridos e poliortoésteres por erosão superficial.64 De 

modo geral, uma diminuição rápida da massa molar média indica que a erosão se dá 

no bulk, ao passo que uma diminuição constante dela sugere erosão superficial.64,65 

A degradação hidrolítica de materiais poliméricos (bio)degradáveis ocorre 

através do mecanismo de cisões aleatórias da cadeia principal (random chain 

scissions), em que se dá um decréscimo gradual da massa molar média, ou de 

cisões pelos grupos terminais da cadeia polimérica (chain end scissions), em que os 

grupos terminais carboxílicos formados durante a degradação excercem o efeito de 

autocatálise.66 Acredita-se que PLA e seus derivados sofram degração hidrolítica 

principalmente pelo mecanismo random chain scissions.66 Os dados obtidos por 

Shih sugerem que, em meio ácido, a taxa de degradação hidrolítica é maior por 

chain end scissions do que por random chain scissions.66 Obviamente, a 

contribuição envolvendo chain end scissions aumenta com a redução da cadeia 

molecular, à medida que aumenta a fração de grupos terminais, como conseqüência 

do processo de degradação.66 

1.4. Fiação 

Os polímeros passíveis de formar fibras são sólidos e, portanto, devem ser 

primeiramente convertidos em um estado fluido, de tal modo que polímeros 

termoplásticos são fundidos, enquanto que polímeros celulósicos não-termoplásticos 
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são dissolvidos. 67 Se eles não puderem ser fundidos ou dissolvidos diretamente 

devem ser tratados quimicamente para formar derivados solúveis ou 

termoplásticos.67  

A transformação de polímeros em monofilamentos e multifilamentos contínuos 

pode ser alcançada por meio da fiação a seco (dry spinning), fiação via úmida (wet 

spinning), fiação via gel (gel spinning) e fiação do fundido (melt spinning).67,68,69 

Essas técnicas baseiam-se na extrusão movida por pressão de um fluido polimérico 

viscoso.70 Na fiação a seco, as fibras são obtidas fazendo-se passar uma solução 

polimérica bem concentrada através dos orifícios da fieira e permitindo-se a 

solidificação dos filamentos viscosos pela evaporação do solvente (não aquoso) em 

uma corrente de ar or de gás inerte. Na fiação via úmida, processo mais antigo de 

fiação, a fieira se encontra submersa em um banho químico (não-solvente) e à 

medida que os filamentos emergem-se eles são precipitados da solução e 

solidificados. Na fiação via gel (gel spinning) ou fiação a seco-via úmida (dry-wet 

spinning), processo especial usado para obter fibras com alta resistência mecânica, 

um gel polimérico formado na presença de um solvente adequado é extrudado. Nos 

três processos, os filamentos são recolhidos em bobinas para ulterior 

processamento. Já a obtenção de fibras por meio da fiação do fundido envolve os 

seguintes passos: (i) o polímero sólido é aquecido em uma atmosfera inerte até que 

occorra a sua fusão; (ii) o polímero fundido, previamente filtrado, é bombeado 

através dos orifícios da fieira ou extrudado; (iii) os filamentos contínuos de polímero 

semi-sólido são resfriados e solidificados por uma corrente de ar na zona de 

resfriamento e (iv) as fibras assim obtidas são enroladas em bobinas para posterior 

processamento (Figura 2).  
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Figura 2. Representação esquemática da obtenção de fibras pelo processo de fiação do 

fundido.71 

A fiação do fundido é o método preferido de fabricar fibras poliméricas.72 O 

estiramento a frio ou a quente das fibras obtidas por algum desses processos leva a 

uma orientação das cadeias poliméricas na direção do eixo das fibras, aumentando 

consideravelmente as propriedades mecânicas delas.72  Este aumento depende, 

entre outras coisas, da razão de estiramento (draw ratio; DR), dada pela razão entre 

as velocidades de duas bobinas (feed roll e take-up roll) girando em diferentes 

velocidades. 



43 
 

1.5. Eletrofiação 

As técnicas tradicionais de formação de fibras, como fiação via úmida, fiação 

a seco e fiação do fundido, permitem obter fibras com diametros médios de 10 a 500 

μm.70 Por outro lado, a eletrofiação ou fiação eletrostática (electrospinning) é um 

enfoque atraente para produzir fibras com diâmetros médios muito menores.73 Os 

diâmetros médios das fibras das malhas, ou mantas ou membranas, poliméricas de 

não-tecido obtidas por esse processo variam, tipicamente, de 10 nm a 10 μm.74 

Formhals patenteou o primeiro processo descrevendo a operação de 

eletrofiação.74 Estudos de eletrofiação envolvem tipicamente (co)polímeros de alta 

massa molar média, porque emaranhamentos das cadeias poliméricas (chain 

entanglements) são necessários para a formação de fibras eletrofiadas.75 Contudo, 

estudos recentes demonstraram que polímeros de alta massa molar média não são 

essenciais para para a obtenção de fibras eletrofiadas e que a presença de 

suficientes interações intermoleculares, que proporcionam um substituto para a 

conectividade intercadeias através do emaranhamento das fibras, é o critério 

fundamental.75 

No processo de eletrofiação,76,77 ver Figura 3, uma fonte de alta voltagem 

variável é usada para criar um jato de solução polimérica, ou de polímero fundido, 

carregado eletricamente, provocamdo a sua expulsão de um tubo capilar, formado 

por uma agulha e seringa, em direção a um coletor aterrado. Antes de o jato atingir o 

coletor, ocorre a evaporação do solvente, ou solidificação do polímero. Por causa da 

presença de emaranhamentos de fibras no fluido polimérico carregado, o fluido não 

se rompe na forma de gotículas esféricas, em que teríamos efetivamente um 

processo conhecido como eletrospray, mas forma um jato estável quando as forças 

eletrostáticas repulsivas nas superfícies do fluido sobrepujam a tensão superficial.75 
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A repulsão eletrostática das cargas no jato tende a aumentar sua área 

superficial. No caso de um objeto cilíndrico como uma fibra, isso pode ser levado a 

cabo por meio da redução do diâmetro dela.78 Se o fluido é uma solução polimérica 

e o solvente gradualmente se evapora, esse efeito é aumentado, visto que a 

evaporação do solvente altera a concentração e, portanto, a viscosidade do jato.78 

Portanto, o efeito da repulsão eletrostática é similar àquele do estiramento mecânico 

empregado convencionalmente na fiação de fibras.78 Por outro lado, como em 

qualquer líquido, a tensão superficial tende a reduzir a superfície total do jato, mas 

não pelo aumento do diâmetro da fibra, mas sim gerando uma instabilidade que faz 

com que o jato se rompa na forma de gotículas esféricas, efeito conhecido como 

instabiluidade de Rayleigh.78  

No início da década de 1990, a técnica de eletrofiação suscitou renovado 

interesse, em vista da obtenção de fibras finas a partir de uma ampla gama de 

polímeros orgânicos,80 especialmente a partir dos poli(α-hidroxiácidos).81 Nanofibras 

apresentam potencial de aplicação em sistemas de liberação controlada de 

fármacos,82 obtenção de estruturas de suporte (scaffold) em engenharia de tecido 

para aplicações biomédicas83,84,85 e outras aplicações86. Por outro lado, a produção 

industrial de membranas eletrofiadas continua a apresentar como desvantagem a 

sua taxa de produção relativamente baixa.78 
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2. OBJETIVOS E ASPECTOS RELEVANTES DO TRABALHO 

As vantagens do PLLA residem na sua alta resistência à tração, 

termoplasticidade, biodegradabilidade, biocompatibilidade e obtenção a partir de 

fontes renováveis. Porém, devido à sua alta cristalinidade, PLLA é rígido e 

quebradiço. PHB, cuja produção no Brasil tem se destacado em nível mundial e é 

produzido a partir da metabolização direta da sacarose da cana-de-açúcar, também 

apresenta alta cristalinidade, contudo, é flexível e possui aspecto borrachoso, por 

exibir temperatura de transição vítrea abaixo da temperatura ambiente. 

PLLA e PHB requerem temperaturas de processamento ∼20ºC acima das 

suas temperaturas de fusão, como a maioria dos polímeros termoplásticos, 

possibilitando a ocorrência de reações de cisão de cadeia e de degradação termo-

oxidativa. Além disso, PHB apresenta uma faixa de temperatura de processamento 

bem estreita, suscitando muito estudo atualmente no Brasil para melhorar a sua 

processabilidade. 

PLLA pode ser empregado para obter fibras tanto por fiação do fundido 

quanto por eletrofiação, embora copolímeros com PGA apresentem melhores 

performances. Por outro lado, são raros os estudos envolvendo PHB. 

A síntese de copolímeros em bloco contendo PLLA e/ou PHB é uma 

abordagem interessante, por permitir a produção de novos produtos com 

propriedades melhoradas e diferenciadas. 

O principal objetivo deste trabalho consiste na síntese e caracterização de 

novos copoliésteres biodegradáveis a partir da incorporação de segmentos de PIS à 

cadeia principal de PLLA ou PHB. O objetivo secundário reside na síntese e 
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caracterização de copoliésteres contendo PLLA (blocos rígidos) e PHB (blocos 

flexíveis). 

Do mesmo modo que PLLA e PHB, PIS também pode ser obtido de fontes 

renováveis. 

A introdução de segmentos de PIS na cadeia polimérica de PLLA ou PHB 

reduz o grau de cristalinidade e pode favorecer aplicações como biomateriais onde a 

modulação da taxa de biodegradação é necessária. 

Por um lado, o aumento do caráter hidrofóbico de PLLA ou PHB pela 

incorporação de segmentos de PIS às suas cadeias poliméricas é desfavorável em 

termos da taxa de biodegradação, por outro lado, é vantajoso para a adesão celular. 

Isto é particularmente interessante no uso como (i) matrizes de dispositivos de 

liberação controlada de fármacos que são hidroliticamente instáveis, que requerem o 

uso de polímeros que sofram biodegradação por erosão superficial, e (ii) estruturas 

de suporte em engenharia de tecido para aplicações biomédicas. 

A presença de segmentos de PIS na cadeia polimérica de PLLA ou PHB deve 

alterar significativamente o perfil da curva TG, podendo proporcionar vantagens em 

termos de processamento. 

A obtenção de fibras por fiação do fundido e por eletrofiação a partir dos 

copolímeros contendo PIS e PLLA ou PHB permite produzir, respectivamente, 

suturas biodegradáveis e bioabsorvíveis e malhas de não-tecido como suportes para 

crescimento celular e como dispositivos para liberação controlada de fármacos, com 

propriedades de superfície passíveis de controle. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. MATERIAIS 

Os monômeros L-Lactídeo, anidrido succínico e isosorbídeo e o catalisador 

SnOct2, todos da Sigma-Aldrich, exceto o isosorbídeo, da Cerestar Plus, em 

quantidades limitadas foram empregados inicialmente. Posteriormente, eles foram 

adquiridos da Sigma-Aldrich com os seguintes graus de pureza: 98%, >99%, 98% e 

∼95%, respectivamente. L-Lactídeo (99,5%) também foi gentilmente cedido pela 

Purac.  

O agente de extensão de cadeia hexametileno diisocianato (HMDI; Sigma-

Aldrich; 98%) e o catalisador ácido p-toluenossulfônico (TSA; Sigma-Aldrich; 98,5%), 

bem como L-Lactídeo (98% e 99,5%), anidrido succínico (>99%) e SnOct2, foram 

usados sem purificação adicional.  

Uma amostra comercial de PLLA (Purac) e uma industrial de PHB foram 

cedidas gentilmente pelo Medical Device Concept Laboratory, NJIT, USA, e pela 

Usina da Pedra, respectivamente. Uma amostra comercial de PHB foi adquirida da 

Sigma-Aldrich. 

Clorofórmio P.A. (Synth e Vetec) e metanol P.A. (Synth) foram secos, 

respectivamente, com sódio metálico e raspas de magnésio metálico mais iodo 

ressublimado, antes de serem utilizados na purificação dos produtos obtidos, 

enquanto que metanol anidro P.A. (Mallinckrodt), metanol HPLC (Vetec), metanol 

anidro P.A. (Carbo Erba) e metanol P.A. (Merck) foram utilizados sem purificação 

adicional para tal propósito.  
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Clorofórmio P.A. (Synth e Vetec) previamente seco com sódio metálico 

também foi usado nas reações de extensão de cadeia e nas preparações de 

soluções de SnOct2.  

Clorofórmio P.A. (Synth e Vetec) e metanol P.A. (Synth e QM) foram 

utilizados sem purificação adicional na purificação de PHB. 

Anidrido acético P.A. (Reagen), acetato de etila P.A. (Synth), éter etílico P.A. 

(Synth), éter etílico anidro P.A. (Mallinckrodt), pentóxido de fósforo anidro (Sigma-

Aldrich e Vetec), sulfato de magnésio anidro P.A. (J. T. Baker), cloreto de cálcio 

anidro P.A. (Synth e Casa Americana), bicarbonato de sódio P.A. (Synth), iodo 

ressublimado (Merck), raspas de magnésio metálico (Sigma-Aldrich) e sódio 

metálico (Sigma-Aldrich) foram utilizados para secar os solventes ou purificar os 

monômeros. 

1,8,9-triidroxiantraceno (dithranol; Sigma-Aldrich), iodeto de sódio P.A. (Casa 

Americana), clorofórmio deuterado (CDCl3; Sigma-Aldrich), dimetilssulfóxido 

deuterado (DMSO–d6; Sigma-Aldrich), acetona P.A. (J. T. Baker), diiodometano 

(Sigma-Aldrich), 1,4-dioxano P.A. (J. T. Baker), clorofórmio P.A. (Merck), tetra-

hidrofurano (THF) HPLC (Carbo Erba), N,N-dimetilformamida (DMF) P.A. 

(Mallinckrodt) e diclorometano P.A. (Tedia) foram utilizados sem purificação adicional 

na realização dos respectivos ensaios descritos em métodos, com exceção do 

clorofórmio P.A. (Synth e Vetec) utilizado no ensaio de cromatografia por exclusão 

de tamanho. 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Purificação dos monômeros e do PHB 

Isosorbídeo (Cerestar Plus ou Sigma-Aldrich) foi recristalizado (2X ou 1X) em 

acetato de etila seco com pentóxido de fósforo anidro. 

L-Lactídeo foi recristalizado 1X em acetato de etila seco com pentóxido de 

fósforo anidro. 

Anidrido succínico foi purificado da seguinte maneira:87 método C: foi 

refluxado com anidrido acético (redistilado) por 30 min, filtrado e lavado com éter 

etílico seco (com sulfato de magnésio) a ±0ºC. Método D: idem, exceto que o tempo 

de refluxo foi de 60 min e o éter etílico usado foi seco com sódio metálico. 

A Tabela 1 mostra os valores obtidos de ponto de fusão e rendimento dos 

monômeros. A Tabela 1 também apresenta os respectivos dados da literatura para 

comparação, bem como os valores de ponto de fusão originais. 
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Tabela 1. Dados de rendimento e de ponto de fusão para os monômeros, bem como os da literatura, para comparação. 

Monômeros Dados experimentais Dados da literatura 

 Rendimento (%)  Ponto de fusão (ºC)a  Rendimento (%) Ponto de fusão (ºC) 

  Sem purificar Purificado 1X Purificado 2X   

L-Lactídeo 70 94,4-95,0 92,3-92,7 ⎯ ⎯ 9615; 9717; 94-9635 

L-Lactídeo (98%) ⎯ 98,0-98,3 ⎯ ⎯ ⎯ Idem 

L-Lactídeo (99,5%) ⎯ 98,7-98,8 ⎯ ⎯ ⎯ Idem 
Anidrido succínico 

(método C) 
84 ± 1b 116,9-117,9 (120,8-120,9) ± 0,3b ⎯ 8787 119-12087; 119,688 

Anidrido succínico 

(método D) 
78 Idem 120,8-120,9 ⎯ Idem Idem 

Anidrido succínico 

(>99%) 
⎯ 119,7-119,8 ⎯ ⎯ ⎯ Idem 

Isosorbídeo 

(Cerestar Plus) 
33 53,0-53,1 57,6-58,8 63,5-63,6 3989 61-6389,90; 61,9-6491 

Isosorbídeo  

(Sigma-Aldrich) 
79 ± 2b 60,6-61,1 (63,5-63,6) ± 0,4b ⎯ ⎯ ⎯ 

a Em um Bűchi Melting Point B 545; b dados reportados em termos da média e do desvio padrão. 
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A Tabela 2 apresenta os teores de C, H e N e as percentagens de “pureza” 

para as amostras de anidrido succínico purificadas pelos métodos C e D. 

Tabela 2. Teores de C, H e N e percentagens de “pureza” das amostras de anidrido 

succínico purificadas pelos métodos C e D. 

Método de purificação % CHNa,b “Pureza” (%)c

 Verificado Teórico  

 %C %H %N %C %H %N  

C 47,6 3,8 0,1 48,0 4,0 0 100,0 

D 48,2 4,0 0,1 Idem Idem idem 99,3 
a Obtido por análise elementar no Elemental Analyser CHN 2400 da Perkin Elmer; b erro 

experimental de ±0,3 ponto percentual; c calculada a partir das áreas integradas sob os 

respectivos picos dos cromatogramas (não mostrados) obtidos por cromatografia gasosa 

(acoplada à espectrometria de massas com ionização por impacto de elétrons – Shimadzu, 

modelo QP 5050 A) em um Shimadzu, modelo 17, nas seguintes condições: coluna DB 5 

(levemente polar) de 30 m; temperaturas no injetor e detector de 240ºC; taxa de incremento 

da temperatura na coluna de 10ºC min-1. 

PHB purificado 1X: PHB foi dissolvido em clorofórmio (1 volume) a 50-55ºC, 

seguido de precipitação em metanol (5 volumes), filtração, lavagem do precipitado 

com metanol, secagem em estufa a vácuo a 45ºC por 72 h e pesagem para 

determinação do rendimento (∼90%). As soluções foram filtradas em um tecido de 

nylon durante a adição em metanol.  

PHB purificado 3X: o procedimento acima foi repetido por mais duas vezes, 

exceto a etapa de secagem, que foi realizada apenas na última purificação, e a 

quantidade de metanol usada, que foi de 3 volumes. (Rendimento ∼70%.) 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de 1H e 13C obtidos para 

PHB purificado (1X) são mostrados nos Anexos 24 e 25, respectivamente, bem 

como com as suas respectivas atribuições. 
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As massas molares médias numéricas e ponderais obtidas por cromatografia 

por exclusão de tamanho para PHB purificado 1X e 3X foram, respectivamente, 

100.000 e 160.000 g mol-1 e 170.000 e 230.000 g mol-1. 

3.2.2. Síntese 

3.2.2.1.  Síntese dos produtos de baixa massa molar média  contendo  LLA  e  IS por 

meio de quatro abordagens distintas– parte 1 

PLLA foi sintetizado em massa por ROP do seguinte modo: L-lactídeo e 

solução de SnOct2 em clorofórmio seco foram adicionados em quantidades 

predefinidas em um tubo de ensaio, o qual foi então purgado com N2 por cerca de 30 

min, fechado e colocado em um banho de óleo de silicone a 110-130ºC por 35 h. 

Duas amostras (PLLA1 e PLLA2) foram sintetizadas com diferentes massas molares 

médias. A temperatura de reação usada na síntese de PLLA1 e PLLA2 foi escolhida 

baseando-se em dados da literatura.18,23,35 

PIS (codificado como PIS1) foi sintetizado por polimerização em etapas via 

destilação azeotrópica da seguinte maneira: isosorbídeo, anidrido succínico, TSA e 

clorofórmio seco foram adicionados em quantidades preestabelecias em um balão 

de fundo redondo de uma boca. A reação foi mantida em refluxo, em um banho de 

óleo de silicone, por 28 h, usando um trap de Dean Stark invertido contendo peneira 

molecular ativada de 3 Å. 

Quatro produtos (codificados como 22, 23, 24 e 25) contendo os mesmos 

resíduos de ácido L-láctico (LLA), isosorbídeo (I) e succinato (S) foram obtidos em 

massa utilizando quatro abordagens distintas. 22 foi sintetizado por copolimerização 

em etapas e por abertura de anel a partir de anidrido succínico, isosorbídeo, L-

lactídeo e solução de SnOct2 em clorofórmio seco; 23 via copolimerização em 
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etapas envolvendo anidrido succínico, isosorbídeo e PLLA2; 24 através de 

copolimerização por abertura de anel usando L-lactídeo, PIS1 e solução de SnOct2 

em clorofórmio seco; 25 por copolimerização através de reações de 

transesterificação entre PLLA1 e PIS1, na presença de solução de SnOct2 em 

clorofórmio seco.  

O procedimento geral usado na copolimerização em massa dos quatros 

produtos foi o seguinte: os tubos de ensaios contendo os respectivos reagentes em 

quantidades predefinidas foram purgados por cerca de 30 min com N2, fechados e 

aquecidos em banho de óleo de silicone em diferentes temperatura e tempo: 140-

160ºC por 32 h (23), 110-130ºC por 36 h (24) ou 140-160ºC por 16,5 h (25). No caso 

de 22, a copolimerização foi realizada sob pressão reduzida em um balão de fundo 

redondo de uma boca similarmente às condições usadas na síntese de PIS descrita 

na parte 2. A temperatura da reação (140-160ºC) usada na síntese de 22 e 23 

baseou-se em dados da literatura55 para a obtenção de PIS em massa. A mesma 

temperatura foi usada na obtenção de 25 para assegurar a fusão completa dos 

materiais de partida. 

3.2.2.2. Síntese dos produtos de alta massa molar média contendo LLA e IS em duas 

etapas– parte 2 

As sínteses dos produtos de alta massa molar média contendo os resíduos 

monoméricos de ácido L-láctico, isosorbídeo e succinato foram realizadas em duas 

etapas. Na primeira, os produtos foram sintetizados por técnicas de 

homopolimerização e copolimerização. Na segunda, os produtos obtidos por 

copolimerização reagiram com um agente de extensão de cadeia. 
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PLLA (codificado como PLLA3, PLLA4 e PLLA5) foi sintetizado em massa por 

polimerização por abertura de anel: dentro de uma câmara seca (Dry Box ou Glove 

Box LabMaster 130 da Mbraun), com teor de umidade relativa interna de 0,1 a 1 

ppm, L-lactídeo e solução de SnOct2 em clorofórmio seco foram adicionados em 

quantidades preestabelecidas em uma ampola. Fora da câmara seca, a ampola foi 

selada sob vácuo (∼1 mmHg) e colocada em um banho de óleo de silicone a 110-

130ºC por um período de 17 a 336 h. 

PIS (codificado como PIS2, PIS3, PIS4 e PIS5) foi sintetizado em massa por 

polimerização em etapas: dentro da câmara seca, isosorbídeo, anidrido succínico e 

SnOct2 foram adicionados em quantidades previamente estabelecidas em um balão 

de fundo redondo de uma boca. Fora da câmara seca, o balão fechado foi mantido 

sob agitação magnética por 1 h em um banho de óleo de silicone a 110-130ºC e por 

mais 7 h a 140-150ºC. Então, a temperatura foi aumentada para 150-160ºC, 

aplicado vácuo e a reação deixada prosseguir por mais 2 h a ∼30-40 mmHg e 22 h a 

∼1 mmHg. As condições usadas na síntese de PIS basearam-se em dados da 

literatura.55 

O produto 24 (codificado como 2485-15, 2470-30, 2470-30(MS) e 2460-40) foi 

sintetizado novamente, com as condições de síntese aprimoradas, em massa por 

polimerização por abertura de anel de uma maneira similar àquela descrita para 

PLLA, exceto que PIS (PIS2, PIS4 ou PIS5), L-lactídeo e solução de SnOct2 em 

clorofórmio seco foram transferidos para uma ampola e o período em que reação foi 

permitida prosseguir foi de 72 a 336 h. 

As extensões de cadeia de PIS e 24 foram feitas em solução (tipicamente, 20 

mL de solvente para cada 4 g do produto): dentro da câmara seca, PIS ou 24, HMDI 
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(21) e clorofórmio seco foram transferidos em quantidades predefinidas para um 

balão de fundo redondo de uma boca. Fora da câmara seca, o balão foi colocado em 

um banho de óleo de silicone a 62-73ºC e deixado em refluxo por 20-24 h sob 

agitação magnética e fluxo de N2. Então, o balão foi removido do banho, fechado e a 

reação deixada prosseguir a temperatura ambiente durante o repouso por um 

período típico de 7 a 14 dias. 

N
N C O

CO

21  

3.2.2.3. Síntese dos produtos de baixa massa molar média contendo HB e IS ou LLA – 

parte 3 

PLLA e PIS utilizados nesta etapa foram aqueles codificados como PLLA2 e 

PIS3, respectivamente. Quatro produtos (codificados como 30, 31, 32 e 33) foram 

sintetizados. 

O produto 30 foi sintetizado em massa a partir de reações de 

transesterificação: dentro da câmara seca, PHB, isosorbídeo e solução de SnOct2 

em clorofórmio seco foram transferidos em quantidades predefinidas para um balão 

de fundo redondo de uma boca. Fora da câmara seca, o balão fechado foi colocado 

em um banho de óleo de silicone a 190-170ºC por 2,5 h. (No início, 190ºC; após a 

fusão completa, a temperatura foi reduzida gradativamente até 170ºC.) 

O produto 31 foi sintetizado por copolimerização em massa via reações de 

transesterificação: PHB, PLLA2 e solução de SnOct2 em clorofórmio seco foram 

colocados em quantidades previamente estabelecidas em um tubo de ensaio, o qual 

foi então purgado com N2 por cerca de 30 min, fechado e colocado em um banho de 

óleo de silicone a 190-170ºC por 2,5 h. 
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O produto 32 foi sintetizado por copolimerização em massa por meio de 

reações de transesterificação entre PHB e PIS3, na presença de solução de SnOct2 

em clorofórmio seco, por meio do procedimento descrito para 30. 

O produto 33 foi sintetizado em massa por copolimerização por abertura de 

anel: dentro da câmara seca, 30, L-lactídeo e solução de SnOct2 em clorofórmio 

seco foram adicionados em quantidades preestabelecidas em uma ampola. Fora da 

câmara seca, a ampola foi selada sob vácuo (∼1 mmHg) e colocada em um banho 

de óleo de silicone a 110-130ºC por cerca de 165 h. (Nos primeiros 30 min, a 

temperatura foi de ±150ºC, para que ocorresse a fusão.) 

3.2.2.4. Pirólise de uma amostra de PHB 

Uma amostra de PHB foi submetida à pirólise: PHB foi colocado em 

quantidade previamente estabelecida em um tubo de ensaio, o qual foi então 

purgado com N2 por cerca de 30 min, fechado e colocado em um banho de óleo de 

silicone a 190-170ºC por 2,5 h. A finalidade do produto obtido (PHBpirólise) foi a de ser 

utilizado como uma espécie de controle para as reações de transesterificação 

envolvendo PHB. 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de 1H e 13C obtidos para 

PHBpirólise são exibidos nos Anexos 26 e 27, juntamente com as suas atribuições. 

3.2.2.5. Purificação dos produtos obtidos 

Os produtos obtidos foram dissolvidos em clorofórmio (1 volume), seguido de 

precipitação em metanol (10 volumes), filtração, lavagem do precipitado com 

metanol, secagem em estufa a vácuo a 40 ou 45ºC por 48 h e pesagem para 

determinação do rendimento reacional. Os produtos 22 e PIS não sofreram filtração. 

No caso dos produtos contendo PHB e dos obtidos por extensão de cadeia, eles 
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foram filtrados em um tecido de nylon durante a adição (da sua solução em 

clorofórmio) em metanol, ocasionando perdas adicionais na purificação. 

3.2.2.6. Preparação de blendas – usadas como sistema comparativo 

Para efeito de comparação, as blendas binárias PLLA2/PIS1, PHB/PIS1 e 

PHB/PLLA2 foram preparadas a partir da dissolução dos respectivos pares de 

homopolímeros ou oligômeros em clorofórmio (1 volume), seguido de precipitação 

em metanol (10 volumes) e procedendo conforme descrito no capítulo 3.2.2.5. 

Purificação dos produtos obtidos. 

3.2.3. Obtenção de filmes poliméricos finos 

Preparação dos substratos: (i) lâminas de vidro de microscópio foram 

cortadas nas dimensões de ∼10 x 10 mm2, imersas em acetona em ebulição por ∼1 

h, limpas com lenços de papel embebidos em acetona e secas com corrente de 

nitrogênio gasoso; (ii) placas de wafer de Si também sofreram o mesmo tratamento, 

com exceção da imersão em acetona. 

Filmes poliméricos finos foram obtidos por revestimento rotacional (spin 

coating) no Spinner PWM32-OS-RT90 da Headway usando uma solução polimérica 

em clorofórmio a 10 mg mL-1 e rotação de 3.000 rpm por 30 s. A solução polimérica 

foi previamente filtrada em um filtro da Milli-Pore de 0,45 μm. Os filmes foram 

mantidos em dessecador sob vácuo por pelo menos 16 h antes dos ensaios. 

As espessuras dos filmes foram medidas em ar por meio do elipsômetro 

Ratzeburg DRE-EL02, nas seguintes condições: ângulo de incidência ajustado a 70ο 

e comprimento de onda do laser He-Ne de 632,8 nm. As espessuras variaram de 60 

a 110 nm e elas dizem respeito somente às dos filmes obtidos sobre placas de wafer 

de Si. Na verdade, em virtude da oxidação, a superfície dessas placas não é de Si, 
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mas sim de SiO2, que, por sua vez, em contato com a umidade atmosférica forma 

grupos silanóis (≡ Si-OH), que são bem hidrofílicos. 

3.2.4. Obtenção de filmes poliméricos 

Filmes poliméricos foram obtidos pela evaporação de solvente de uma 

solução em clorofórmio (por casting). Tipicamente, 400 mg de amostra para 15-22 

mL de clorofórmio. O diâmetro interno e a altura das placas de Petri usadas foram 

∼95 mm e ∼10 mm, respectivamente. 

Os filmes foram submetidos a um tratamento térmico em uma estufa a vácuo, 

nas seguintes condições: 24 h a 40ºC, 24 h a 50ºC, 24 h a 60ºC, 24 h a 70ºC e 48 h 

a 80ºC. No caso do PLLA comercial, por 48 h a 90ºC; no caso do PIS, por 24 h a 

40ºC, 24 h a 50ºC e 24 h a 60ºC. Os filmes foram acondicionados em dessecador 

até a realização dos ensaios. 

As espessuras dos filmes foram medidas por meio de um micrometro da 

Mitutuyo e elas apresentaram valores ao redor de 50 μm. 

3.2.5. Obtenção de malhas poliméricas de não-tecido por eletrofiação 

A aparelhagem usada para obter malhas poliméricas de não-tecido pela 

técnica de eletrofiação a partir de soluções poliméricas é mostrada na representação 

esquemática da Figura 3 (ver 1.5. Eletrofiação). 

As seguintes variáveis foram avaliadas: solvente, concentração da solução 

polimérica, tensão elétrica aplicada, fluxo de alimentação e distância de trabalho 

entre a extremidade da ponteira da seringa e o coletor. O diâmetro da ponteira 

usada foi de 0,584 mm. 
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Os solventes estudados foram clorofórmio, diclometano, 65% clorofórmio/35% 

DMF (v/v) e 65% diclometano/35% DMF (v/v); a tensão elétrica aplicada variou de 12 

a 30 kV; o fluxo de alimentação variou de 0,5 a 6 mL h-1; a distância de trabalho 

variou de 10 a 24 cm; e a razão entre a voltagem e a distância variou de 0,7 a 2 kV 

cm-1. 

3.2.6. Obtenção de fibras por fiação do fundido 

As amostras dos produtos obtidos foram processadas em um reômetro 

Instron acoplado a uma fieira (die) de 0,030 pol (∼0,8 mm), à temperatura de 190-

220ºC. As amostras foram fundidas, filtradas ou não em um filtro de aço inoxidável, 

fiadas, estiradas no fundido pela ação da bobina ou rolo (take-up) e coletadas na 

saída dos orifícios da fieira sem sofrer processo adicional de estiramento a frio ou a 

quente. 

No primeiro processamento, ∼12 g de amostra original foram prensadas a 

∼150ºC, cortadas em forma de pellets de 5 x 5 mm2 e submetidas ao processamento 

no reômetro, nas seguintes condições: temperatura de 190ºC, velocidade da bobina 

de 20 m min-1, velocidade do êmbolo de 2 cm min-1, fluxo de 0,5 mL min-1 e 

utilizando um filtro de aço inoxidável. 

No segundo processamento, ∼12 g de amostra original foram previamente 

secas em uma estufa a vácuo por 30 min a 190ºC, com formação de muitas bolhas 

durante o aquecimento. Foi repetido o mesmo procedimento usado no primeiro 

processamento, exceto que a temperatura foi de 200ºC e sem a utilização do filtro. 

Não foi possível coletar fibras. 
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No terceiro e último processamento, ∼12 g de amostra, contendo sobras dos 

processamentos anteriores mais o restante do produto virgem, foram previamente 

secas em uma estufa a vácuo por 30 min a 220ºC. Foram observadas várias bolhas 

durante o aquecimento e indicação de pirólise da amostra. As condições de 

processamento foram iguais àquelas usadas no primeiro, exceto pela temperatura 

(220ºC) e pela velocidade da bobina (60 m min-1). 

Para efeito de comparação, filmes de ∼76-130 μm de espessura e ∼5 mm de 

largura foram obtidos a partir da fusão a 95-180ºC de 0,2-1,35 g de amostra. Eles 

foram testados em sapata aquecida para avaliar o estiramento manual, assim como 

as fibras. 

A Microscopia óptica foi empregada para medir os diâmetros das fibras 

obtidas por fiação do fundido. 

3.2.7. Caracterização 

3.2.7.1. SEC 

A cromatografia por exclusão de tamanho (SEC) foi realizada em um 

HPLC/SEC class-VP da Shimadzu equipado com um detector de índice de refração 

diferencial (RID 10A da Shimadzu) e conectado a quatro colunas Styragel (102, 103, 

104 e 105 Å; Waters). Clorofórmio foi usado como solvente e fase móvel (1 mL min-1) 

e padrões de poliestireno (PS) monodisperso foram usados como referências para a 

calibração.  

As massas molares médias ponderais ( ) e numéricas ( ) relativas obtidas 

por SEC não foram corrigidas para levar em conta as diferenças de volume 
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hidrodinâmico entre a referência e amostra. A distribuição da massa molar (MWD) é 

dada em termos do índice de polidispersidade (PDI), que é a razão entre  e . 

3.2.7.2. 1H e 13C NMR 

Os espectros de ressonância magnética nuclear (NMR) de 1H e 13C foram 

obtidos nos equipamentos Bruker DRX 500 (500 e 125 MHz, respectivamente), 

Bruker DPX 300 (300 e 75 MHz, respectivamente) ou Bruker AC 200E (200 e 50 

MHz, respectivamente). As amostras (20-60 mg e 20-150 mg para 1H e 13C NMR, 

respectivamente) foram dissolvidas em CDCl3 (0,5-0,7 mL), contendo 

tetrametilssilano (TMS) como referência interna. DMSO-d6 foi usado no ensaio do 

anidrido succínico. O número de pulsos utilizado foi tipicamente de 64-512 (1H NMR) 

ou 512-60.000 (13C NMR). Os deslocamentos químicos (δ) são dados em ppm.  

A espectrometria de 1H e 13C NMR foi utilizada para obter informações sobre 

as estruturas dos produtos. A espectrometria de 1H NMR também foi utilizada para 

determinar as composições dos meros nos copolímeros obtidos. 

3.2.7.3. Determinação da composição por 1H NMR 

Primeiro caso: quando estão presentes os resíduos de ácido L-láctico e 

succinato de isosorbídeo: 

 

%          (1) 

 

%          (2) 
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      (3) 

 

%    
 

      (4) 

 

em que ALLA e AIS são os valores das áreas integradas correspondentes ao grupo 

metila do PLLA que aparece em 1,58 ppm (ver Anexo 1) e a um átomo de hidrogênio 

do PIS que aparece em 4,82 ppm (ver Anexo 3); 72 e 228 referem-se às massas 

molares relativas das unidades de repetição de ácido L-láctico e succinato de 

isosorbídeo, respectivamente; e xLLA e xIS dizem respeito às frações molares dos 

meros de ácido L-láctico e succinato de isosorbídeo, respectivamente. 

Segundo caso: quando estão presentes os resíduos de ácido L-láctico e 3-

hidroxibutirato: 

 

%          (5) 

 

%          (6) 

 

%    
 

      (7) 
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%    
 

      (8) 

 

em que AHB é o valor da integração da área correspondente ao grupo metila do PHB 

que aparece em 1,27 ppm (ver Anexo 24) e 86 refere-se à massa molar relativa da 

unidade de repetição do mero de 3-hidroxibutirato. 

Terceiro caso: quando estão presentes os resíduos de 3-hidroxibutirato e 

succinato de isosorbídeo: 

 

%          (9) 

 

%          (10) 

 

%    
 

      (11) 

 

%    
 

      (12) 

 

3.2.7.4. Testes de solubilidade 

THF e 1,4-dioxano foram utilizados como solventes seletivos para diferenciar 

a solubilidade dos homopolímeros ou oligômeros, copolímeros ou cooligômeros e 
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blendas. A concentração usada foi de 10 mg mL-1 e a solubilidade foi avaliada a 

temperatura ambiente ou a ±50ºC (em banho-maria). 

3.2.7.5. MALDITOFMS 

Os ensaios de espectrometria de massas de dessorção-ionização a laser 

assistida por matriz com analisador de tempo de vôo (MALDI-TOFMS) foram 

realizados no espectrômetro de massas Ettan MALDI-TOF PRO da Amersham 

Biosciences. O espectrômetro de massas é equipado com um laser de N2 (337 nm) 

e um campo elétrico de aceleração de íons de 20 kV. A detecção dos íons positivos 

foi feita no modo linear e o espectro de massas é o resultado de 200 pulsos do laser. 

Angiotensina, hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e citocromo C bovino foram 

usados como padrões para a calibração.  

MALDI-TOFMS foi utilizado para obter informações estruturais, ,  e PDI. 

Os espectros de massas são dados em termos da intensidade em função da razão 

entre a massa e a carga (m/z) dos adutos formados. 

Soluções mães foram preparadas a partir das amostras (10 mg mL-1), matriz 

(dithranol; 10 mg mL-1) e NaI (5 mg mL-1) em clorofórmio/THF (1:1, v/v). Alíquotas de 

10 μL da amostra, 25-80 μL da matriz e 3-8 μL de NaI foram misturadas. Então, 0,5 

μL das misturas foram adicionados nos portas-amostras (spots), com volumes 

internos de 0,5 μL, e deixados secar ao ar antes dos ensaios. 

Os valores de m/z calculados para os adutos do produto 22 ([M+2Na−H]+, 

[M+Na]+ ou [M+H]+) foram obtidos por meio da equação (13). 

 

/              (13) 
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em que x, y e z correspondem às frações molares dos resíduos de succinato, 

isosorbídeo e ácido L-láctico distribuídos aleatoriamente ao longo das cadeias 

poliméricas, respectivamente; 100, 128 e 72 referem-se às massas molares relativas 

dos resíduos de succinato, isosorbídeo e ácido L-láctico, respectivamente; CE é o 

espécime carregado e pode possuir valores de 1, 23 e 46, correspondendo à massa 

atômica relativa de um H+ (provindo da matriz durante a sua desativação do estado 

excitado para o fundamental) e à massa atômica relativa de um ou dois Na+ 

(provindo do sal de NaI), respectivamente; EG é o grupo terminal e pode assumir 

valores de 18, 118 e 146, os quais referem-se às massas molares relativas do átomo 

de hidrogênio e hidroxila, átomo de hidrogênio e resíduo de succinil, e hidroxila e 

resíduo de isosorbídeo, respectivamente. 

Os valores de m/z calculados para os adutos do produto 23 ([M+Na]+ ou 

[M+H]+) foram obtidos por meio da equação (14). 

 

/           (14) 

 

em que (b+c) corresponde ao número total de unidades de repetição do succinato de 

isosorbídeo nos blocos laterais; a refere-se à unidade de repetição do ácido L-láctico 

no bloco central; e 228 à massa molar relativa da unidade de repetição do succinato 

de isosorbídeo. 

Os valores de m/z calculados para os adutos do produto 31 ([M+Na]+ ou 

[M+H]+) foram obtidos por meio da equação (15). 
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/            (15) 

 

em que e e f referem-se, respectivamente, às unidades de repetição do 3-

hidroxibutirato e ácido L-láctico, e 86 à massa molar relativa da unidade de repetição 

do 3-hidroxibutirato. 

Os valores de m/z calculados para os adutos ([M+Na]+ ou [M+H]+) de 32 

foram obtidos por meio da equação (16). 

 

/            (16) 

 

em que h e i dizem respeito às unidades de repetição do 3-hidroxibutirato e 

succinato de isosorbídeo, respectivamente. 

3.2.7.6. Análise térmica por TG 

As análises por termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada (DTD), 

que fornece a derivada primeira da curva TG, foram realizadas em um Hi-Res™ 

TGA 2950 da TA Instruments. As amostras (8-12 mg) foram aquecidas de 35 a 

600ºC a uma razão de aquecimento de 10ºC min-1, usando cadinhos de Pt e 

atmosfera de N2 (100 mL min-1). Alguns ensaios foram feitos usando algoritmos (no 

modo alta resolução), que permitem utilizar razões de aquecimento variadas: 

quando a temperatura de algum evento se aproxima, a razão de aquecimento vai 

diminuindo, de maneira que um determinado evento ocorre praticamente de modo 

isotérmico. A quantidade de amostra usada nesses casos variou de 5 a 9 mg e o 
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fluxo de N2 foi de 50 mL min-1. Para o ensaio das amostras usadas na obtenção de 

fibras por fiação do fundido foi usado um TGA Q50 da TA Instruments. 

Análises termogravimétricas foram conduzidas para obter informações a 

respeito da estabilidade térmica dos produtos. Os dados são reportados em termos 

da variação de massa e das temperaturas iniciais e finais de decomposição térmica 

experimentais. 

3.2.7.7. Análise térmica por DSC 

As curvas de calorimetria diferencial exploratória (DSC) foram obtidas na 

célula DSC-822e da Mettler-Toledo previamente calibrada com In e Zn. As amostras 

foram submetidas a duas corridas. Tipicamente, amostras pesando em torno de 7 

mg foram aquecidas (na verdade, inicialmente resfriadas a -20ºC), em panelinhas de 

Al, de -20 a 200ºC (10ºC min-1), resfriadas a -20ºC (10ºC min-1) e aquecidas 

novamente a 200ºC (10ºC min-1) sob atmosfera de N2 (100 mL min-1). A segunda 

corrida (referente ao segundo aquecimento) foi utilizada para obter as temperaturas 

de transição vítrea (Tg), de cristalização (Tc) e de fusão cristalina (Tm), bem como o 

calor de fusão (ΔHm). Para o ensaio das amostras usadas na obtenção de fibras por 

fiação do fundido foi usado um DSC Q100 da TA Instruments. 

Os dados de Tg correspondem ao ponto médio da respectiva transição 

(endotérmica), ao passo que os de Tc e Tm aos máximos das suas respectivas 

transições (exotérmicas e endotérmicas, respectivamente).  

O grau de cristalinidade ( ) foi calculado a partir da equação (17). 
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 Δ  
Δ  ê

      (17) 

 

em que ΔHm (amostra) é o calor de fusão da amostra sob investigação (em J g-1) e 

ΔHm (referência) é o calor de fusão da referência usada no cálculo, podendo assumir 

o valor de 93 J g-1 ou 146 J g-1, que corresponde, respectivamente, ao de uma 

amostra de PLLA ou PHB extrapolada a 100% de cristalinidade92. 

A dependência da Tg com a composição em sistemas mistos miscíveis é dada 

pela equação empírica de Fox, mostrada na equação (18).93 Os sistemas mistos 

miscíveis para os quais essa equação se aplica compreendem misturas físicas e 

copolímeros aleatórios.93 

 

         (18) 

 

em que TgA, TgB e TgAB são as Tg’s (em Kelvin, K) dos homopolímeros A e B e da 

mistura A/B, respectivamente; e WA e WB são as frações mássicas dos componentes 

A e B na mistura, respectivamente. 

3.2.7.8. WAXD 

Os ensaios de difração de raios X de alto ângulo (WAXD) foram obtidos em 

um X-Ray Difratometer Miniflex da Rigaku, pó. Os ensaios foram realizados usando 

um feixe monocromático (λ) de raios X de 0,194 nm (FeKα) ou 0,154 nm (CuKα), 

voltagem de 30 kV, corrente de 15 mA, intervalo de ângulo 2θ tipicamente de 3ο a 

60ο e leitura de 2θ de 0,02ο em 0,02ο.  
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As amostras na forma de pó sofreram tratamento térmico prévio (recozimento; 

annealing) em estufa a vácuo por 48 h a 90ºC. Já aquelas na forma de filme, foram 

recozidas suavemente em estufa a vácuo (ver 3.2.4. Obtenção de filmes 

poliméricos). 

A Figura 4 mostra o difratograma, também chamado de padrão de difração e 

curva XRD (difração de raios X), obtido para PLLA2, com os respectivos planos 

cristalinos indexados,94,95 para ilustrar como o grau de cristalinidade foi obtido por 

WAXD ( ) (ver equação (19)). Os graus de cristalinidade foram obtidos a partir 

dos padrões de difração com decomposições das curvas seguindo ajustes por meio 

da função Gaussiana ou Lorentziana. 
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Figura 4. Difratograma com ajuste pela função Gaussiana (R2 = 0,99) do PLLA2, ilustrando 

a obtenção do grau de cristalinidade por WAXD por meio da equação (19). 
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 %     (19) 

 

em que Ac refere-se as áreas sob os picos cristalinos e Atotal as áreas sob os picos 

cristalinos mais aquela do halo amorfo. 

As dimensões da cela unitária foram calculadas a partir dos respectivos 

difratogramas e usando as equações (20) e (21). 

A condição para o máximo na intensidade de difração é dada pela equação 

de Bragg, mostrada na equação (20).96 

 

      (20) 

 

em que dhkl é a distância entre os planos cristalinos; n é a ordem (dos máximos de 

intensidade) de difração, o qual é um número inteiro e para a difração de raios X é 

igual a um; e θx é o ângulo formado entre a direção dos raios X e o plano do retículo 

cristalino. 

A distância entre os planos cristalinos, os índices de Miller e as dimensões de 

uma cela unitária ortorrômbica estão relacionados por meio da equação (21).96 Tanto 

PLLA quanto PHB apresentam celas unitárias ortorrômbicas.97,98 

 

         (21) 
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em que h, k, e l são os índices de Miller e a, b e c são as dimensões da cela unitária 

ortorrômbica. 

A espessura da lamela total (L) (ver Figura 5) foi estimada por meio da 

equação de Scherrer, mostrada na equação (22),99 a qual é baseada no 

alargamento dos picos cristalinos por causa, por exemplo, de imperfeições no 

retículo cristalino. 

 

Figura 5. Representação esquemática de um polímero semicristalino, em que podem ser 

observados: (i) os cristalitos lamelares de cadeias dobradas, que formam as regiões 

cristalinas (formadas por cadeias paralelas umas em relações as outras); (ii) o material 

amorfo situado entre as lamelas e as dobras das cadeias, que correspondem às regiões 

amorfas; e (iii) as moléculas de ligações, situadas parcialmente em um cristalito e 

parcialmente em outro, que mantem as lamelas individuais unidas entre si. 

 

 ,
     (22) 

 

em que β é largura a meia altura do pico cristalino na escala 2θ em radianos e 0,89 é 

uma constante relacionada à forma cristalina e à maneira com que β e L são 

definidos. Os valores de λ e θx são dados em nanômetros e radianos, 

respectivamente. 
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As contribuições23,100 das espessuras da lamela cristalina (Lc) e amorfa (La) 

(ver Figura 5) podem ser estimadas a partir de  ou , conforme mostrado 

nas equações (23)-(26). 

 

        (23) 

 

        (24) 

 

        (25) 

 

        (26) 

 

em que , ,  e  referem-se às espessuras das lamelas cristalinas 

e amorfas estimadas pelos graus de cristalinidades obtidos por WAXD e DSC, 

respectivamente. 

3.2.7.9. Medidas de ângulo de contato e energia de superfície 

As medidas de ângulo de contato θ (ver Figura 6) foram realizadas pelo 

método da gota séssil em uma aparelhagem de construção caseiro que consiste de 

uma fonte de luz fria, um suporte para a amostra, uma lente de aumento, um 

anteparo sobre o qual é projetada a imagem da gota, uma câmara digital e o 

software CorelDraw 12. 
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Figura 6. Representação esquemática de uma gota de um líquido colocada em uma 

superfície sólida ideal formando um ângulo de contato θ com a superfície.  é a energia 

superficial ou tensão superficial do líquido em equilíbrio com o vapor;  é a energia 

interfacial entre o líquido e o sólido; e  é a energia de superfície do sólido em equilíbrio 

com o vapor. Admite-se que a adsorção de vapor em sólidos de baixa energia de superfície, 

como é o caso de polímeros, seja desprezível; de tal modo que   representa a 

energia de superfície do sólido em uma atmosfera qualquer.96 

8 μL do líquido de teste, água destilada ou diiodometano, foram aplicados 

sobre a superfície do filme polimérico fino e tirada uma foto da projeção da imagem 

da gota, a qual corresponde ao ângulo de contato de avanço (θavanço). O ângulo de 

contato de avanço determina a molhabilidade de uma superfície sólida em contato 

com uma gota de um líquido.101 Os dados de ângulo de contato de avanço são 

expressos em termos da média e do desvio padrão de ensaios realizados 

tipicamente em duplicata ou triplicata. 

A energia de superfície foi determinada indiretamente via medidas de ângulo 

de contato, usando o método da gota séssil, a partir da equação da média 

harmônica de Wu, pela utilização de dois líquidos de teste, água (W) e diiodometano 

(DIM), e por meio da decomposição da energia de superfície ( ) nas componentes 

dispersiva ( ) e não-dispersiva ou polar ( ),102,103 conforme mostrado pelas 

equações (27) e (28). 
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     (27) 

 

 
  

  
  

     (28) 

 

em que  e  são as componentes dispersivas e polares da energia de superfície 

do sólido;  e  são as correspondentes da energia superficial do líquido; os 

subscritos (W) e (DIM) referem-se aos líquidos de teste água e diiodometano, 

respectivamente; e  e  correspondem as medidas de ângulo de 

contato θ feitas nesses dois líquidos.  

Dados da literatura102 (em mN m-1):  = 73,  = 22 e  = 51; 

 = 51,  = 51 e  = 0. Assim, a obtenção da energia de 

superfície envolve o emprego de duas equações com duas incógnitas. 

3.2.7.10. AFM 

Os filmes poliméricos finos (somente aqueles obtidos sobre as placas de 

wafer de Si) foram analisados por microscopia de força atômica (AFM) no Pico SPM-

LE da Molecular Imaging, em modo de contato intermitente (tapping mode), em ar, a 

temperatura ambiente, com um cantiléver de Si3N4 com freqüência de ressonância 

de cerca de 300 kHz, com uma ponta (tip) de Si3N4 de forma piramidal e com raio de 

curvatura de cerca de 50 nm e varredura (scan) de 1 linha s-1. O processamento das 

imagens e a determinação da rugosidade (rms) foram feitos com auxílio do software 

Pico Scan.  
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As imagens de AFM são apresentadas no modo topográfico e no modo fase. 

A finalidade dos ensaios residiu na obtenção de informações sobre eventuais 

separações de fases nos copolímeros sintetizados. 

3.2.7.11. SEM e microscopia óptica 

As malhas poliméricas de não-tecido obtidas por eletrofiação foram 

analisadas por microscopia eletrônica de varredura (SEM) no Jeol JSM 7401 F ou no 

Phillips XL30. A metalização prévia com ouro somente foi feita quando os ensaios 

foram conduzidos através do segundo equipamento.  

Nos casos em que os diâmetros das fibras das malhas poliméricas de não-

tecido não foram medidos diretamente por SEM, eles os foram por microscopia 

óptica no Axioskop 40 da Carl Zeiss, por meio do programa computacional 

Axiovision 4.6 Release.  

Além disso, tanto SEM quanto a microscopia óptica foram empregadas na 

avaliação da adesão celular. A microscopia óptica também foi utilizada para medir os 

diâmetros das fibras obtidas por fiação do fundido. 

3.2.7.12. Ensaios mecânicos de tração 

Os ensaios mecânicos de tração dos filmes poliméricos obtidos foram 

realizados à temperatura ambiente no texturômetro Texture Analyser TA-XT2i da 

Stable Micro Systems, de acordo com a norma ASTM D882-00 de 2001. A distância 

entre as garras foi de 35 mm, a largura do corpo de prova de 25 mm e velocidade de 

ensaio de 0,8 mm s-1. 

Os dados de resistência à tração máxima (σm) e de elongação na ruptura (εb) 

foram obtidos diretamente, enquanto que o módulo de Young ou de elasticidade (E) 
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foi calculado96 a partir da curva da tensão (σ) em função da elongação (ε), usando o 

intervalo arbitrário de ∼2 a 2,5%. Os dados são expressos em termos da média e do 

desvio padrão de ensaios realizados em até seis corpos de provas cada. 

3.2.7.13. Degradação hidrolítica 

Os ensaios de degradação hidrolítica foram realizados em meio ácido (pH = 

2) e alcalino (pH = 12), a temperatura ambiente, e as seguintes variáveis foram 

monitoradas: variação da massa, massa molar média numérica, massa molar média 

ponderal e pH. 

Filmes poliméricos foram cortados em tiras nas dimensões de ∼1 x 3 mm2 

(∼15-25 mg), pesados e colocados em frascos de vidro. Então, soluções aquosas 

(água Mill-Q) de ácido clorídrico (pH = 2) ou de hidróxido de sódio (pH = 12), com os 

pH devidamente corrigidos, foram adicionadas.104,105 Os pH das soluções foram 

corrigidos por meio da adição de soluções aquosas concentradas de NaOH ou HCl. 

As leituras de pH foram executas em um pH Meter 430 da Corning. 

Em intervalos de ∼15 a 30 dias, os filmes eram removidos, imersos várias 

vezes em metanol, colocados em estufa a vácuo por 24 h a 40ºC e pesados 

novamente. O pH das soluções em conjunto era então medido e os ensaios de SEC 

executados. As soluções aquosas de HCl e NaOH eram substituídas por outras 

frescamente preparadas em intervalos de ∼15 dias. 

3.2.7.14.  Adesão  celular  nas  malhas  poliméricas  de  nãotecido  obtidas  por 

eletrofiação 

As malhas poliméricas de não-tecido obtidas por eletrofiação foram cortadas 

nas dimensões aproximadas de 1 x 1 mm2 e depois secadas em estufa a vácuo por 
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três dias a 40ºC. As células usadas no ensaio de adesão celular foram células de 

fibroblastos 3T3-L1 (mouse swiss albino), do Banco de Células do Rio de Janeiro 

(RJCB collection – cell bank). 

As malhas foram colocadas em placas de cultura de 24 wells, submetidas à 

radiação ultravioleta por 20 min e, então, foi adicionado 500 μL de DMEM 

(Dulbecco’s modified eagle’s medium), na seguinte composição: com alto teor de 

glicose, com L-glutamina, com cloridrato de piridoxina (pyridoxine hydrocloride; 

vitamina B6), sem piruvato de sódio, com 10% de soro fetal bovino (calf serum), com 

1% de penicilina/streptomicina (10.000 U/mL/10.000 μg/mL) e com 0,37% de 

bicarbonato de sódio. No dia seguinte, o meio de cultura foi aspirado e substituído 

por um novo. As malhas ficaram em contato com meio de cultura por mais um dia. 

Então, as células que estavam em cultura foram tripsinizadas, suspensas no próprio 

meio de cultura, previamente aspirado, e adicionadas nos wells, nas concentrações 

de 2.500, 5.000 e 10.000 células por mL ou por well. As placas de cultura foram 

colocadas e mantidas em estufa por dois dias, à 37ºC e sob atmosfera de 5% de 

CO2. Então, o meio de cultura foi aspirado e as células fixadas (fixação da estrutura 

celular) e tingidas com Rosenthal (Rosenfeld), da seguinte maneira: (i) aspira-se 

previamente o meio de cultura; (ii) lava-se duas vezes com PBS (tampão fosfato 

salino); (iii) adiciona-se formalina a 3,7% e aguarda-se 15 min para a fixação; (iv) 

aspira-se a formalina; (v) adiciona-se 150 μL do corante Rosenthal; (vi) adiciona-se 

300 μL de água Milli-Q e aguarda-se 5 min; e (vii) lava-se duas vezes com água 

Milli-Q para retirar o excesso do corante. Finalmente, as malhas são retiradas dos 

respectivos wells e colocadas sobre lâminas de vidro de microscópio para secarem 

naturalmente à temperatura ambiente. SEM e microscopia óptica foram usadas na 

avaliação da adesão celular. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo foi dividido em três partes. A primeira envolve a síntese e 

caracterização dos produtos de baixa massa molar média contendo LLA e IS obtidos 

por meio de quatro abordagens distintas e utilizando técnicas de copolimerização em 

massa. A segunda, partindo-se de uma das abordagens, com as condições de 

síntese aprimoradas e utilizando-se um extensor de cadeia polimérica, produtos de 

alta massa molar média contendo LLA e IS com diferentes composições foram 

sintetizados e caracterizados. A finalidade é obter produtos com diferentes taxas de 

(bio)degradação e/ou níveis de adesão celular. A terceira compreende a síntese e 

caracterização dos produtos contendo HB e IS ou LLA obtidos por técnicas de 

copolimerização em massa. 
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4.1. Parte 1 – produtos de baixa massa molar média contendo LLA e IS obtidos 

por meio de quatro abordagens distintas  

PLLA (1 e 2), obtido em massa por ROP, e PIS (1), por polimerização em 

etapas via destilação azeotrópica, foram usados em etapas subseqüentes. Quatro 

produtos (22-25) contendo resíduos de ácido L-láctico, isosorbídeo e succinato 

foram sintetizados em massa por meio de técnicas de copolimerização a partir de 

quatro métodos distintos (I-IV) (ver Esquema 4). A blenda PLLA2/PIS1 foi usada 

como um sistema comparativo em algumas caracterizações. 
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Esquema 4. Estruturas químicas desejadas e a ser cofirmadas para os produtos de 

oligo(succinato de isosorbídeo-co-L-lactídeo) (22-25) sintetizados em massa de quatro 

modos distintos (I-IV). Os índices x, y e z referem-se às frações molares dos resíduos de 

succinato, isosorbídeo e ácido L-láctico aleatoriamente distribuídos ao longo da cadeia 

polimérica, respectivamente. Os índices a-h correspondem ao número de unidades de 

repetição de ácido L-láctico ou succinato de isosorbídeo. A estrutura química desejada e a 

ser cofirmada para 25 está representando somente o produto da substituição nucleofílica 

acílica global oriundo do ataque do grupo terminal hidroxila do PIS. Parte 1. 
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4.1.1. Quantidades e condições usadas nas sínteses 

A Tabela 3 sumariza as quantidades e condições típicas usadas nas sínteses 

dos produtos da parte 1. A Tabela 3 também fornece os dados de rendimentos 

reacionais. Os rendimentos variaram de 20 a 86%. 
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Tabela 3. Quantidades e condições típicas usadas nas sínteses dos produtos da parte 1. 

Produto Reagente 1 Reagente 2 Reagente 3 Reagente 4 Condições Rendimentos 

PLLA1 
L-lactídeo 
1,000 g; 

6,9x10-3 mol 
⎯ ⎯ 

SnOct2 

23 mg; 
5,7x10-5 mol 

110-130ºC 
1 atm 
35 h 

86% 

PLLA2 
L-lactídeo 
1,000 g; 

6,9x10-3 mol 
⎯ ⎯ 

SnOct2 

1 mg; 
2,5x10-6 mol 

110-130ºC 
1 atm 
35 h 

64% 

PIS1 ⎯ 
Anid. succínico 

10,00 g; 
0,10 mol 

Isosorbídeo 
14,60 g; 
0,10 mol 

TSA 
17 mg; 

1,0x10-4 mol 

Dest. azeotrópica 
CHCl3 

Refluxo 28 h 
61% 

22 
L-lactídeo 
1,131 g; 

7,8x10-3 mol 

Anid. succínico 
0,196 g; 

2,0x10-3 mol 

Isosorbídeo 
0,286 g; 

2,0x10-3 mol 

SnOct2 

3 mg; 
7,4x10-6 mol 

140-160ºC 
7 h – 1 atm 

22 h – 1 mmHg 
43% 

23 
PLLA2 
0,406 g; 

= 3.100 g mol-1 

Anid. succínico 
0,075 g; 

7,5x10-4 mol 

Isosorbídeo 
0,108 g; 

7,4x10-4 mol 

 
⎯ 
 

140-160ºC 
1 atm 
32 h 

20% 

24 
L-lactídeo 
0,751 g; 

5,2x10-3 mol 

PIS1 
0,322 g; 

= 2.300 g mol-1 

 
⎯ 
 

SnOct2 

10 mg; 
2,5x10-5 mol 

110-130ºC 
1 atm 
36 h 

52% 

25 
PLLA1 
0,500 g; 

= 9.100 g mol-1 

PIS1 
0,214 g; 

= 2.300 g mol-1 

 
⎯ 
 

SnOct2 

0,9 mg; 
2,2x10-6 mol 

140-160ºC 
1 atm 
16,5 h 

58% 
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4.1.2. Determinação das composições e das massas molares médias 

A Tabela 4 apresenta as composições em massa dos resíduos de ácido L-

láctico e succinato de isosorbídeo determinadas por 1H NMR, bem como aquelas na 

alimentação, para comparação. A Tabela 4 também mostra as massas molares 

médias numéricas e os índices de polidispersidade obtidos por SEC. 

Tabela 4. Composições em massa obtidas por 1H NMR e massas molares médias 

numéricas e índices de polidispersidade obtidos por SEC. Parte 1. 

Produto Composição em massa (%) Composição em massa (%)  (g mol-1) PDI

 (na alimentação) (por 1H NMR) (por SEC)c

 LLAa ISa LLAa ISa   

PLLA1 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 9.100 1,6

PLLA2 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 3.100 1,3

PIS1 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 2.300d 1,4
d 

22 70 30 62b 38b 4.300 1,6

23 69 31 83 17 4.700 1,2

24 70 30 61 39 4.600 1,4

25 70 30 75 25 5.900 1,9

PLLA2/PIS1 70 30 69 31 ⎯ ⎯ 
a Ver Esquema 4 e Tabela 3; b composições em massa e molares: 62% (LLA), 21% (I) e 17% 

(S) e 72% (LLA), 14% (I) e 14% (S), respectivamente - para o cálculo da composição do 

resíduo de succinato foi usada a área integrada sob o pico na região de 2,78 a 2,58 ppm 

(4H); c os valores de  dos padrões de PS utilizados na construção da curva de calibração 

não foram os “reais” (que constavam nos respectivos certificados) e sim os típicos; d dados 

de  e PDI obtidos para PIS1 utilizando valores “reais” de  dos padrões de PS: 1.500 g 

mol-1 e 1,7, respectivamente. 
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As composições em massa obtidas variaram de 83 a 61% (LLA) e de 17 a 

39% (IS). Os índices de polidispersidade ficaram entre 1,2 e 1,9. Motta e Duek106 

sintetizaram PLLA em massa por ROP de L-lactídeo com PDI variando de 1,4 a 1,6 

(  = 52.900-97.100 g mol-1). Nishino et al.107 sintetizaram poli(MOPEO-block-D,L-

lactídeo) em massa por ROP, partindo de D,L-lactídeo e de um pré-oligômero de 

monooleato de poli(óxido de etileno) (  = 1.112 g mol-1), com PDI de 1,1 a 1,4 (  

= 2.469-34.593 g mol-1 e rendimento = 11-78%). 

Os valores obtidos para  foram relativamente baixos, variando de 4.300 a 

5.900 g mol-1, para os produtos 22-25, e de 2.300 a 9.100 g mol-1, para PLLA1, 

PLLA2 e PIS1. Polímeros e copolímeros com massas molares médias baixas 

implicam que eles são, na verdade, oligômeros e cooligômeros, respectivamente. 

O fato de isosorbídeo (i) ser um diol secundário e (ii) apresentar dois grupos 

hidroxilas diferentes (endo e exo) com diferentes reatividades44 pode explicar a 

massa molar média relativamente baixa obtida para PIS155. 

As massas molares médias relativamente baixas obtidas para PLLA1 e 

PLLA2 podem estar associadas à baixa pureza do L-lactídeo usado na parte 1 (ver 

Tabela 1). Perego et al.35 também obtiveram PLLA com massas molares médias 

baixas usando L-lactídeo com menor grau de pureza. 

Usualmente, em polimerizações por abertura de anel, à medida que a 

proporção do catalisador/iniciador diminui, aumenta a massa molar média. Contudo, 

foi observado o oposto para PLLA1 e PLLA2 (ver Tabela 3 e Tabela 4). Para algumas 

sínteses de PDLLA, Yuan et al.108 observaram massas molares médias menores à 

medida que a proporção do catalisador/iniciador diminuía. 
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Uma análise comparativa da composição dos copolímeros 22-25 com aquela 

correspondente na alimentação (Tabela 4) mostra que quando os resíduos de ácido 

L-láctico são incorporados por meio do pré-oligômero PLLA (1 ou 2) o processo é 

mais eficiente (em termos de maiores proporções de LLA obtidas) do que quando 

são incorporados através do monômero L-lactídeo (ver Tabela 3 e Tabela 4). 

A Tabela 4 mostra que os copolímeros 22 e 24, sintetizados a partir de L-

lactídeo, apresentaram incorporação de LLA 8% e 9% menor que aquela esperada 

(70% de LLA), ao passo que os copolímeros 23 e 25, obtidos a partir de PLLA (1 ou 

2), apresentaram incorporação de LLA 13% e 5% maior do que a esperada, 

respectivamente. Argumentação similar não se aplica para a incorporação de 

isosorbídeo/succinato. Isso sugere que reações de transesterificação/esterificação 

partindo de grupos terminais hidroxilas e carboxilas presentes no PLLA podem ser 

mais proeminentes que reações de polimerização por abertura de anel de L-lactídeo, 

nas condições estudadas. 

4.1.3. Testes de solubilidade 

Testes de solubilidade foram conduzidos para diferenciar os produtos 22-25 

da correspondente blenda em termos de propriedades de solubilidade (ver Tabela 5). 

THF e 1,4-dioxano foram utilizados como solventes seletivos. 
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Tabela 5. Testes de solubilidade. Parte 1. 

Produto THF 1,4-Dioxano 

PLLA1 sol. sol. 

PLLA2 sol. sol. 

PIS1 insol. sol. 

22 sol. sol. 

23 sol. sol. 

24 sol. sol. 

25 sol. sol. 

PLLA2/PIS1 insol.a sol. 
a Quantidade de resíduo remanescente: ∼15%. 

PLLA1 e PLLA2 são solúveis em ambos os solventes. PIS1 é solúvel em 1,4-

dioxano, mas é insolúvel em THF. A palavra “insolúvel” quer dizer que um produto é 

completamente ou parcialmente insolúvel. 

Como esperado, a blenda PLLA2/PIS1 é solúvel em 1,4-dioxano, mas é 

insolúvel em THF. Por outro lado, os produtos 22-25 são solúveis tanto em 1,4-

dioxano quanto em THF.  

Portanto, os produtos 22-25 e seus correspondentes oligômeros na blenda 

apresentam propriedades de solubilidade distintas, sugerindo diferenças nas 

estruturas das cadeias poliméricas. 

4.1.4. 1H e 13C NMR 

Ensaios de 2-D NMR envolvendo técnicas de correlação homonuclear (1H-1H 

COSY) e heteronuclear de curta distância (1H-13C HSQC) e longa distância (1H-13C 

HMBC) foram realizados para 24 com a finalidade de atribuir as absorções de 1H e 

13C do resíduo de isosorbídeo. 
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Os respectivos espectros são mostrados nos Anexos 5-7. Os dados não 

permitiram a distinção entre os C-3 e C-4, os C-2 e C-5 e os C-1 e C-6, tampouco 

dos respectivos átomos de hidrogênio. Contudo, partindo-se da premissa que os 

substituintes na posição endo tendem a provocar menor desblindagem que os na 

posição exo, inclusive a própria hidroxila,45,89 as devidas atribuições puderam ser 

feitas.  

Embora os produtos obtidos e caracterizados por Okada et al.,55 Chatti et al.61 

e Sablong et al.109 sejam distintos daqule de 24, a caracterização completa deles por 

1H e/ou 13C NMR é pertinente com respeito à atribuição do resíduo de isosorbídeo 

(ver Anexo 8). As atribuições dos resíduos de isosorbídeo obtidas para 24 são 

consistentes com aquelas da literatura, tanto para os átomos de 13C,55,109 quanto 

para os de 1H109. 

Os espectros de 1H NMR obtidos para PLLA1, PIS1 e os produtos 22-25 são 

mostrados nos Anexos 1, 3, 9, 11, 13 e 15, respectivamente, juntamente com as 

suas atribuições. 

Os deslocamentos químicos atribuídos para PLLA1 estão em perfeita 

concordância com aqueles reportados na literatura.36,110 

A obtenção de PIS1 é evidenciada pela ausência dos deslocamentos 

químicos referentes aos dois grupos hidroxilas do monômero isosorbídeo de partida. 

O espectro mostra apenas oito picos associados ao resíduo de isosorbídeo, em vez 

dos dez originais. 

A efetividade das reações de copolimerização é difícil de ser evidenciada. 

Porém, uma análise qualitativa do espectro de 1H NMR de 22 sugere não somente a 

efetividade dela, mas também a aleatoriedade na distribuição dos resíduos 
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monoméricos ao longo da cadeia polimérica. Tal aleatoriedade na seqüência dos 

resíduos monoméricos (i) é indicada pela presença de picos adicionais, sobretudo 

dos picos provenientes das ressonâncias dos grupos metino e metila do mero de 

ácido L-láctico (comparar o Anexo 9 com os Anexos 11, 13 e 15) e (ii) é resultado 

das interações de seqüências diferentes de resíduos monoméricos dispostos ao 

longo das cadeias poliméricas. 

Os anexos 2, 4, 10, 12, 14 e 16 mostram os espectros de 13C NMR obtidos 

para PLLA1, PIS1 e os produtos 22-25, respectivamente, bem como as suas 

atribuições. 

Os deslocamentos químicos atribuídos para PLLA1 concordam perfeitamente 

com aqueles reportados na literatura.15 

O aparecimento de dois picos intensos e de intensidades equivalentes, 

associados ao grupo carbonila (da carboxila), evidenciam a obtenção de PIS1. 

Okada et al.55 também observaram tais picos. 

Igualmente, a efetividade das reações de copolimerização é difícil de ser 

evidenciada, porque os seus espectros praticamente não diferem daquele da 

correspondente blenda binária (não mostrado). 

A Figura 7 mostra os espectros de 13C NMR obtidos para os produtos 22-25 na 

região do grupo carbonila. 
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Figura 7. Espectros de 13C NMR obtidos para os produtos (a) 22, (b) 23, (c) 24 e (d) 25 na 

região da carbonila. Continua. Parte 1. 
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Figura 7. Continuação. Espectros de 13C NMR obtidos para os produtos (a) 22, (b) 23, (c) 24 

e (d) 25 na região da carbonila. Parte 1. 
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Uma análise qualitativa dos espectros de 13C NMR da Figura 7 permite obter 

algumas informações. 

O produto 22 é um cooligômero aleatório, conforme indicado pelo 

aparecimento de dez picos adicionais relativamente intensos. Estes picos podem 

provir das interações de seqüências diferentes dos resíduos monoméricos 

distribuídos aleatoriamente ao longo das cadeias moleculares. Resultado similar foi 

observado por Abe et al, em que relatou-se o aparecimento de seis picos adicionais 

na região da carbonila nos espectros de 13C NMR obtidos para os copolímeros 

aleatórios, sintetizados via copolimerização por abertura de anel a partir da mistura 

dos monômeros (R)-β-butirolactona e L-lactídeo.111 

Diferentemente, o produto 25 apresentou apenas um pico adicional de 

baixíssima intensidade, indicando que um cooligômero em bloco foi obtido e o 

equilíbrio da reação não foi atingido, por causa da ausência de seqüências 

completamente aleatórias dos meros.112,113 Kricheldorf113 obteve copolímeros 

possuindo estruturas em bloco, com baixo grau de aleatoriedade, e distribuição de 

massa molar monomodal através de reações de transesterificação entre dois 

homopolímeros. 

Os produtos 23 e 24 apresentaram cinco e três picos adicionais de 

baixíssimas intensidades, respectivamente, sugerindo que cooligômeros em bloco 

foram obtidos e reações de transesterificação secundárias brandas ocorreram. 

Como conseqüência, blocos mais curtos (em relação aos que seriam obtidos caso 

essas reações paralelas não tivessem ocorrido) são esperados para 23 e 24. 

Ademais, também é esperado que a redução do tamanho dos blocos seja 

acompanhada de redução da cristalinidade. 
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Os espectros de 13C NMR na região da carbonila dos copolímeros em bloco 

obtidos por Hiki et al. a partir da copolimerização por abertura de anel de L-lactídeo 

com PHB atáctico, possuindo duas hidroxilas terminais, não apresentaram picos 

adicionais.114 Eles relataram que reações de transesterificação secundárias não 

ocorreram durante a copolimerização em bloco, que poderiam levar a uma 

distribuição aleatória nas seqüências de HB e LLA.114 

4.1.5. MALDI-TOFMS 

A Tabela 6 apresenta as massas molares médias numéricas e os índices de 

polidispersidade obtidos por MALDI-TOFMS. A Tabela 6 também mostra os dados 

obtidos por SEC, para comparação. 

Tabela 6. Massas molares médias numéricas e índices de polidispersidade obtidos por 

MALDI-TOFMS. Os dados correspondentes obtidos por SEC foram incluídos para efeito de 

comparação. Parte 1. 

Produto MALDI-TOFMS SECa 

  (g mol-1) PDI  (g mol-1) PDI 

PLLA2 2.200 1,2 3.100 1,3 

PIS1 1.800 1,2 2.300 1,4 

22 1.800 1,2 4.300 1,6 

23 2.200 1,1 4.700 1,2 

24 1.900 1,1 4.600 1,4 

25 2.700 1,2 5.900 1,9 
a Dados tirados da Tabela 4. 

Os valores de  obtidos por MALDI-TOFMS são 41-78% inferiores do que 

aqueles obtidos por SEC. A diferença pode ser explicada levando-se em 

consideração o seguinte: (i) os valores obtidos por SEC não foram corrigidos para 

levar em conta os volumes hidrodinâmicos das amostras e da referência e (ii) as 

frações com massas molares médias mais baixas tendem a ser dessorvidas e 
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ionizadas preferencialmente às mais altas,115 sobretudo no caso de (co)polímeros 

sintéticos com PDI acima de 1.2115. 

A adição de agente de cationização (por exemplo, NaI) apresenta ao menos 

um das seguintes conseqüências: (i) a razão entre sinal e ruído aumenta, (ii) os 

sinais originados por outros sais eventualmente presentes na amostra são 

suprimidos e (iii) a linha base é melhorada.116 

A qualidade dos espectros obtidos por MALDI-TOFMS foi melhorada 

significativamente pela adição de NaI (os correspondentes espectros sem a adição 

de NaI não são mostrados), bem como pelas melhores proporções 

amostra:matriz:agente de cationização. 

Os espectros de massas MALDI-TOF completos e expandidos na região em 

m/z 1500-2000 dos produtos 22-25 são mostrados nas Figura 8, Figura 9, Figura 10 e 

Figura 11, respectivamente. 
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Figura 8. Espectros de massas MALDI-TOF (a) completo e (b) expandido na região em m/z 

1500-2000 do produto 22. Parte 1. 
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Figura 9. Espectros de massas MALDI-TOF (a) completo e (b) expandido na região em m/z 

1500-2000 do produto 23. Parte 1. 
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Figura 10. Espectros de massas MALDI-TOF (a) completo e (b) expandido na região em 

m/z 1500-2000 do produto 24. Parte 1. 
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Figura 11. Espectros de massas MALDI-TOF (a) completo e (b) expandido na região em 

m/z 1500-2000 do produto 25. Parte 1. 
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Os espectros de massas expandidos exibem, respectivamente, seis, cinco, 

três e três séries de picos (identificadas com números arábicos) mostrando a 

variação dos resíduos de ácido L-láctico ao longo daquelas séries. Eles também 

mostram algumas séries adicionais (identificadas como *, 0, + e #) exibindo a 

variação de resíduos de succinato e isosorbídeo. 

Por um lado, ao comparar os espectros de massas expandidos dos produtos 

22-25 entre si, nota-se que eles são diferentes, apesar de conterem os mesmos 

resíduos monoméricos, i.e., ácido L-láctico, succinato e isosorbídeo. Por outro lado, 

os espectros de massas expandidos dos produtos 22 e 23 apresentam várias séries 

em comum; os dos produtos 23 e 25, três (as três primeiras do espectro de 23).  

MALDI-TOFMS tem sido usado para obter informações sobre seqüências dos 

meros ao longo das cadeias dos copolímeros.116,117,118,119,120 Por exemplo, uma boa 

concordância entre os dados calculados e experimentais de m/z tem sido usada 

como evidência de que copolímeros foram obtidos.116,117,118,119,120 Em uma maneira 

similar, o trabalho em questão também se baseou nessa suposição, além do suporte 

de outras técnicas. 

O Esquema 5 mostra as estruturas químicas propostas para os adutos do 

produto 22.  
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Esquema 5. Estruturas químicas propostas para os adutos do produto 22. Parte 1. 

Os grupos terminais mostrados no Esquema 5 (bem como nos Esquema 6 e 

Esquema 7) são consistentes com aqueles esperados em reações envolvendo a 

produção de (co)poliésteres,116,119,121 além da possibilidade de ocorrência (como no 

caso de 22-3) de adutos dopados com Na+ contendo grupos terminais hidroxila (ou 

carboxila) e carboxilato de sódio durante a realização dos ensaios de MALDI-

TOFMS116,119,122. 

Os valores de m/z calculados através da equação (13) para os adutos do 

produto 22, bem como os experimentais, são sumarizados na Tabela 7. 
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Tabela 7. Valores de m/z calculados e experimentais para os adutos do produto 22. Parte 1. 

Séries de 
picosa 

Estruturas dos 
adutosb Valores de m/z calculadosc (x,y,z)d Valores de m/z experimentaise 

1 22-2 1507 (4,4,8); 1579 (4,4,9); 1651 (4,4,10); 1723 (4,4,11);  
1795 (4,4,12); 1867 (4,4,13); 1939 (4,4,14) 

1507,0; 1578,7; 1651,5; 1723,8; 
1795,6; 1867,3; 1940,2 

2 22-5 1525 (5,5,3); 1597 (5,5,4); 1669 (5,5,5); 1741 (5,5,6); 
1813 (5,5,7); 1885 (5,5,8); 1957 (5,5,9) 

1523,7; 1595,0; 1667,3; 1738,9; 
1811,2; 1883,0; 1954,8 

3 22-1 1535 (4,4,7); 1607 (4,4,8); 1679 (4,4,9); 1751 (4,4,10); 
1823 (4,4,11); 1895 (4,4,12); 1967 (4,4,13) 

1535,3; 1606,0; 1678,2; 1750,0; 
1823,9; 1895,4; 1968,0 

4 22-1 1547 (5,5,4); 1619 (5,5,5); 1691 (5,5,6); 1763 (5,5,7); 
 1835 (5,5,8);1907 (5,5,9); 1979 (5,5,10) 

1545,1; 1617,9; 1690,1; 1762,5; 
1836,4; 1906,5; 1979,1 

5 22-2 1555 (2,2,15); 1627 (2,2,16); 1699 (2,2,17); 1771 (2,2,18); 
1843 (2,2,19); 1915 (2,2,20); 1987 (2,2,21) 

1555,2; 1627,9; 1699,0; 1772,2; 
1842,5; 1916,4; 1988,1 

6 22-2 1567 (3,3,12); 1639 (3,3,13); 1711 (3,3,14); 1783 (3,3,15);  
1855 (3,3,16); 1927 (3,3,17); 1999 (3,3,18) 

1567,0; 1639,0; 1711,5; 1783,8; 
1855,2; 1927,6; 2000,3 

*f 22-1 1523 (3,3,10); 1751 (4,4,10); 1979 (5,5,10) 1523,7; 1750,0; 1979,1 
0f 22-4 1545 (3,3,10); 1773 (4,4,10); 2001 (5,5,10) 1545,1; 1772,2; 2000,3 
+f 22-2 1567 (3,3,12); 1795 (4,4,12); 2023 (5,5,12) 1566,7; 1795,6; 2023,8g

#f 22-3 1555 (2,2,13); 1783 (3,3,13); 2011 (4,4,13) 1555,2; 1783,8; 2011,5g

a Séries de picos mostradas no espectro de massas expandido do Figura 8; b estruturas químicas mostradas no Esquema 5; c valores de m/z 

calculados por meio da equação (13); d x, y e z referem-se às frações molares dos resíduos de succinato, isosorbídeo e ácido L-láctico 

distribuídos aleatoriamente ao longo das cadeias poliméricas, respectivamente; e do espectro de massas expandido apresentado no Figura 8; f 

novas séries de picos mostrando a variação dos resíduos de succinato e isosorbídeo ao longo daquelas séries; g eles estão fora do limite 

preestabelecido. 
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Os valores de m/z calculados e experimentais (Tabela 7) apresentam boa 

concordância entre si, sugerindo que o produto 22 é um cooligômero. 

Seqüência de números pares de resíduos de ácido L-láctico é esperada, visto 

que a incorporação de L-lactídeo na cadeia molecular se dá aos pares (duas 

unidades de resíduos de ácido L-láctico) pelo mecanismo de ROP. Por outro lado, a 

observação de números ímpares de resíduos de ácido L-láctico (Tabela 7) evidencia 

a ocorrência de reações de transesterificação intermoleculares secundárias.  

O Esquema 6 exibe as estruturas químicas propostas para os adutos do 

produto 23. 
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Esquema 6. Estruturas químicas propostas para os adutos do produto 23. Parte 1. 

Os valores de m/z calculados através da equação (14) para os adutos do 

produto 23 são apresentados na Tabela 8. A Tabela 8 também apresenta os dados 

experimentais, para comparação. 
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Tabela 8. Valores de m/z calculados e experimentais para os adutos do produto 23. Parte 1. 

Séries de 
picosa 

Estruturas dos 
adutosb Valores de m/z calculadosc (b+c,a)d Valores de m/z experimentaise 

1f 23-1 1511 (2,13); 1583 (2,14); 1655 (2,15); 1727 (2,16);  
1799 (2,17); 1871 (2,18); 1943 (2,19) 

1509,3; 1580,8; 1653,6; 1725,0; 
1798,8; 1871,6; 1943,8 

2f 23-2 1531 (6,2); 1603 (6,3); 1675 (6,4); 1747 (6,5);  
1819 (6,6); 1891 (6,7); 1963 (6,8) 

1530,4; 1602,6; 1675,2; 1748,2; 
1820,8; 1892,7; 1961,9  

3f 23-2 1567 (3,12); 1639 (3,13); 1711 (3,14); 1783 (3,15);  
1855 (3,16); 1927 (3,17); 1999 (3,18) 

1564,5; 1636,8; 1710,2; 1782,2; 
1854,9; 1927,6; 1999,2 

4 23-3 1525 (5,3); 1597 (5,4); 1669 (5,5); 1741 (5,6); 
1813 (5,7); 1885 (5,8); 1957 (5,9) 

1522,9; 1594,3; 1667,2; 1739,6; 
1810,9; 1884,0; 1955,3 

5 23-1 1535 (4,7); 1607 (4,8); 1679 (4,9); 1751 (4,10);  
1823 (4,11); 1895 (4,12); 1967 (4,13) 

1534,8; 1609,0; 1680,3; 1753,0; 
1823,1; 1894,0; 1966,9 

*g 23-1 1511 (2,13); 1739 (3,13); 1967 (4,13) 1509,3; 1739,6; 1966,9 
0g 23-1 1523 (3,10); 1751 (4,10); 1979 (5,10) 1522,9; 1753,0; 1978,2 
+g 23-2 1531 (6,2); 1759 (7,2); 1987 (8,2) 1530,4; 1759,2; 1985,1 

a Séries de picos mostradas no espectro de massas expandido do Figura 9; b estruturas químicas mostradas no Esquema 6; c valores de m/z 

calculados por meio da equação (14); d (b+c) corresponde ao número total de unidades de repetição do succinato de isosorbídeo nos blocos 

laterais e a refere-se à unidade de repetição do ácido L-láctico no bloco central; e do espectro de massas expandido apresentado no Figura 9; f 

aquelas séries de picos também aparecem no espectro de massas expandido obtido para o produto 25 (comparar os Figura 9 e Figura 11); g 

novas séries de picos mostrando a variação dos meros de succinato de isosorbídeo ao longo daquelas séries. 
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Os dados calculados e experimentais mostrados na Tabela 8 apresentam boa 

concordância entre si, sugerindo que o produto 23 é um cooligômero.  

Como mencionado, o espectro de massas expandido do produto 25 (Figura 

11) mostra três séries de picos similares as três primeiras (identificadas com 

números arábicos) do produto 23 (Figura 9), indicando similaridades nas estruturas. 

Tal constatação pode ser racionalizada levando-se em conta o seguinte: após 

ataque nucleofílico, por exemplo, do grupo terminal hidroxila de uma cadeia de PIS 

sobre a carboxila de uma cadeia de PLLA, que conduz a uma substituição 

nucleofílica acílica global, o grupo terminal hidroxila do PLLA (do bloco formado) 

pode atacar o grupo carboxila de outra cadeia de PIS, o que resultaria em estruturas 

similares àquelas mostradas no Esquema 6 para 23. 

O Esquema 7 ilustra as estruturas químicas propostas para os adutos do 

produto 24. 
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Esquema 7. Estruturas químicas propostas para os adutos do produto 24. Parte 1. 

Os valores de m/z calculados para os adutos do produto 24 foram obtidos 

baseando-se na equação (14). A natureza de cooligômero do produto 24 é 

evidenciada pela boa concordância verificada entre os valores de m/z calculados e 

experimentais (Tabela 9). 
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Tabela 9. Valores de m/z calculados e experimentais para os adutos do produto 24. Parte 1. 

Séries de 

picosa 

Estruturas dos 

adutosb Valores de m/z calculadosc (d,e)d Valores de m/z experimentaise 

1 24-1 1507 (4,8); 1579 (4,9); 1651 (4,10); 1723 (4,11);  
1795 (4,12); 1867 (4,13); 1939 (4,14) 

1507,5; 1580,1; 1651,8; 1723,8; 
1795,8; 1868,1; 1940,4 

2 24-3 1557 (4,7); 1629 (4,8); 1701 (4,9); 1773 (4,10); 
1845 (4,11); 1917 (4,12); 1989 (4,13) 

1558,0; 1629,9; 1701,9; 1774,0; 
1846,6; 1918,5; 1990,5 

3 24-2 1573 (3,10); 1645 (3,11); 1717 (3,12);  
1789 (3,13); 1861 (3,14); 1933 (3,15) 

1571,6; 1643,1; 1715,9; 
1787,8; 1860,6; 1932,3 

*f 24-1 1567 (3,12); 1795 (4,12); 2023 (5,12) 1567,1; 1795,8; 2024,0g

0f 24-1 1579 (4,9); 1807 (5,9); 2035 (6,9) 1580,1; 1808,7; 2033,4g

+f 24-2 1513 (4,6); 1741 (5,6); 1969 (6,6) 1512,8; 1741,6; 1968,8 
#f 24-2 1525 (5,3); 1753 (6,3); 1981 (7,3) 1524,6; 1751,5; 1980,1 

a Séries de picos mostradas no espectro de massas expandido do Figura 10; b estruturas químicas mostradas no Esquema 7; c valores de m/z 

calculados baseando-se na equação (14); d d e e referem-se às unidades de repetição do succinato de isosorbídeo e ácido L-láctico, 

respectivamente; e do espectro de massas expandido apresentado no Figura 10; f novas séries de picos mostrando a variação dos meros de 

succinato de isosorbídeo ao longo delas; g eles estão fora do limite preestabelecido. 
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Números pares e ímpares de unidades de repetição de ácido L-láctico são 

esperados para adutos de 25, devido a reações de transesterificação envolvendo os 

grupos hidroxilas terminais de PIS e PLLA como nucleófilos. Por outro lado, números 

ímpares de meros de ácido L-láctico aparecendo na Tabela 8 e Tabela 9 para adutos 

de 23 e 24, respectivamente, sugerem que reações de transesterificação 

intermoleculares secundárias aconteceram. 

Como mencionado, análises qualitativas dos espectros de 13C NMR obtidos 

para 23 e 24 sugerem (através do aparecimento de picos adicionais de baixíssimas 

intensidades na região da carbonila) que reações de transesterificação secundárias 

brandas estão envolvidas. 

Dados da literatura reportam números pares e ímpares de unidades de 

repetição de ácido L-láctico obtidos por MALDI-TOFMS para poli(L-lactídeo), mesmo 

sendo sintetizado em condições brandas.123,124,125 Contudo, os produtos obtidos 

eram quase 100% isotácticos, i.e., a racemização foi muitíssimo baixa.124,125 Lee et 

al. também observaram por MALDI-TOFMS números pares e ímpares de meros de 

ácido L-láctico nos copolímeros em blocos sintetizados por meio de copolimerização 

por abertura de anel de L-lactídeo com poli(óxido de etileno) ou poli(etileno glicol).120  

Portanto, apesar de os dados de MALDI-TOFMS para os adutos de 23 e 24 

sugerirem que reações de transesterificação secundárias ocorreram, elas não 

devem ter sido suficientemente intensas a ponto de reduzir substancialmente o 

tamanho dos blocos e, desse modo, provocar perda significativa de cristalinidade. 

4.1.6. Análise térmica por TG 

As curvas TG obtidas para PLLA2, PIS1, 22, 24, 25 e PLLA2/PIS1 são 

mostradas na Figura 12.  
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Figura 12. Curvas TG adquiridas para (a) PLLA2 e PIS1 e para (b) os produtos 22, 24 e 25 

e a blenda PLLA2/PIS1, para comparação. Parte 1. 
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As decomposições térmicas de PLLA2 e PIS1 ocorrem em uma única etapa 

(Figura 12(a)). 

Embora as temperaturas iniciais de decomposição térmica observadas para 

PLLA2 e PIS1 sejam similares (∼200ºC), as suas finais são bem diferentes (∼300ºC 

e ∼440ºC, respectivamente). A temperatura final de decomposição térmica maior 

apresentada por PIS1 pode ser atribuída à presença na cadeia polimérica de anéis 

dos resíduos de isosorbídeo, em que a decomposição primária conduz à abertura do 

anel sem perda de massa. 

As decomposições térmicas dos produtos 22, 24 e 25 e da blenda 

PLLA2/PIS1 ocorrem em duas etapas (Figura 12(b)), exceto no caso de 22, que 

apresenta uma terceira etapa em um estágio mais precoce (∼145ºC), com perda de 

massa ∼4%. A perda de massa em cada etapa é aproximadamente proporcional à 

composição em massa dos resíduos monoméricos nos cooligômeros ou dos dois 

componentes na blenda. 

Como esperado, as temperaturas finais de decomposição térmica observadas 

para os cooligômeros e a blenda também são relativamente mais altas (∼420ºC), 

devido à presença de resíduos de succinato de isosorbídeo. 

4.1.7. Análise térmica por DSC 

Uma curva DSC típica para PLLA2 é mostrada na Figura 13. A curva mostra o 

primeiro aquecimento, seguido de resfriamento e novo aquecimento. 
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Figura 13. Curva DSC típica para PLLA2, mostrando aquecimento, resfriamento e novo aquecimento. Parte 1. 

 



109 
 

É sabido que PLLA é um polímero semicristalino com grau de cristalinidade 

relativamente alto, com valores obtidos por DSC variando de 45 a 55%,106 por causa 

da sua tacticidade ou estereorregularidade,126 enquanto que PIS é completamente 

amorfo55. 

É esperado que o aumento da proporção de resíduos de succinato de 

isosorbídeo na cadeia polimérica seja acompanhado de redução da cristalinidade 

dos produtos, podendo ser vantajoso em aplicações como biomateriais, onde 

rápidas taxas de biodegradação são necessárias. 

A Tabela 10 sumariza os dados de temperaturas de transição vítrea, 

cristalização e fusão cristalina, calor de fusão e grau de cristalinidade obtidos por 

DSC durante a segunda corrida. 

Tabela 10. Temperaturas de transição vítrea, cristalização e fusão cristalina, calor de fusão 

e grau de cristalinidade determinados por DSC durante a segunda corrida. Parte 1. 

Produto Tg (ºC) Tc (ºC) Tm (ºC) ΔHm (J g-1)  (%) 

PLLA1 54 96 158 49 53 (59)b

PLLA2 41 93 131 41 44 (54)b

PIS1 61 n.o.a n.o.a ⎯ ⎯ 

22 48 n.o.a n.o.a ⎯ ⎯ 

23 44 n.o.a 128 3 3 (39)b

24 49 n.o.a 129 0,3 0,3 (23)b

25 49 95 153 29 31 (41)b

PLLA2/PIS1 48c 96 130 32 34 (42)b

a Não observado; b do primeiro aquecimento, para comparação; c 47ºC é o valor estimado 

por meio da equação de Fox (equação (18)). 
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Foi observada apenas uma Tg para a blenda PLLA2/PIS1, cujo valor é 48ºC 

(Tabela 10). O valor de Tg estimado pela equação empírica de Fox (equação (18)) foi 

de 47ºC, sugerindo que PLLA2/PIS1 é miscível, i.e., haveria total interpenetração 

das regiões amorfas dos componentes PLLA2 e PIS1.  

Por outro lado, deve ser enfatizado que a observação de apenas uma Tg não 

é estritamente uma medida de miscibilidade, mas somente do estado de dispersão. 

A observação de apenas uma Tg indica que o tamanho do domínio (fase 

uniformemente dispersada na matriz) em uma blenda é inferior a 15 nm.127 

A Tabela 10 também mostra que o valor de Tm obtido para PLLA2/PIS1 é 

muito próximo daquele de PLLA2, indicando ausência de influência de PIS1. 

Se a completa interpenetração das regiões amorfas ocorresse em 

copolímeros em bloco, a observação de apenas uma Tg seria esperada. Contudo, a 

formação de domínios é provável em copolímeros possuindo blocos relativamente 

longos e com razoável nível de incompatibilidade entre si.128 Já para os copolímeros 

aleatórios, a observação de apenas uma Tg é esperada.128 

Os produtos 22-25 apresentaram apenas uma Tg (Tabela 10). Os valores de Tg 

observados para estes produtos são intermediários daqueles entre PLLA2 e PIS1, 

sugerindo que eles também são miscíveis. 

Os produtos 23-25 apresentaram Tm, ao passo que 22, não. Os valores de Tm 

obtidos para os produtos 23-25 também são muito próximos daquele de PLLA2 ou 

PLLA1. A presença ou ausência dessas transições endotérmicas nas curvas DSC 

obtidas para 23-25 e 22 indica que os primeiros são semicristalinos, enquanto que o 

último, completamente amorfo, o que seria esperado obter para cooligômeros em 

bloco e aleatório, respectivamente. 
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Os graus de cristalinidade obtidos indiretamente por DSC para PLLA1 e 

PLLA2 (Tabela 10) foram 53 e 44%, respectivamente, em boa concordância com os 

dados da literatura (45-55%)106. 

Os valores do grau de cristalinidade obtidos por DSC para PLLA2/PIS1, 23, 

24 e 25 foram 34%, 3%, 0,3% e 31%, respectivamente (Tabela 10). Como esperado, 

os valores obtidos para PLLA2/PIS1 (34%) e 25 (31%) são proporcionalmente 

inferiores daqueles de PLLA2 (44%) e PLLA1 (53%), respectivamente. 

Inesperadamente, aqueles obtidos para 23 (3%) e 24 (0,3%) são demasiadamente 

inferiores. Ademais, a diferença nos valores entre o segundo e o primeiro 

aquecimentos é significativamente maior para 23 e 24. 

A Tabela 11 apresenta os dados obtidos por DSC durante a segunda corrida 

para um novo conjunto de experimentos para 23 e 24. 

Tabela 11. Temperaturas de transição vítrea, cristalização e fusão cristalina, calor de fusão 

e grau de cristalinidade obtidos por DSC na segunda corrida para um novo conjunto de 

experimentos. Parte 1. 

Produto Tg (ºC) Tc (ºC) Tm (ºC) ΔHm (J g-1)  (%) 

23a 45 n.o.c 125 1 1 (44)d

24b 53 108 145 22 24 (44)d

Valores de  (g mol-1) e PDI, respectivamente: a 4.300 e 1,3; b 5.000 e 1,9. c Não 

observado. d Do primeiro aquecimento, para comparação. 

O grau de cristalinidade obtido para o novo experimento de 24 (Tabela 11) é 

bem maior do que aquele mostrado na Tabela 10 e proporcionalmente mais baixo do 

que aqueles obtidos para PLLA2/PIS1 e 25 (Tabela 10). Isso sugere que reações de 

transesterificação secundárias brandas ocorreram durante a nova síntese de 24 

(Tabela 11), levando a formação de blocos mais curtos e a conseqüente perda de 

cristalinidade.  



112 
 

Portanto, o valor de  obtido para o novo experimento de 24 (Tabela 11) é 

mais consistente do que aquele da Tabela 10, à luz dos resultados adquiridos por 13C 

NMR. Por outro lado, o valor de  adquirido para 23 de uma amostra de outra 

síntese (Tabela 11) continua sendo inexplicavelmente bem baixo. 

4.1.8. WAXD 

A Figura 14 mostra os padrões de difração obtidos para PIS1, PLLA2 (extraído 

da Figura 4), 22-25 e PLLA2/PIS1, para comparação. 
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Figura 14. Difratogramas com ajustes pela função Gaussiana ou Lorentziana (R2 = 0,99) 

obtidos para (a) PIS1, (b) PLLA2, (c) 22, (d) 23, (e) 24, (f) 25 e (g) PLLA2/PIS1. Amostras 

em pó com recozimento prévio, exceto para PIS1 e 22. Continua. Parte 1. 
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Figura 14. Continuação. Difratogramas com ajustes pela função Gaussiana ou Lorentziana 

(R2 = 0,99) obtidos para (a) PIS1, (b) PLLA2, (c) 22, (d) 23, (e) 24, (f) 25 e (g) PLLA2/PIS1. 

Amostras em pó com recozimento prévio, exceto para PIS1 e 22. Continua. Parte 1. 
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Figura 14. Continuação. Difratogramas com ajustes pela função Gaussiana ou Lorentziana 

(R2 = 0,99) obtidos para (a) PIS1, (b) PLLA2, (c) 22, (d) 23, (e) 24, (f) 25 e (g) PLLA2/PIS1. 

Amostras em pó com recozimento prévio, exceto para PIS1 e 22. Continua. Parte 1. 
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Figura 14. Continuação. Difratogramas com ajustes pela função Gaussiana ou Lorentziana 

(R2 = 0,99) obtidos para (a) PIS1, (b) PLLA2, (c) 22, (d) 23, (e) 24, (f) 25 e (g) PLLA2/PIS1. 

Amostras em pó com recozimento prévio, exceto para PIS1 e 22. Parte 1. 

O padrão de difração obtido para PIS1 mostra, como esperado, somente um 

halo amorfo (Figura 14(a)), característico de amostras completamente amorfas, ao 

passo que aquele de PLLA2 (Figura 14(b)) é similar ao reportado na literatura94,95. 

Os padrões de difração obtidos para 23-25 (Figura 14(d)-(f)) são comparáveis 

com aquele do PLLA2, enquanto que o obtido para 22 (Figura 14(c)) é similar ao do 

PIS1. Esses resultados são fortes evidências de que o produto 22 é completamente 

amorfo e os produtos 23-25 são semicristalinos. 

A Tabela 12 sumariza as dimensões das celas unitárias obtidas por WAXD 

para amostras em pó previamente recozidas. 
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Tabela 12. Dimensões das celas unitárias determinadas por WAXD para amostras em pó 

previamente recozidas. Parte 1. 

Produto Dimensões da cela unitária (nm) 

 a b c 

PLLA2 1,06 0,60 2,92

23 1,06 0,59 2,94 

24 1,06 0,59 2,94 

25 1,06 0,60 2,93 

PLLA2/PIS1 1,05 0,60 2,93 

 

Os parâmetros da cela unitária obtidos para PLLA2 (Tabela 12) estão de 

acordo com aqueles reportados na literatura.97 As dimensões das celas unitárias 

obtidas para os produtos 23-25 e a blenda PLLA2/PIS1 (Tabela 12) são similares 

àquelas do PLLA2, sugerindo que os padrões de cristalização da cela unitária 

ortorrômbica (do PLLA) foram mantidos. 

A Figura 14 também exibe os padrões de difração obtidos para PLLA2, 23-25 e 

PLLA2/PIS1 com os respectivos ajustes pela função Gaussiana ou Lorentziana, por 

meio dos quais os graus de cristalinidade foram calculados. 

A Tabela 13 sumariza os graus de cristalinidade obtidos por WAXD para 

amostras em pó previamente recozidas. 
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Tabela 13. Graus de cristalinidade e espessuras das lamelas totais e amorfas obtidos por 

WAXD para amostras em pó previamente recozidas. Parte 1. 

Produto L (nm)a  (nm)a  (nm)a,b  (%)  (%)c

PLLA2 57d 17 32 71 44

23 38e 22e ⎯ 41 ⎯ 

24 73d 44 55 40 24

25 68d 33 47 52 31

PLLA2/PIS1 63d 32 42 49 33
a Os planos de difração (200) e/ou (100) dos segmentos de PLLA (Figura 14(b)) foram 

escolhidos para serem utilizados na determinação das espessuras das lamelas; b para 

comparação; c extraído da Tabela 10 ou Tabela 11 (valores obtidos a partir dos dados de 

DSC da segunda corrida), para comparação; d adquiridos usando λ = 0,194 nm (FeKα); e 

adquirido usando λ = 0,154 nm (CuKα). 

O valor do grau de cristalinidade de 71% obtido por WAXD para PLLA2 

(Tabela 13) é próximo daquele reportado por Yoon et al. (78%)129. 

Embora os valores do grau de cristalinidade obtidos por WAXD sejam bem 

maiores do que aqueles de DSC (Tabela 13), eles apresentam, em geral, a mesma 

tendência. Graus de cristalinidade relativamente maiores obtidos por WAXD para 

amostras de PLLA foram reportados por Shyamroy et al.: 39-51% ( ) e 67-85% 

( ).121 A determinação do grau de cristalinidade para amostras semicristalinas 

por WAXD é preferível àquela por DSC, porque esses materiais tendem a sofrer 

cristalização a frio e recristalização durante o ensaio de DSC.130 Outra incerteza 

quanto aos dados de DSC está associada aos conflitantes valores de calor de fusão 

reportados para amostras extrapoladas a 100% de cristalinidade para PLLA, que 

variam de 83 a 148 J g-1.130 

Valores do grau de cristalinidade obtidos por WAXD para os produtos 23 

(41%) e 24 (40%), proporcionalmente inferiores àqueles de 25 (52%) e PLLA2/PIS1 
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(49%) (Tabela 13), sugerem que reações de transesterificação secundárias brandas 

aconteceram durante as sínteses de 23 e 24, à medida que blocos mais curtos, com 

conseqüente perda de cristalinidade, são esperados como resultado. Além disso, os 

dados de  (Tabela 13) sugerem que, juntamente com aqueles de 13C NMR e 

MALDI-TOFMS, os produtos 22 e 23-25 são, respectivamente, cooligômeros 

aleatório e em bloco. 

Como copolímeros ou blendas binárias miscíveis apresentam completa 

interpenetração das regiões amorfas, espera-se que ocorra aumento da espessura 

da lamela amorfa, em relação àquela dos correspondentes homopolímeros. O 

eventual aumento do tamanho da lamela amorfa pode ser utilizado como um 

parâmetro para estimar a miscibilidade de copolímeros ou blendas. 

Os planos de difração (200) e/ou (100) dos segmentos de PLLA (Figura 14(b)) 

foram selecionados para serem usados na estimação das espessuras das lamelas 

total, cristalina e amorfa por WAXD (Tabela 13). 

Os dados de L (denominado como período longo) reportados na literatura 

para PLLA, obtidos diretamente por espalhamento de raios X de baixo ângulo 

(SAXS), variam de 17 a 35 nm,94,95,100,131 ao passo que aqueles obtidos 

indiretamente por WAXD, são raramente mencionados. 

Primeiramente, nota-se a influência do comprimento de onda utilizado (0,154 

ou 0,194 nm) sobre a magnitude do valor da espessura L obtida por WAXD: quanto 

maior o comprimento de onda, tanto maior a espessura resultante (Tabela 13). Por 

outro lado, independentemente do comprimento de onda utilizado, obtêm-se sempre 

os mesmos parâmetros da cela unitária.  
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Os valores obtidos para as espessuras das lamelas amorfas de 23-25 e 

PLLA2/PIS1 foram 1,9-2,6 ( ) ou 1,3-1,7 ( ), para comparação, vezes 

maiores do que aquele de PLLA2 (Tabela 13), dependendo de qual técnica foi usada 

para obter o grau de cristalinidade. Espessuras de lamelas amorfas relativamente 

maiores evidenciam que 23-25 e PLLA2/PIS1 são cooligômeros e blenda miscíveis, 

respectivamente, consistente com os dados de DSC. 

4.1.9. Medidas de ângulo de contato e energia de superfície 

Uma superfície é considerada hidrofóbica quando o ângulo de contato de 

avanço em água é >65ο, enquanto que uma exibindo um valor <65ο é considerada 

hidrofílica.132 

PLLA é hidrofóbico, com valores reportados de ângulo de contato de avanço 

em água para amostras comerciais de PLLA de 82ο133 ou 74ο134, conforme a fonte.  

A qualidade (avaliada por SEM) dos filmes finos obtidos não foi 

suficientemente adequada para permitir o uso de água como líquido de teste. 

A interpretação dos resultados de ângulo de contato de avanço usando 

diiodometano como líquido de teste é inversa daquela quando se usa água, ou seja, 

valores maiores (com diidometano) significam que a amostra é mais hidrofílica, 

enquanto que valores menores (com diidometano) implicam que a amostra é mais 

hidrofóbica. 

A Tabela 14 apresenta os dados obtidos de medidas de ângulo de contato de 

avanço, usando diiodometano e lâminas de vidro como líquido de teste e substratos, 

respectivamente, para os filmes poliméricos finos.  
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Tabela 14. Medidas de ângulo de contato de avanço obtidas para filmes poliméricos finos 

pelo método da gota séssil, usando diiodometano e lâminas de vidro como líquido de teste e 

substratos, respectivamente. Os dados são expressos em termos da média e do desvio 

padrão. Parte 1. 

Produto θavanço (ο) 

PLLA2 40 ± 1 

PIS1 26 ± 2 

22 31 ± 1 

23 31 ± 1 

24 32 ± 2 

25 30 ± 1 

PLLA2/PIS1 34 ± 3 

 

Os dados da Tabela 14 revelam que PIS1 é mais hidrofóbico que PLLA2. 

Como esperado, se levarmos em conta as frações mássicas, 22-25 e PLLA2/PIS1 

apresentam valores intermediários de θavanço. 

A velocidade de (bio)degradação de polímeros biodegradáveis é mais 

favorecida pelo maior caráter hidrofílico do polímero do que pela sua menor 

cristalinidade.3,6 Portanto, a presença de resíduos de succinato de isosorbídeo nas 

cadeias poliméricas dos produtos 22-25 pode ser desfavorável em termos de taxa de 

(bio)degradação. Por outro lado, ela pode ser favorável em aplicações de polímeros 

usados como suporte em engenharia de tecidos, em que eles atuam como suporte 

para adesão, crescimento e proliferação celular. 
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A Tabela 15 mostra as novas medidas de ângulo de contato de avanço, 

usando diiodometano e água como líquidos de teste e wafers de Si como substratos, 

para os filmes poliméricos finos. A Tabela 15 também apresenta os dados calculados 

para as energias de superfície. 

Tabela 15. Medidas de ângulo de contato de avanço obtidas para filmes poliméricos finos 

pelo método da gota séssil e dados de energia de superfície. Diiodometano e água foram 

usados como líquidos de teste e wafers de Si como substratos. Os dados são expressos em 

termos da média e do desvio padrão. Parte 1. 

Produto θavanço (ο) Energia de superfície (mN m-1)b

 H2Oa CH2I2a
 

 

PLLA2 81 ± 2 36 ± 1 49 ± 2 42 ± 2 7 ± 2 

PIS1 45 ± 2 17 ± 1 73 ± 2 49 ± 2 24 ± 2 

PIS5c 54 ± 1 17 ± 1 68 ± 1 48 ± 1 20 ± 1 

22 74 ± 2 36 ± 2 52 ± 2 42 ± 2 10 ± 2 

24 85 ± 2 29 ± 1 51 ± 2 45 ± 2 6 ± 2 
a Usando água ou diiodometano como líquidos de teste; b a energia de superfície foi 

decomposta nas componentes dispersiva e polar, respectivamente; c amostra de uma nova 

síntese (Tabela 16 e Tabela 18; parte 2): = 3.200 e  = 9.600 g mol-1. 

Pode-se observar o efeito do substrato sobre as medidas de ângulo de 

contato de avanço (comparar as Tabela 14 e Tabela 15). Harnett et al.135 também 

observaram o efeito do substrato sobre tais medidas em seus estudos envolvendo 

proteínas de matrizes extracelulares (células de adesão) revestindo vários 

biomateriais. 

Apesar de as novas medidas de ângulo de contato de avanço em 

diiodometano terem confirmado o maior caráter hidrofóbico de PIS1 em relação ao 

de PLLA2, elas forneceram dados, aparentemente, inconsistentes em água para 

PIS1.  
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Uma nova amostra de PIS, obtida de uma nova síntese e codificada como 

PIS5 ( = 3.200 e  = 9.600 g mol-1), também apresentou comportamento similar 

(Tabela 15). Inclusive, resultados comparáveis foram observados para filmes finos de 

PIS5 obtidos sobre wafers de Si previamente silanizados com trimetilclorossilano (os 

wafers de Si foram imersos por ∼20 s em uma solução em tolueno a 1%, v/v, a 

±60ºC). (Os wafers de Si apresentaram ângulos de contato antes e após a 

silanização de 5ο e 55ο, respectivamente.)  

Ademais, tentou-se substituir clorofórmio por 1,4-dioxano, porém os filmes 

finos obtidos para PIS5 apresentaram qualidade insatisfatória, de tal modo que as 

medidas de θavanço não foram realizadas. 

Comparativamente aos resultados obtidos para PLLA2, os dados da Tabela 15 

mostram que aumentou o caráter hidrofóbico da amostra de 24 em ambos os 

líquidos de teste, ao passo que para a amostra de 22, ele diminuiu em água e não 

sofreu alteração em diiodometano. 

Fowkes sugeriu que a energia de superfície deveria ser considerada como a 

soma de contribuições independentes, cada uma representando uma força 

intermolecular particular.101 De um ponto de vista prático, a energia de superfície 

pode ser considerada como a soma das componentes dispersivas e não-dispersivas 

ou polares.101,102 

A componente dispersiva é responsável por 86%, 81% e 88% da energia de 

superfície de PLLA2, 22 e 24 (Tabela 15), respectivamente, que é consistente com o 

caráter hidrofóbico de PLLA2. Enquanto que para PIS, ela corresponde a ∼70%. 
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A energia de superfície obtida para PLLA2, 22 e 24 foi de cerca de 50 mN m-1 

(ou 50 mJ m-2).  

Alguns dados de energia de superfície da literatura para PLLA são 

apresentados para comparação: 39 mN m-1 (foram usadas lâminas de vidro como 

substratos),136 42 mN m-1 (as medidas foram feitas diretamente em filmes de 100 μm 

de espessura)137 e 40 mN m-1 (as medidas foram feitas diretamente em filmes de 50 

μm de espessura)138. 

Energia de superfície da ordem de 50 mN m-1 é muito próxima daquela 

reportada para o colágeno (48 mN m-1),135 o que favorece a adesão nele. O 

colágeno é uma proteína de matriz extracelular que serve como suporte para 

adesão, crescimento e proliferação de células específicas in vivo e para adesão 

celular em vários substratos in vitro.135 Por outro lado, valores de ∼50 mN m-1 podem 

estar associados às baixas massas molares médias obtidas. 

4.1.10. AFM 

A Figura 15 exibe as imagens de AFM obtidas para os filmes poliméricos finos 

de PLLA2, PIS1, 22 e 24 usando wafers de Si como substratos. 
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Figura 15. Imagens de AFM obtidas para PLLA2, PIS1, 22 e 24 no modo topográfico e no 

modo fase com janelas de 3 x 3 μm2. Os valores de rms obtidos foram 0,1 nm (wafers de Si), 

0,40 nm (PLLA2), 1,35 nm (PIS1), 0,49 nm (22) e 0,96 nm (24). Continua. Parte 1. 
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Figura 15. Continuação. Imagens de AFM obtidas para PLLA2, PIS1, 22 e 24 no modo 

topográfico e no modo fase com janelas de 3 x 3 μm2. Os valores de rms obtidos foram 0,1 

nm (wafers de Si), 0,40 nm (PLLA2), 1,35 nm (PIS1), 0,49 nm (22) e 0,96 nm (24). Parte 1. 
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Os dados obtidos de rugosidade variaram de 0,40 a 1,35 nm. As superfícies 

das amostras são relativamente planas. 

Tanto as superfícies dos oligômeros quanto as dos cooligômeros estão 

repletas de um grande número de depressões de baixa profundidade (<5 nm) e 

largura (<20 nm), além de “morros”. Como essas depressões e morros podem conter 

ar, as medidas de θavanço (Tabela 15) podem estar refletindo a molhabilidade de uma 

superfície mista. 

Em virtude das depressões, não é possível inferir se há ou não separação de 

fases a partir das imagens de AFM mostradas na Figura 15. 
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4.2. Parte 2 – produtos de alta massa molar média contendo LLA e IS obtidos 

em duas etapas 

PLLA3, PLLA4 e PLLA5 foram sintetizados em massa por ROP, ao passo que 

PIS2, PIS3, PIS4 e PIS5 em massa por polimerização em etapas. Os índices 

referem-se às amostras de PLLA e PIS obtidas com diferentes massas molares 

médias, respectivamente.  

Dentre os quatro cooligômeros (22-25) estudados na parte 1, 24 mostrou-se 

ser o mais promissor quanto à obtenção de produtos com maiores massas molares 

médias, visando a eventuais aplicações como biomaterial. 

O produto 24 (ver Esquema 4) foi sintetizado novamente em massa por 

copolimerização por abertura de anel a partir de L-lactídeo e PIS (PIS2, PIS4 ou 

PIS5) nas seguintes composições em massa na alimentação: 85-15%, 70-30% e 60-

40%, cujas amostras foram codificadas como 2485-15, 2470-30 ou 2470-30(MS) e 2460-40, 

respectivamente. 

A extensão de cadeia das amostras de PIS3, PIS5, 2485-15, 2470-30, 2470-30(MS) 

e 2460-40 foi feita em solução. A extensão de cadeia de PIS fornece o produto 26 ou 

27, pela perda de CO2 (V). Igualmente, a extensão de cadeia de 24 dá o produto 28 

ou 29, pela perda de CO2 (VI) (ver Esquema 8). Admitiremos que os produtos 

resultantes da extensão de cadeia de PIS e 24 sejam somente 27 e 29, 

respectivamente, porque 26 e 28 são termicamente instáveis69,139. 
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Esquema 8. Estruturas químicas desejadas e a ser confirmadas para os produtos de 

extensão de cadeia do PIS (dando 26 ou 27, pela perda de CO2) e do produto 24 (dando 28 

ou 29, pela perda de CO2) obtidos em solução de clorofórmio seco pelos métodos V e VI, 
respectivamente. As estruturas químicas desejadas e a ser confirmadas para 27 e 29 

representam um poli(éster-uretano-amida). Parte 2. 

As amostras dos produtos obtidos por extensão de cadeia a partir de 2485-15, 

2470-30, 2470-30(MS) e 2460-40 foram codificadas, respectivamente, como 2985-15, 2970-30, 

2970-30(MS) e 2960-40.  

As amostras do produto 2970-30(MS) foram usadas no trabalho envolvendo a 

obtenção de fibras por fiação do fundido e nos ensaios mecânicos de tração. 
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4.2.1. Quantidades e condições usadas nas sínteses 

A Tabela 16 apresenta as quantidades e condições típicas usadas nas 

sínteses dos produtos da primeira etapa da parte 2. A Tabela 16 também dá os 

dados de rendimentos reacionais, que variaram de 64 a 85% (PLLA), 90 a 94% (PIS) 

e 77 a 90% (24). 
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Tabela 16. Quantidades e condições típicas usadas nas sínteses dos produtos da primeira etapa da parte 2. Continua. 

Produto Reagente 1 Reagente 2 Reagente 3 Reagente 4 Condições Rendimentos 

PLLA3 
L-lactídeoa 

2,675 g; 
1,9x10-2 mol 

⎯ ⎯ 
SnOct2 

3 mg; 
7,4x10-6 mol 

110-130ºC 
Selagem 1,0 mmHg

167 h 
73% 

PLLA4 
L-lactídeob 

10,048 g; 
7,0x10-2 mol 

⎯ ⎯ 
SnOct2 

19 mg; 
4,7x10-5 mol 

110-130ºC 
Selagem 0,7 mmHg

167 h 
64%e 

PLLA5 
L-lactídeob 

10,000 g; 
6,9x10-2 mol 

⎯ ⎯ 
SnOct2 

20 mg; 
4,9x10-5 mol 

110-130ºC 
Selagem 0,3 mmHg

16 hd 
85% 

PIS2c ⎯ 
Anid. succínico

10,442 g; 
1,04x10-1 mol 

Isosorbídeo 
15,240 g; 

1,04x10-1 mol 

SnOct2 

1365 mg; 
3,4x10-3 mol 

154-165ºC 
12 h – 1 atm 

53 h – 1,1 mmHg 
94% 

PIS3 ⎯ 
Anid. succínico

4,700 g; 
4,69x10-2 mol 

Isosorbídeo 
6,860 g; 

4,69x10-2 mol 

SnOct2 

610 mg; 
1,5x10-3 mol 

140-160ºC 
7 h – 1 atm 

22 h – 2,0 mmHg 
94% 

PIS4 ⎯ 
Anid. succínico

8,132 g; 
8,12x10-2 mol 

Isosorbídeo 
11,868 g; 

8,12x10-2 mol 

SnOct2 

1000 mg; 
2,5x10-3 mol 

140-160ºC 
7 h – 1 atm 

22 h – 0,7 mmHg 
90% 

PIS5 ⎯ 
Anid. succínico

5,673 g; 
5,67x10-2 mol 

Isosorbídeo 
8,280 g; 

5,67x10-2 mol 

SnOct2 

715 mg; 
1,8x10-3 mol 

140-160ºC 
7 h – 1 atm 

22 h – 0,7 mmHg 
93% 

a L-lactídeo 98% (ver Tabela 1); b L-lactídeo 99,5% (ver Tabela 1); c condição atípica; d ampola previamente silanizada e reação interrompida 

antes porque o fundo da ampola estava rompido no dia seguinte; e perdas adicionais durante a purificação. 
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Tabela 16. Continuação. Quantidades e condições típicas usadas nas sínteses dos produtos da primeira etapa da parte 2. 

Produto Reagente 1 Reagente 2 Reagente 3 Reagente 4 Condições Rendimentos 

2485-15 (85-15%)a 

L-lactídeob 

8,500 g; 

5,9x10-2 mol 

PISc

1,522 g; 

= 1.300 ou 2.700 g mol-1 

 

⎯ 

 

SnOct2 

16 mg; 

3,9x10-5 mol

110-130ºC 

Selagem 1,1 mmHg 

167 h 

82%e 

2470-30 (70-30%)a 

L-lactídeob 

7,000 g; 

4,9x10-2 mol 

PISc

3,023 g; 

= 1.300 ou 2.700 g mol-1 

 

⎯ 

 

SnOct2 

13 mg; 

3,2x10-5 mol

110-130ºC 

Selagem ∼1 mmHg 

167 h 

(87 ± 3)%f 

2470-30(MS) (70-30%)a,g 

L-lactídeob 

7,000 g; 

4,9x10-2 mol 

PISd

3,000 g; 

= 3.200 g mol-1 

 

⎯ 

 

SnOct2 

15 mg; 

3,7x10-5 mol

110-130ºC 

Selagem ∼1 mmHg 

183,5 h 

(79 ± 2)%f 

2460-40 (60-40%)a 

L-lactídeob 

6,000 g; 

4,2x10-2 mol 

PISc

4,000 g; 

= 1.300 ou 2.700 g mol-1 

 

⎯ 

 

SnOct2 

11 mg; 

2,7x10-5 mol

110-130ºC 

Selagem ∼1 mmHg 

165 h 

(84 ± 2)%f 

a Composição em massa na alimentação de L-lactídeo e PIS (PIS2, PIS4 ou PIS5), respectivamente.; b L-lactídeo 99,5% (ver Tabela 1); c PIS2 

ou PIS4; d PIS5; e valor de 85% foi obtido para uma outra amostra em que ocorreu perda de vácuo durante a selagem, mas foi usada assim 

mesmo; f dados expressos em termos da média e do desvio padrão; g as ampolas foram previamente silanizadas. 
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A Tabela 17 resume as quantidades e condições típicas usadas nas extensões 

de cadeia dos produtos da primeira etapa da parte 2. A Tabela 17 também apresenta 

os dados de rendimentos reacionais, que variaram de 57 a 95% (27), 81 a 87% 

(2985-15), 75 a 85% (2970-30), 79 a 89% (2970-30(MS)) e 77 a 87% (2960-40). 
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Tabela 17. Quantidades e condições típicas usadas nas extensões de cadeia dos produtos da primeira etapa da parte 2. 

Produto Reagente 1 Reagente 2 Solvente n HMDI : n reagente 1a Condiçõesb Rendimentos 

27 
PIS3d 

4,000 g; 
= 3.300 g mol-1 

HMDI 
205 mg; 

1,2x10-3 mol 

CHCl3 
20 mL 

⎯ 
1,0 : 1,0 

63-67ºC 
Sob N2 

15 h 
95% 

27c 
PIS5d 

6,700 g; 
= 3.200 g mol-1 

HMDI 
354 mg; 

2,1x10-3 mol 

CHCl3 
30 mL 

⎯ 
1,0 : 1,0 

66-71ºC 
Sob N2 

21 h 
 

  
 

+ 312 mg; 
1,9x10-3mol 

 
+ 50 mL 

⎯ 
1,9e : 1,0 

67-72ºC 
Sob N2 

24 h 
57%j 

2985-15 
2485-15

d 

3,500 g; 
= 28.000 g mol-1 

HMDI 
28 mg; 

1,7x10-4 mol 

CHCl3 
25 mL 

⎯ 
1,3f : 1,0 

65-74ºC 
Sob N2 

24 h 
(84 ± 3)%k 

2970-30 
2470-30

d 

4,000 g; 
= 12.000 g mol-1 

HMDI 
72 mg; 

4,3x10-4 mol 

CHCl3 
22 mL 

⎯ 
1,3g : 1,0 

64-66ºC 
Sob N2 

24 h 
(80 ± 5)%k 

2970-30(MS) 
2470-30(MS)

d 

3,400 g; 
= 12.000 g mol-1 

HMDI 
78 mg; 

4,6x10-4 mol 

CHCl3 
29 mL 

⎯ 
1,6h : 1,0 

69-75ºC 
Sob N2 

22 h 
(84 ± 5)%k 

2960-40 
2460-40

d 

4,000 g; 
= 8.200 g mol-1 

HMDI 
107 mg; 

6,4x10-4 mol 

CHCl3 
22 mL 

⎯ 
1,3i : 1,0 

65-72ºC 
Sob N2 

24 h 
(82 ± 5)%k 

a Razão molar; b permitiu-se que a reação prosseguisse a temperatura ambiente durante o repouso por um período típico de 7 a 14 dias, 

exceto para 2970-30(MS), de 21 dias; c o procedimento foi repetido mais uma vez; d ver Tabela 16; e quantidade cumulativa. Variação da proporção 

de HMDI: f 1,0-1,7; g 1,0-1,5; h 1,3-1,9; i 1,0-1,3. j Formação parcial de gel insolúvel, removido por filtração; k expressos em termos da média e 

do desvio padrão. 
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Houve formação parcial (não quantificada) de gel insolúvel não somente na 

síntese de 27 (obtido a partir de PIS5; ver Tabela 17), mas também em alguns 

experimentos envolvendo a síntese de 29, resultando em redução no rendimento 

reacional. Em um caso, em que a razão molar entre HMDI e 24 foi de dois, houve 

formação quase total de gel insolúvel. Kylmä e Seppälä140 relataram a formação de 

gel insolúvel de até 75% em massa na extensão de cadeia dos copolímeros, 

formados a partir de ácido L-láctico, ε-caprolactona e 1,4-butanodiol, com HMDI, em 

várias proporções. 

O grupo funcional isocianato é capaz de reagir não somente com a hidroxila e 

carboxila, mas também com amina, uréia, uretana e amida. A reação de isocianato 

com uretana ou amida produz alofanato ou acil-uréia, respectivamente.69,139 

Portanto, o excesso de HMDI, que contém dois grupos isocianatos, pode levar à 

formação de ligações cruzadas, resultando na formação de géis insolúveis (ver 

Esquema 9). 
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Esquema 9. Estruturas químicas propostas mostrando a formação de gel insolúvel por meio 

de ligações cruzadas, respectivamente: entre grupos uretanas de cadeias distintas e HMDI, 

dando origem a alofanatos; entre grupos amidas e HMDI, originando acil-uréias; e 

envolvendo ambos uretana e amida com HMDI, resultando em alofanato e acil-uréia. Parte 

2. 

4.2.2. Determinação das composições e das massas molares médias 

A Tabela 18 fornece as composições em massa dos meros de ácido L-láctico e 

succinato de isosorbídeo determinadas por 1H NMR, bem como aquelas na 

alimentação, para comparação, para os produtos obtidos na primeira etapa. A Tabela 

18 também dá as massas molares médias numéricas e os índices de 

polidispersidade obtidos por SEC. 
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Tabela 18. Composições em massa obtidas por 1H NMR e massas molares médias 

numéricas e índices de polidispersidade obtidos por SEC para os produtos sintetizados na 

primeira etapa. Alguns dados são expressos em termos da média e do desvio padrão. Parte 

2. 

Produtoa Composição em massa (%) Composição em massa (%)  (g mol-1) PDI

 (na alimentação) (por 1H NMR) (por SEC) 

 LLA IS LLA IS   

PLLA3 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 34.000 1,8 

PLLA4 ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  96.000 1,9 

PLLA5 ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  220.000 1,6 

PLLAb ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 120.000 1,3 

PIS2 ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  1.300 3,2 

PIS3 ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  3.300 1,9 

PIS4 ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  2.700 2,1 

PIS5 ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  3.200 3,0 

2485-15  85 15 86 14 28.000 1,9

2485-15
c 85 15 87c 13c 14.000c 2,0c

2470-30  70 30 74 26 
11.000 ± 

2.000d 

2,4 ± 

0,2d 

2470-30(MS) 70 30 75 25 
12.000 ± 

4.000e 

3,0 ± 

0,2e 

2460-40 60 40 64 36 
9.000 ± 

2.000f 

2,4 ± 

0,2f 

a Ver Tabela 16; b amostra comercial, para comparação; c valores obtidos para uma amostra 

que durante a selagem ocorreu perda de vácuo (ver Tabela 16). Valores mínimos e 

máximos de  e  (em g mol-1), respectivamente: d 9.300 e 13.000 e 22.000 e 31.000; e 

8.500 e 17.000 e 25.000 e 45.000; f 8.200 e 10.000 e 21.000 e 24.000. 
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As composições em massa obtidas são próximas das correspondentes da 

alimentação. Por outro lado, é interessante o fato de que as composições obtidas 

para 2470-30 e 2470-30(MS) (Tabela 18) terem sido tão distintas daquelas de 24 (Tabela 4; 

parte 1): 74% (LLA) e 26% (IS) contra 61% (LLA) e 39% (IS), respectivamente. 

Fica evidente a influência da pureza do L-lactídeo, vácuo aplicado durante a 

selagem das ampolas e uso da câmara seca sobre a massa molar média obtida para 

PLLA, quando os respectivos dados das Tabela 18 e Tabela 4 (parte 1) são 

comparados entre si. Houve um aumento de 24 vezes tanto em  quanto em  

quando os respectivos dados de PLLA5 e PLLA1 são comparados, por exemplo. 

Como mencionado, devido à baixa reatividade e à diferença de reatividade 

dos grupos hidroxila do isosorbídeo, no geral, o uso da câmara seca e da 

polimerização em etapas conduzida em massa para sintetizar PIS produziu um 

aumento relativamente pequeno de até 2,3 e 3,9 em  e , respectivamente, em 

relação ao valor “real” (ver notas de rodapé da Tabela 4) obtido para PIS sintetizado 

por destilação azeotrópica e sem o uso da câmara seca. Tipicamente, quanto menor 

o vácuo ao longo de toda a reação, tanto maior foi a massa molar média resultante. 

As massas molares médias obtidas para 24 diminuem à medida que o teor do 

pré-oligômero PIS na alimentação aumenta (Tabela 18), evidenciando a participação 

de PIS na reação como iniciador da ROP.  

Quando as massas molares médias das amostras de 2470-30 (Tabela 18) e 24 

(Tabela 4; parte 1) são comparadas entre si, vê-se que ocorreu um aumento médio 

de 3 vezes em  e 5 vezes em , ficando novamente clara a influência positiva 

das condições de síntese aperfeiçoadas sobre as massas molares médias obtidas. 
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A Tabela 19 apresenta as composições em massa determinadas por 1H NMR 

e as massas molares médias numéricas e os índices de polidispersidade obtidos por 

SEC para os produtos provenientes da extensão de cadeia. 
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Tabela 19. Composições em massa obtidas por 1H NMR e massas molares médias numéricas e índices de polidispersidade obtidos por SEC 

para os produtos oriundos da extensão de cadeia. Alguns dados são expressos em termos da média e do desvio padrão. Parte 2. 

Produtoa Composição em massa (%)  (g mol-1) PDI 

 (por 1H NMR) (por SEC) 

 LLA IS   

27b ⎯ ⎯ 16.000 2,0 

27c ⎯ ⎯ 26.000 2,2 

2985-15  86 14 60.000 ± 10.000 1,9 ± 0,1 

2985-15
d 85 15 50.000 ± 7.000 1,7 ± 0,1 

2970-30  72 28 50.000 ± 10.000e 1,9 ± 0,3e

2970-30(MS) 76 24 70.000 ± 20.000f 2,2 ± 0,3f

2960-40 64 36 40.000 ± 8.000g 2,4 ± 0,2g

a Ver Tabela 17; b obtido a partir de PIS3; c obtido a partir de PIS5; d obtido a partir de uma amostra de 2485-15 em que ocorreu perda de vácuo 

durante a selagem. Valores mínimos e máximos de  e  (em g mol-1), respectivamente: e 36.000 e 65.000 e 71.000 e 150.000; f 40.000 e 

88.000 e 60.000 e 210.000; g 33.000 e 51.000 e 72.000 e 130.000. 
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Como esperado, as composições em massa dos produtos procedentes da 

extensão de cadeia e aquelas dos respectivos materiais de partida são similares 

(comparar a Tabela 19 com a Tabela 18). 

Os valores mínimos e máximos de massas molares médias numéricas e 

ponderais obtidos para os materiais de partida de 29 foram 8.200 e 28.000 g mol-1 e 

21.000 e 52.000 g mol-1, enquanto que aqueles de 29 foram 33.000 e 88.000 g mol-1 

e 60.000 e 210.000 g mol-1, respectivamente (ver Tabela 18 e Tabela 19). 

A extensão de cadeia das amostras de 24 resultou em um aumento médio da 

massa molar média de quatro; enquanto que para PIS, de seis. 

Tipicamente, de um lado, quanto maior a proporção de HMDI, tanto maior a 

massa molar média obtida; por outro lado, tanto maior a possibilidade de ocorrência 

de gel insolúvel. 

4.2.3. 1H e 13C NMR 

Os espetros de 1H e 13C NMR obtidos para PLLA3 e PIS3 são mostrados nos 

Anexos 17 e 18 e 19 e 20, respectivamente. Quando esses espectros são 

comparados com aqueles obtidos para PLLA1 e PIS1 (ver Anexos 1, 2, 3 e 4), nota-

se que os primeiros apresentam bem menor quantidade de impurezas presentes, 

como esperado. 

A Figura 16 exibe os espectros de 13C NMR obtidos para PLLA3, PIS3, 2485-15, 

2470-30 e 2460-40 na região da carbonila. 
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Figura 16. Espectros de 13C NMR obtidos para (a) PLLA3, (b) PIS3, (c) 2485-15, (d) 2470-30 e 
(e) 2460-40 na região da carbonila. Continua. Parte 2. 
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Figura 16. Continuação. Espectros de 13C NMR obtidos para (a) PLLA3, (b) PIS3, (c) 2485-15, 

(d) 2470-30 e (e) 2460-40 na região da carbonila. Continua. Parte 2. 
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Figura 16. Continuação. Espectros de 13C NMR obtidos para (a) PLLA3, (b) PIS3, (c) 2485-15, 

(d) 2470-30 e (e) 2460-40 na região da carbonila. Parte 2. 

Somente no espectro de 13C NMR obtido para 2460-40 (Figura 16(e)) são 

observados o aparecimento de picos adicionais (quatro) de baixíssimas 

intensidades. 

Os espectros de 1H NMR (não mostrados) obtidos para os produtos 27 e 29 

originários da extensão de cadeia são similares àqueles dos respectivos materiais 

de partida. 

Nos espectros de 1H NMR de 27 e 29 não aparecem os deslocamentos 

químicos esperados para os átomos de hidrogênio dos grupos funcionais uretana e 

amida (ver Esquema 8). Provavelmente, isso se deva ao baixo número de tais 

ligações formadas. 
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Nos espectros de 1H NMR, que foram obtidos por Kéki et al.122 para os 

produtos sintetizados a partir da reação entre ácido L-láctico e um diisocianato 

alifático, aparecem picos relativamente intensos para as ressonâncias da uretana 

(9,8 ppm) e amida (8,5 ppm). Contudo, naqueles obtidos por Borda et al.,141 para 

copolímeros que sofreram extensão de cadeia com um diisocianato aromático, eles 

aparecem com intensidades extremamente baixas, praticamente imperceptíveis, em 

torno de 10 e 9 ppm, respectivamente.  

Não obstante, nota-se o aparecimento de um pico de intensidade 

relativamente baixa em 3,16 ppm nos espectros de 1H NMR obtidos para 27 e 29. 

Para ilustrar, os Anexos 21 e 22 exibem os espectros de 1H NMR obtidos para 27 

(  = 16.000 g mol-1) e PIS3 e para 2970-30 e 2470-30 na região de 3,3 a 3,0 ppm, 

respectivamente. Tal deslocamento químico pode ser atribuído ao grupo metileno, 

na ligação –CH2-N(H)-, do resíduo de HMDI. Além disso, dois picos adicionais (em 

1,49 e 1,33 ppm) aparecem no espectro de 1H NMR obtido para 27, também 

atribuídos aos grupos metilenos restantes do resíduo de HMDI. 

Igualmente, os espectros de 13C NMR (não mostrados) obtidos para 27 e 29 

são comparáveis com aqueles dos correspondentes materiais de partida. 

A Figura 17 mostra os espectros de 13C NMR obtidos para 2985-15, 2970-30 e 

2960-40 na região da carbonila. 
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Figura 17. Espectros de 13C NMR obtidos para os produtos resultantes da extensão de 

cadeia (a) 2985-15, (b) 2970-30 e (c) 2960-40 na região da carbonila. Continua. Parte 2. 
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Figura 17. Continuação. Espectros de 13C NMR obtidos para os produtos resultantes da 

extensão de cadeia (a) 2985-15, (b) 2970-30 e (c) 2960-40 na região da carbonila. Parte 2. 

Como no espectro de 13C NMR obtido para 2460-40 (Figura 16(e)), o de 2960-40 

(Figura 17(c)) também aparece picos adicionais (três) de baixíssimas intensidades. 

4.2.4. Análise térmica por TG 

As curvas TG obtidas para PLLA3 e para os produtos provenientes da 

extensão de cadeia 27 (  = 16.000 g mol-1) e 2970-30 são exibidas na Figura 18. 
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Figura 18. Curvas TG obtidas para PLLA3 e para os produtos oriundos da extensão de 

cadeia 27 (  = 16.000 g mol-1) e 2970-30 e adquiridas no modo Hi-Resolution™. Parte 2. 

De modo geral, as curvas TG obtidas para PLLA3, 27 e 2970-30 (Figura 18) são 

similares àquelas mostradas na Figura 12 (parte 1) para PLLA2, PIS1 e 24, 

respectivamente, apesar de apresentarem massas molares médias distintas. 

4.2.5. Análise térmica por DSC 

A Tabela 20 reúne os dados de temperaturas de transição vítrea, cristalização 

e fusão cristalina, calor de fusão e grau de cristalinidade obtidos por DSC durante a 

segunda corrida para os produtos da primeira etapa. 
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Tabela 20. Temperaturas de transição vítrea, cristalização e fusão cristalina, calor de fusão e grau de cristalinidade determinados por DSC 

durante a segunda corrida para os produtos da primeira etapa. Parte 2. 

Produto Tg (ºC) Tc (ºC) Tm (ºC) ΔHm (J g-1)  (%) 

PLLA3 56 94 173 48 52 (49)e

PLLA4 57 n.o.c 175 54 58 (50)e

PLLAa 65 n.o.c 180 38 41 (58)e

PIS4 56 n.o.c n.o.c ⎯ ⎯ 

2485-15 57 100 162 50 54 (56)e

2470-30
b 54 113 155 25 27(31)e

2470-30
b 57 119 152 e 159d (159)e 8 e 24d (51)e 9 e 26d (55)e 

2460-40 58 121 149 e 156d (157)e 32 34 (40)e

a Amostra comercial, para comparação; b ensaios realizados com diferentes amostras e em diferentes datas; c não observado; d dois picos 

endotérmicos; e do primeiro aquecimento, para comparação. 
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A temperatura de transição vítrea tende a aumentar com o aumento da massa 

molar média, porém a partir de um determinado valor de massa molar média a Tg 

praticamente não sofre mais o efeito dela.93 Por esse motivo, os valores de Tg e, por 

analogia, os de Tm, obtidos para as amostras de PLLA3 e PLLA4 (Tabela 20) 

aumentaram, quando comparados com aqueles de PLLA1 e PLLA2 (Tabela 10). 

Os dados de Tg obtidos para as amostras de 2485-15, 2470-30 e 2460-40 (Tabela 

20) não permitem inferir se elas são ou não miscíveis, em razão das Tg’s serem 

próximas daquelas de PLLA3 ou PLLA4 e PIS4 isoladamente. 

Foram observados dois picos endotérmicos para as amostras de 2470-30 e 

2460-40 (Tabela 20), em vez de um, como esperado, em razão dos blocos constituintes 

serem oriundos de um polímero semicristalino e de um amorfo. Há duas 

possibilidades para a origem daqueles dois picos: (i) fusão e recristalização da 

amostra ou (ii) existem dois tipos de lamelas cristalinas.142 

Embora os graus de cristalinidade obtidos para as amostras de 2470-30 e 2460-

40 tenham diminuído, como esperado, eles não diminuíram proporcionalmente com o 

aumento do teor de resíduos de succinato de isosorbídeo incorporados à cadeia 

molecular. Além disso, o grau de cristalinidade obtido para a amostra de 2460-40 é 

comparável àquele de PLLA3 ou PLLA4. 

A Tabela 21 sumariza os dados de temperaturas de transição vítrea, 

cristalização e fusão cristalina, calor de fusão e grau de cristalinidade obtidos por 

DSC durante a segunda corrida para as amostras provenientes da segunda etapa. 
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Tabela 21. Temperaturas de transição vítrea, cristalização e fusão cristalina, calor de fusão e grau de cristalinidade determinados por DSC 

durante a segunda corrida para os produtos procedentes da extensão de cadeia. Parte 2. 

Produto Tg (ºC) Tc (ºC) Tm (ºC) ΔHm (J g-1)  (%) 

27a 62 n.o.c n.o.c ⎯ ⎯ 

2985-15 61 n.o.c 164 34 37 (45)d

2970-30
b 54 n.o.c 152 36 39 (32)d 

 58 n.o.c 155 23 25 (12)d 

 54 n.o.c 154 33 35 (28)d 
 65 n.o.c 158 1 1 (34)d

2960-40 63 n.o.c 155 1 1 (27)d

a Da amostra com  = 16.000 g mol-1; b ensaios realizados com diferentes amostras em diferentes datas; c não observado; d do primeiro 

aquecimento, para comparação. 
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Em geral, os valores de Tm e Tg obtidos para as amostras de 2985-15, 2970-30 e 

2960-40 (Tabela 21) são próximos daqueles dos correspondentes materiais de partida 

(Tabela 20).  

Por outro lado, os dados de  obtidos para as amostras procedentes da 

extensão de cadeia diferem significativamente daqueles dos respectivos materiais 

de partida: 37% (2985-15; Tabela 21) e 54% (2485-15; Tabela 20); 1% (2960-40; Tabela 21) 

e 34% (2460-40; Tabela 20). Além de um caso isolado para uma das amostras 

ensaiadas de 2970-30 (  = 1%). Valores de  de 1% são inconsistentes com os 

dados de 13C NMR (Figura 17(b)). 

4.2.6. WAXD 

A Figura 19 mostra os padrões de difração com os respectivos ajustes pela 

função Gaussiana obtidos para amostras em pó previamente recozidas de PLLA3, 

2485-15, 2470-30 e 2460-40. 
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Figura 19. Difratogramas com ajustes pela função Gaussiana (R2 = 0,99) obtidos para 

amostras em pó previamente recozidas de (a) PLLA3, (b) 2485-15, (c) 2470-30 e (d) 2460-40. 

Continua. Parte 2. 
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Figura 19. Continuação. Difratogramas com ajustes pela função Gaussiana (R2 = 0,99) 

obtidos para amostras em pó previamente recozidas de (a) PLLA3, (b) 2485-15, (c) 2470-30 e 

(d) 2460-40. Parte 2. 
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Os graus de cristalinidade obtidos para PLLA3, 2485-15, 2470-30 e 2460-40 foram 

os seguintes: 73%, 59%, 53% e 38%, respectivamente. Como esperado, os dados 

mostram que o grau de cristalinidade diminui à medida que aumenta a proporção 

dos seguimentos de succinato de isosorbídeo incorporado à cadeia polimérica. 

A Tabela 22 apresenta os valores de espessura da lamela total obtidos por 

WAXD para amostras previamente recozidas. A Tabela 22 também fornece os 

valores calculados de espessura da lamela amorfa. 

Tabela 22. Espessuras das lamelas totais e amorfas obtidos por WAXD para amostras em 

pó previamente recozidas. Parte 2. 

Produto L (nm)a  (nm)a  (nm)a,d  (%)b  (%)c

PLLA3 45e 12 22 73 52 

2485-15 35e 14 16 59 54 

2470-30 37e 17 24 53 35f

2460-40 32e 20 21 38 34 
a Os planos de difração (200) e/ou (100) dos segmentos de PLLA (Figura 14(b)) foram 

selecionados para serem utilizados na determinação das espessuras das lamelas; b 

extraídos da Figura 19; c extraídos da Tabela 20 (valores obtidos a partir dos dados de DSC 

da segunda corrida), para comparação; d para comparação; e adquiridos usando λ = 0,154 

nm (CuKα) (ver Tabela 13; parte 1); f 9 + 26 = 35% (Tabela 20). 
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Os valores obtidos para a espessura L por WAXD (Tabela 22) são próximos 

daquele de 23 (ver Tabela 13; parte 1), em que também foi utilizado λ = 0,154 nm na 

aquisição dos respectivos padrões de difração.  

Os valores obtidos de  para as amostras de 2485-15, 2470-30 e 2460-40 são 

1,2-1,7 vezes maiores do que aquele de PLLA3 (Tabela 22), sugerindo que, como 

esperado, elas são miscíveis. Por outro lado, os valores de  são similares àquele 

de PLLA3 (Tabela 22). 

O Anexo 23 exibe os padrões de difração com os respectivos ajustes pela 

função Gaussiana obtidos para filmes previamente recozidos de uma amostra 

comercial de PLLA, de uma amostra de PLLA4 e de amostras resultantes da 

extensão de cadeia 2985-15, 2970-30 e 2960-40, fornecendo os correspondentes : 

58%, 64%, 49%, 38% e 26%. 

Os dados obtidos para os filmes das amostras de 29 mostram a mesma 

tendência observada para as correspondentes de 24 na forma de pó (Tabela 22), 

porém a razão entre os primeiros e os últimos vale, respectivamente, 083, 0,72 e 

0,68. Ademais, a razão obtida entre as amostras de PLLA na forma de filme (PLLA4) 

e pó (PLLA3) é de 0,88. 

Esses resultados indicam que (i) amostras em pó apresentam taxas de 

cristalização relativamente maiores que aquelas na forma de filme e (ii) os blocos de 

PIS parecem inibir ainda mais a cristalização das amostras na forma de filme. 

 



157 
 

Bluhm et al.143 reportaram que filmes obtidos por solução ou no fundido, 

sobretudo para copolímeros de 3-hidroxibutirato e 3-hidroxivalerato, tendem a 

cristalizar muito mais lentamente e podem requerer várias semanas para alcançar a 

cristalinidade de equilíbrio do que as correspondentes amostras na forma de pó. 

Além disso, Bluhm et al.143 também afirmaram que se os graus de cristalinidade 

forem determinados por WAXD antes da cristalização de equilíbrio ter sido atingida, 

os dados parecem ser dependentes da composição, como parece ser no estudo em 

questão. 

4.2.7. Medidas de ângulo de contato e energia de superfície 

A Tabela 23 sumariza as medidas de ângulo de contato de avanço, utilizando 

diiodometano e água como líquidos de teste e wafers de Si como substratos, para os 

filmes poliméricos finos. A Tabela 23 também mostra os dados calculados para as 

energias de superfície. 
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Tabela 23. Medidas de ângulo de contato de avanço obtidas para filmes poliméricos finos 

pelo método da gota séssil e dados de energia de superfície usando diiodometano e água 

como líquidos de teste e wafers de Si como substratos. Os dados são expressos em termos 

da média e do desvio padrão. Parte 2. 

Produtoa θavanço (ο) Energia de superfície (mN m-1)c

 H2Ob CH2I2b
 

 

PLLA4d 82 ± 2 54 ± 2 40 ± 2 33 ± 2 7 ± 2 

27e 66 ± 3 18 ± 1 62 ± 3 48 ± 3 14 ±3 

2985-15
f 72 ± 2 35 ± 2 53 ± 2 42 ± 2 11 ± 2 

2970-30
g 82 ± 2 22 ± 1 54 ± 2 47 ±2 7 ± 2 

2960-40
h 82 ± 2 23 ± 2 54 ± 2 47 ± 2 7 ± 2 

Blendai 76 ± 1 22 ± 1 57 ± 1 47 ± 1 9 ±1 
a Ver Tabela 16 e Tabela 17; b usando água ou diiodometano como líquidos de teste; c a 

energia de superfície foi decomposta nas componentes dispersiva e polar, respectivamente. 

Dados de  e  (em g mol-1), respectivamente: d 96.000 e 180.000; e 26.000 e 57.000; f 

67.000 e 130.000; g 57.000 e 130.000; h 50.000 e 130.000. i Composição em massa: 70% 

PLLA4 e 30% 27, para comparação. 

Como observado para as amostras de PIS (PIS1 e PIS5; Tabela 15), os 

valores das medidas de ângulo de contato de avanço em água e em diiodometano 

para 27 são discordantes (Tabela 23), podendo representar um comportamento 

característico do PIS. As amostras de 2985-15 e da blenda também apresentaram 

comportamento similar ao do PIS. 

O valor de energia de superfície obtido para PLLA4 (40 mN m-1) é menor que 

aquele de PLLA2 (49 mN m-1; Tabela 15), mas é comparável com aqueles reportados 

na literatura (∼40 mN m-1),136,137,138 evidenciando o efeito da massa molar média 

sobre as medidas. 
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Dados de energia de superfície obtidos para 29: 54 mN m-1 (Tabela 23); valor 

reportado para o colágeno:134 48 mN m-1. Contribuição da componente dispersiva na 

energia de superfície: 82%, 77%, 79%, 87%, 87% e 82%, respectivamente (Tabela 

23); para o colágeno, é 85%135. 

Talvez, a contribuição da componente dispersiva e não a energia de 

superfície total seja prevalente sobre a maior ou menor afinidade com o colágeno, 

por exemplo. Sendo assim, é esperado que as amostras de 2970-30 e 2960-40 

apresentem maior adesão celular do que PLLA4 e 2985-15. 

4.2.8. AFM 

A Figura 20 exibe as imagens de AFM obtidas para os filmes poliméricos finos 

de PLLA4, 27, 2985-15, 2970-30, 2960-40 e de uma blenda com 70% PLLA4 e 30% 27 

usando wafers de Si como substratos. 

As superfícies das amostras mostradas na Figura 20 estão repletas de 

depressões e “morros”. Como essas depressões e morros podem conter ar, as 

medidas de θavanço (Tabela 23) podem estar refletindo a molhabilidade de uma 

superfície mista. 
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Figura 20. Imagens de AFM obtidas para PLLA4, 27, 2985-15, 2970-30, 2960-40 e para uma blenda com 70% PLLA4 e 30% 27, para comparação, 

no modo topográfico e no modo fase com janelas de 5 x 5 μm2. 
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4.2.9. Ensaios mecânicos de tração 

A Figura 21 ilustra as curvas típicas da tensão em função da elongação 

obtidas para os filmes previamente recozidos de PLLA4, 2970-30(MS) e PLLA 

comercial, para comparação. 
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Figura 21. Curvas típicas da tensão em função da elongação para os filmes previamente 

recozidos de PLLA4, 2970-30(MS) e PLLA comercial, com os correspondentes valores de  e 

: 96.000 e 180.000 g mol-1; 88.000 e 210.000 g mol-1 e 120.000 e 150.000 g mol-1. Parte 

2. 

 



163 
 

As três cusvas mostradas na Figura 21 apresentam comportamento típico de 

fratura frágil,96 em que a tensão aumenta de forma aproximadamente linear com a 

elongação até o ponto de ruptura, nas condições estudas. 

A Tabela 24 sumariza as propriedades mecânicas de resistência à tração 

máxima, elongação na ruptura e módulo de Young dos filmes obtidos para as 

amostras de PLLA4, 2970-30(MS) e PLLA comercial, para comparação. 

Tabela 24. Propriedades mecânicas de resistência à tração máxima, elongação na ruptura e 

módulo de Young dos filmes obtidos, que foram previamente recozidos. Os dados são 

expressos em termos da média e do desvio padrão. Parte 2. 

Produto σm (MPa)a εb (%)b E (GPa)c

PLLA4d 40 ± 6 9 ± 1 0,52 ± 0,07 

2970-30(MS)
e 45 ± 4 9 ± 1 0,63 ± 0,05 

PLLAf 35 ± 10 9 ± 2 0,46 ± 0,07 
a Resistência à tração máxima; b elongação na ruptura; c módulo de Young; d  = 96.000 e 

 = 180.000 g mol-1; e  = 88.000 e  = 210.000 g mol-1; f amostra comercial de PLLA 

(  = 120.000 e  = 150.000 g mol-1). 

Valores obtidos de elongação na ruptura relativamente baixos (Tabela 24) são 

consistentes com o comportamento de ruptura frágil, conforme já notado na Figura 

21. 

O produto 2970-30(MS) apresentou o maior valor médio de módulo Young, 

relacionado à rigidez do espécime, bem como de resistência à tração máxima, 

embora possam estar dentro do erro experimental. 

Mesmo com grau de cristalinidade inferior, devido à incorporação de 

seguimentos de PIS à cadeia polimérica de PLLA, o produto 2970-30(MS) apresentou 

propriedades mecânicas ligeiramente superiores às do PLLA, sintetizado ou 

comercial. 
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4.2.10. Degradação hidrolítica 

Os ensaios de degradação hidrolítica foram realizados tanto em meio ácido 

(pH = 2) quanto em meio alcalino (pH = 12), a temperatura ambiente. Os valores de 

pH das soluções após ∼15 dias, em que eram substituídas por novas, variaram de 

2,0 a 2,6 e 12,0 a 11,2, respectivamente. 

A Figura 22 mostra a variação das massas molares médias numéricas e 

ponderais normalizadas em função do tempo de ensaio, em meio ácido, para filmes 

previamente recozidos obtidos para PLLA4, 27, 2985-15, 2970-30 e 2960-40. 
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Figura 22. Ensaio de degradação hidrolítica em meio ácido (pH = 2) mostrando a variação 

das massas molares médias (a) numéricas e (b) ponderais com o tempo de ensaio. Ambas 

as massas molares médias foram normalizadas. As amostras de PLLA4 (  = 96.000 e  

= 180.000 g mol-1), 27 (  = 26.000 e  = 57.000 g mol-1), 2985-15 (  = 53.000 e  = 

97.000 g mol-1), 2970-30 (  = 38.000 e  = 86.000 g mol-1) e 2960-40 (  = 33.000 e  = 

72.000 g mol-1) foram ensaiadas na forma de filmes previamente recozidos. Parte 2. 
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Apesar de após 18 dias de ensaio os valores de  terem aumentado, exceto 

para PLLA4, A Figura 22 mostra que, em geral, a queda de  é mais suave do que 

aquela observada para . 

A variação das massas molares médias numéricas e ponderais normalizadas 

em função do tempo de ensaio, em meio alcalino, para filmes previamente recozidos 

obtidos para as amostras de PLLA4, 27, 2985-15, 2970-30 e 2960-40 é mostrada na Figura 

23.  

 



167 
 

0 15 30 45 60
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

M
n n

or
m

al
iz

ad
o

Tempo (dias)

 PLLA4
 27
 2985-15

 2970-30

 2960-40

(a)

 

0 15 30 45 60
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

M
w
 n

or
m

al
iz

ad
o

Tempo (dias)

 PLLA4
 27
 2985-15

 2970-30

 2960-40
(b)

 

Figura 23. Ensaio de degradação hidrolítica em meio alcalino (pH = 12) mostrando a 

variação das massas molares médias (a) numéricas e (b) ponderais com o tempo de ensaio. 

Ambas as massas molares médias foram normalizadas. As amostras de PLLA4 (  = 

96.000 e  = 180.000 g mol-1), 27 (  = 26.000 e  = 57.000 g mol-1), 2985-15 (  = 

53.000 e  = 97.000 g mol-1), 2970-30 (  = 38.000 e  = 86.000 g mol-1) e 2960-40 (  = 

33.000 e  = 72.000 g mol-1) foram ensaiadas na forma de filmes previamente recozidos. 

Parte 2. 
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De modo geral, a Figura 23 apresenta perfil e tendência similares àqueles 

mostrados na Figura 22. Além disso, parece que a diminuição relativa das massas 

molares médias é ligeiramente maior em pH alcalino. 

Tsuji e Nakahara104 reportaram a variação de  de PLLA (  = 440.000 g 

mol-1 e PDI = 2 ou  = 550.000 g mol-1 e PDI = 2) em meio ácido (pH = 2) e alcalino 

(pH = 12), a temperatura de 37ºC, obtendo-se os seguintes valores normalizados: 1 

(0 dia), ∼1 (50 dias), ∼0,7 (150 dias) e ∼0,3 (300 dias), em meio ácido; e 1 (0 dia), 

∼0,6 (50 dias) e ∼0,2 (150 dias), em meio alcalino. Variações maiores de massas 

molares médias observadas neste estudo em meio ácido em relação àquelas 

reportadas por Tsuji e Nakahara104 podem ser atribuídas ao mecanismo de hidrólise 

das cadeias de PLLA em meio ácido proposto por Shih: cisões hidrolíticas das 

ligações ésteres nas extremidades das cadeias ocorrem mais rapidamente que 

aquelas internas104. Esse mecanismo é favorecido para polímeros com massas 

molares médias mais baixas, devido à maior influência relativa dos grupos terminais. 

Após 60 dias de ensaio, no geral, os resultados obtidos em meio ácido e 

alcalino para as amostras de PLLA4 e 29 são comparáveis. Aparentemente, a 

diminuição da cristalinidade é compensada pelo maior caráter hidrofóbico resultante 

da incorporação de resíduos de succinato de isosorbídeo. Já a amostra de 27 

apresentou valores normalizados de  e  maiores. 

Como mencionado, o maior caráter hidrofílico dos polímeros biodegradáveis é 

mais favorável para a sua taxa de (bio)degradação que a sua menor cristalinidade.3,6 

Por outro lado, Tsuji e Nakahara104 relataram dados de variação de  e de perda de 

massa em meio ácido (pH = 2) e alcalino (pH = 12) para PLLA semicristalino e 
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amorfo mostrando que a taxa de degradação hidrolítica do primeiro foi maior que a 

do segundo. 

O estudo da perda de massa em meio ácido e alcalino também foi feito. 

Porém, este estudo ficou prejudicado em razão de perdas adicionais de massa e 

problemas decorrentes da pesagem. 

A perda de massa em função do tempo de ensaio, em meio ácido e alcalino, 

para filmes previamente recozidos obtidos para as amostras de PLLA4, 27, 2985-15, 

2970-30 e 2960-40 é mostrada na Figura 24. 
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Figura 24. Ensaio de degradação hidrolítica em meio (a) ácido (pH = 2) e (b) alcalino (pH = 

12) mostrando a perda de massa com o tempo de ensaio. As massas foram normalizadas. 

As amostras de PLLA4 (  = 96.000 e  = 180.000 g mol-1), 27 (  = 26.000 e  = 

57.000 g mol-1), 2985-15 (  = 53.000 e  = 97.000 g mol-1), 2970-30 (  = 38.000 e  = 

86.000 g mol-1) e 2960-40 (  = 33.000 e  = 72.000 g mol-1) foram ensaiadas na forma de 

filmes previamente recozidos. Parte 2. 
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Os dados mostram que a perda de massa em meio ácido e alcalino ocorre de 

modo distinto. Em meio ácido, praticamente não há perda de massa; em meio 

alcalino, ela é bem significativa. A avaliação da perda de massa das amostras 2970-30 

e 2960-40 ficou prejudicada, pelos motivos já mencionados. 

Tsuji e Nakahara104 reportaram que a perda de massa de PLLA em meio 

ácido (pH = 2) e alcalino (pH = 12), a temperatura de 37ºC, foi praticamente 

desprezível (até 300 dias) e de 37% (até 150 dias), correspondendo a um valor de 

0,6 na escala do eixo Y usada no trabalho em questão, respectivamente. Eles 

afirmaram que o íon hidróxido possui um forte efeito catalítico na hidrólise e que os 

oligômeros e monômeros solúveis em água são desprendidos dos filmes, 

ocasionando perda de massa.104 

4.2.11. Obtenção de fibras por fiação do fundido 

Apenas a amostra de 2970-30(MS) (  = 88.000 e  = 210.000 g mol-1) foi 

processada. 

Primeiramente, determinou-se por DSC a temperatura de fusão e a 

temperatura de transição vítrea da amostra original de 2970-30(MS) (Figura 25). 
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Figura 25. Curva DSC obtida para a amostra original de 2970-30(MS). Parte 2. 

Os valores obtidos de Tm e Tg foram 150ºC e 54ºC, respectivamente (Figura 

25). 

Para comparação, os dados de temperatura de fusão e de temperatura de 

transição vítrea adquiridos por DSC (não mostrados) para o filme não estirado, 

estirado a 80ºC e estirado sucessivamente a 80ºC-100ºC-120ºC foram os seguintes: 

152ºC e 52ºC, 149ºC e 59ºC e 152ºC e 57ºC, respectivamente. Somente no caso do 

filme não estirado foi observado um pico exotérmico a 127ºC. 

No primeiro processamento, realizado a 190ºC, foi observado formação de 

bolhas, sugerindo pequena degradação térmica do produto, além de eventual 

presença de umidade, como esperado, por se tratar de um material higroscópico, 

como PLLA. 
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A análise térmica por TG da amostra original mostra a ocorrência de perda de 

massa (de ∼0,4%), sucedida em dois estágios, na faixa de temperatura 

compreendida de 25 a 190ºC (Figura 26). 

 

Figura 26. Curva TG obtida para a amostra original de 2970-30(MS). Parte 2. 

No segundo processamento, efetuado a 200ºC, também foi observado 

formação de bolhas, mesmo a amostra tendo sido submetida previamente ao 

aquecimento em estufa a vácuo por 30 min a 190ºC. 

Observou-se por TG (não mostrado) perda de massa de ∼0,15%, também em 

dois estágios, na faixa de 25 a 225ºC, para a amostra colocada previamente em 

estufa a váuo por 30 min a 190ºC. 

A Figura 27 mostra as curvas TG isotérmicas a 150ºC, 180ºC e 230ºC obtidas 

para a amostra original. 
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Figura 27. Curvas TG isotérmicas a 150ºC, 180ºC e 230ºC obtidas para a amostra original 

de 2970-30(MS) no período de 0 a 30 min. Parte 2. 

Nota-se que no período de 0 a 30 min houve perda de massa de ∼0,25% a 

150ºC ou 180ºC e ∼4% a 230ºC (Figura 27). 

Não obstante a temperatura de processamento ter sido de 40 a 50ºC acima 

da temperatura de fusão da amostra de 2970-30(MS), em vez de 20 a 30ºC, como 

usual, a viscosidade ainda era relativamente alta. 

No terceiro e último processamento, as condições usadas foram extremadas: 

a amostra foi colocada previamente em estufa a vácuo por 30 min a 220ºC e a 

temperatura no reômetro também foi de 220ºC. Fibras heterogêneas (com bolhas), 

mas de razoável qualidade, puderam ser obtidas nessas condições. Os valores de 
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DRmax obtidos para essas fibras foram 6 (a 80ºC) e 13 (a 100ºC). Esses dados são 

comparáveis àqueles dos correspondentes filmes, 4 e 12, respectivamente. 

A despeito dos desafios enfrentados ao lidar com o processamento de um 

novo produto e em quantidades insuficientes, algumas informações puderam ser 

extraídas a partir do processamento da amostra de 2970-30(MS). 

A mais interessante de todas é que ela é passível de formar fibras por fiação 

do fundido, como o PLLA, necessária para aplicações que visem a obtenção de 

suturas biodegradáveis e bioabsorvíveis.  

Outra informação diz respeito à viscosidade relativamente alta no reômetro 

operando a 190-200ºC, podendo ser atribuída ao eventual aumento da massa molar 

média durante o processamento ou às desconhecidas propriedades reológicas 

desse novo produto advindas da incorporação de segmentos de PIS à cadeia 

polimérica de PLLA, já que reticulação com formação de material infusível é 

descartada.  

Por último, o fato de ocorrer formação de bolhas durante o processamento no 

reômetro, mesmo no caso em que a amostra é submetida previamente ao 

aquecimento em uma estufa a vácuo por 30 min a 190ºC ou 220ºC. Uma 

possibilidade seria a ocorrência de certa degradação térmica da amostra envolvendo 

cisão da cadeia polimérica com geração de voláteis. A outra seria a rápida 

reabsorção de umidade atmosférica. 
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Por outro lado, não podemos descartar completamente a possibilidade de 

perda de massa com geração de voláteis provir da (i) reação de grupos isocianatos 

ainda presentes na cadeia molecular com a umidade atmosférica, gerando CO2 e um 

grupo amina, e/ou (ii) da degradação térmica do N-carboxianidrido139 (estrutura 

química 28, no Esquema 8), termicamente instável, produzindo CO2 e um grupo 

amida.  

Fibras por fiação do fundido foram obtidas com razoável sucesso (do terceiro 

processamento) a partir da amostra de 2970-30(MS), bem como a partir de PLLA 

comercial, para comparação, com dois diâmetros distintos (Figura 28). 
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Figura 28. Imagens de microscopia óptica das fibras obtidas por fiação do fundido de (a-b) 

PLLA comercial (  = 120.000 e  = 150.000 g mol-1) e (c-d) 2970-30(MS) (  = 88.000 e 

 = 210.000 g mol-1). Ampliação de 5X. Os “canais” observados nas fibras de menores 

diâmetros são conseqüências de interferência óptica. Parte 2. 

Os diâmetros médios obtidos para as amostras de 2970-30(MS) e PLLA 

comercial foram, respectivamente, (450 ± 30) μm e (200 ± 20) μm e (950 ± 10) μm e 

(120 ± 2) μm. 

 

(d)

(a) (b)

(c) 
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4.2.12. Obtenção de malhas poliméricas de não-tecido por eletrofiação 

A eletrofiação da amostra de 27 (  = 26.000 g mol-1), assim como de uma 

mistura física de 2970-30 e 27 (70/30%, em massa), foi feita sem sucesso, 

possivelmente por causa da massa molar média de 27 não ser suficientemente alta 

para permitir que seja eletrofiada nas condições estudas. Por outro lado, amostras 

de 2985-15, 2970-30 e 2960-40 foram eletrofiadas com sucesso. 

A Figura 29 mostra a variação do diâmetro médio das fibras com a 

concentração para as malhas de não-tecido obtidas por eletrofiação para 2970-30. O 

diâmetro médio das fibras aumenta com o aumento da concentração (Figura 29). Por 

outro lado, o número de beads diminui com o aumento da concentração, conforme 

mostrado na Figura 30. 
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Figura 29. Variação do diâmetro médio das fibras com a concentração para as malhas de 

não-tecido obtidas por eletrofiação para 2970-30 (  = 65.000 e  = 90.000 g mol-1). 

Condições: 24 kV, 24 cm, 3 mL h-1 e 65% diclometano/35% DMF (v/v). Parte 2. 
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Figura 30. Micrografias de SEM das malhas de não-tecido obtidas por eletrofiação para 

2970-30 (  = 65.000 e  = 90.000 g mol-1) nas seguintes condições: (a-b) 8% (m/v) em 

65% diclometano/35% DMF (v/v), 24 kV, 24 cm e 3 mL h-1 e (c-d) 12% (m/v) em 65% 

diclometano/35% DMF (v/v), 24 kV, 24 cm e 3 mL h-1. Ampliação de 500X e 2.500X. A 

Figura 30(a) e Figura 30(b) mostram a presença de beads. Continua. Parte 2. 

 

(a) 
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Figura 30. Continuação. Micrografias de SEM das malhas de não-tecido obtidas por 

eletrofiação para 2970-30 (  = 65.000 e  = 90.000 g mol-1) nas seguintes condições: (a-b) 

8% (m/v) em 65% diclometano/35% DMF (v/v), 24 kV, 24 cm e 3 mL h-1 e (c-d) 12% (m/v) 

em 65% diclometano/35% DMF (v/v), 24 kV, 24 cm e 3 mL h-1. Ampliação de 500X e 2.500X. 

A Figura 30(a) e Figura 30(b) mostram a presença de beads. Parte 2. 

 

(c) 

(d) 
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Os dados obtidos são consistentes com os da literatura.73,144 Salienta-se que 

a presença de umidade na amostra ou no solvente também pode ocasionar o 

surgimento de beads, além do carregamento elétrico da amostra durante os ensaios 

de SEM. 

A Figura 31 exibe a variação do diâmetro médio das fibras com a razão 

voltagem/distância para as malhas de não-tecido obtidas por eletrofiação para a 

amostra de 2970-30. 
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Figura 31. Variação do diâmetro médio das fibras com a razão voltagem/distância para as 

malhas de não-tecido obtidas por eletrofiação para a amostra de 2970-30 (  = 65.000 e  

= 90.000 g mol-1). Concentração: 12% (m/v) em 65% diclometano/35% DMF (v/v). 

Condições: 17 kV, 24 cm e 3 mL h-1; 13 kV, 12 cm e 3 mL h-1; e 18 kV, 12 cm e 3 mL h-1, 

respectivamente. Parte 2. 
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Aparentemente, nas condições estudadas, a razão voltagem/distância parece 

não afetar o diâmetro médio das fibras (Figura 31). 

A Figura 32 exibe a variação do diâmetro médio das fibras com a composição 

de PIS na alimentação para as malhas de não-tecido obtidas por eletrofiação para 

PLLA4, 2985-15, 2970-30 e 2960-40. 
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Figura 32. Variação do diâmetro médio das fibras com a composição de PIS na alimentação 

das malhas de não-tecido obtidas por eletrofiação para PLLA4 (  = 96.000 e  = 

180.000 g mol-1), 2985-15 (  = 67.000 e  = 130.000 g mol-1), 2970-30 (  = 57.000 e  = 

130.000 g mol-1) e 2960-40 (  = 50.000 e  = 130.000 g mol-1), respectivamente. 

Condições: 9% (m/v) em 65% diclometano/35% DMF (v/v), exceto para PLLA4, 5% (m/v); 24 

kV; 24 cm; e 3 mL h-1. Parte 2. 
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A Figura 32 mostra que o efeito da composição de PIS na alimentação sobre o 

diâmetro médio das fibras somente é observado quando ela é 40%, em que o 

diâmetro médio das fibras é aumentado em cerca de 50%.  

A Figura 33 exibe as imagens de SEM das malhas de não-tecido obtidas por 

eletrofiação para PLLA4, 2985-15, 2970-30 e 2960-40. 
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Figura 33. Imagens de SEM das malhas de não-tecido obtidas por eletrofiação para (a-b) 

PLLA4 (  = 96.000 e  = 180.000 g mol-1), (c-d) 2985-15 (  = 67.000 e  = 130.000 g 

mol-1), (e-f) 2970-30 (  = 57.000 e  = 130.000 g mol-1) e (g-h) 2960-40 (  = 50.000 e  = 

130.000 g mol-1). Condições: 9% (m/v) em 65% diclometano/35% DMF (v/v), exceto para 

PLLA4, 5% (m/v); 24 kV; 24 cm; e 3 mL h-1. Ampliação de 500X e 2.500X, voltagem de 1 kV 

ou 0,5 kV (Figura 33(g)-(h)) e comprimento da barra de escala de 10 μm. Continua. Parte 2. 

 

(a) (b)

(c) (d)
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Figura 33. Continuação. Imagens de SEM das malhas de não-tecido obtidas por 

eletrofiação para (a-b) PLLA4 (  = 96.000 e  = 180.000 g mol-1), (c-d) 2985-15 (  = 

67.000 e  = 130.000 g mol-1), (e-f) 2970-30 (  = 57.000 e  = 130.000 g mol-1) e (g-h) 

2960-40 (  = 50.000 e  = 130.000 g mol-1). Condições: 9% (m/v) em 65% 

diclometano/35% DMF (v/v), exceto para PLLA4, 5% (m/v); 24 kV; 24 cm; e 3 mL h-1. 

Ampliação de 500X e 2.500X, voltagem de 1 kV ou 0,5 kV (Figura 33(g-h)) e comprimento 

da barra de escala de 10 μm. Parte 2. 
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As imagens de SEM exibidas na Figura 33 mostram que a presença de beads 

é muito pequena. 

4.2.13. Adesão celular nas malhas poliméricas de não-tecido obtidas por 

eletrofiação 

As malhas poliméricas de não-tecido obtidas por eletrofiação para PLLA4, 

2985-15, 2970-30 e 2960-40 foram submetidas ao ensaio de adesão celular, usando zero 

(controle), 2.500, 5.000 e 10.000 células por mL.  

Por causa do tingimento das células pelo corante de Rosenthal, inicialmente 

as malhas foram analisadas por microscopia óptica, usando ampliação de 5X (ver 

Figura 34, Figura 35 e Figura 36). 
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Figura 34. Imagens de microscopia óptica obtidas para (a) controle, (b) PLLA4, (c) 2985-15, 

(d) 2970-30 e (e) 2960-40 nos ensaios de adesão celular, usando 2.500 células por mL. 

Ampliação de 5X. As malhas poliméricas de não-tecido obtidas por eletrofiação referem-se 

àquelas descritas nas Figura 32 e Figura 33. Parte 2. 
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Figura 35. Imagens de microscopia óptica obtidas para (a) controle, (b) PLLA4, (c) 2985-15, 

(d) 2970-30 e (e) 2960-40 nos ensaios de adesão celular, usando 5.000 células por mL. 

Ampliação de 5X. As malhas poliméricas de não-tecido obtidas por eletrofiação referem-se 

àquelas descritas nas Figura 32 e Figura 33. Parte 2. 

 

(a) (b)

(c) (d)
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Figura 36. Imagens de microscopia óptica obtidas para (a) controle, PLLA4, (c) 2985-15, (d) 

2970-30 e (e) 2960-40 nos ensaios de adesão celular, usando 10.000 células por mL. Ampliação 

de 5X. As malhas poliméricas de não-tecido obtidas por eletrofiação referem-se àquelas 

descritas nas Figura 32 e Figura 33. Parte 2. 
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Embora Min et al.145 tenham usado uma abordagem diferente para avaliar a 

adesão e proliferação celular, inclusive com diferente corante, eles também 

empregaram a técnica de microscopia óptica em seus estudos. 

As amostras de 2970-30 e 2960-40 foram as que apresentaram maior adesão 

celular, enquanto que as de PLLA4 e 2985-15 tiveram performances similares, nas três 

concentrações celulares estudas (Figura 34, Figura 35 e Figura 36). 

A praticamente nula presença de “pintas” nas imagens do controle evidencia a 

eficácia da metodologia usada (Figura 34, Figura 35 e Figura 36). 

Além disso, as imagens de microscopia óptica adquiridas com ampliação de 

50X permitem-nos observar os núcleos das células, ilustradas na Figura 37 para o 

caso de 5.000 céluas por mL. 
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Figura 37. Imagens de microscopia óptica obtidas para (a) PLLA4, (b) 2985-15, (c) 2970-30 e (d) 

2960-40 nos ensaios de adesão celular, usando 5.000 células por mL. Ampliação de 50X. As 

malhas poliméricas de não-tecido obtidas por eletrofiação referem-se àquelas descritas nas 

Figura 32 e Figura 33. Parte 2. 

Evidencia adicional da efetividade da metodologia usada, bem como da 

superior adesão celular mostrada pelas amostras de 2970-30 e 2960-40, é dada pelas 

imagens de SEM (Figura 38). 
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Choi et al.146 também usaram a técnica de SEM para avaliar a adesão celular, 

além da sua proliferação e organização. 

As melhores performances apresentadas pelas amostras de 2970-30 e 2960-40 

no ensaio de adesão celular são consistentes com os dados de energia de 

superfície.  

Townsend et al.147 obtiveram copolímeros de PHB contendo poli(etileno glicol) 

(PEG) e di(etileno glicol) (DEG) com menor adesão celular que PHB, a qual 

atribuíram à presença dos seguimentos mais hidrofílicos de PEG e DEG na cadeia 

polimérica do PHB. 
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4.3. Parte 3 – produtos de baixa massa molar contendo HB e IS ou LLA 

PLLA2 e PIS3 foram usados como pré-oligômeros. Os produtos 30-33 foram 

sintetizados em massa a partir dos métodos VII-X descritos no Esquema 10, 

respectivamente. 

 



195 
 

O
*

OO

O

H

H
O

O*
O

O

+

H
O OH

O
+

O

O

H

H
OH

HO
Δ

SnOct2

VII

30
a b c

H
O OH

O

a

+ Δ

SnOct2

VIII

31

H
O OH

O

a O

O
HO O

H

H
O

H

O

O

+ Δ

SnOct2

IX

g

*
O

O

O

O
O O

H

H
O

*

O

O
h i

32

O
H

OO

O

H

H
O

OH
O

O

b c

O
O

CH3H3C
H

H
O

O

Δ

SnOct2

X

O

OO

O

H

H
O

OO

O

b
c

O
* O

*

O

O

j k

33

H
O

OH

O

d

*
O O

*
O

Oe f

 

Esquema 10. Estruturas químicas desejadas e a ser confirmadas para os produtos 30-33 

obtidos em massa a partir das abordagens VII-X, respectivamente. Poli(3-hidroxibutirato-

isosorbídeo), 30, poli(L-lactídeo-co-3-hidroxibutirato), 31, poli(succinato de isosorbídeo-co-3-

hidroxibutirato), 32, e poli(L-lactídeo-co-3-hidroxibutirato-isosorbídeo-co-L-lactídeo), 33. As 

estruturas químicas desejadas e a ser confirmadas para 31 e 32 estão representando 

somente o produto da substituição nucleofílica acílica global proveniente do ataque do grupo 

terminal hidroxila do PLLA e do PIS, respectivamente. Parte 3. 

O produto 30 foi produzido por meio de reações de transesterificação entre 

PHB e isosorbídeo; 31 e 32 através de técnicas de copolimerização envolvendo 

reações de transesterificação entre PHB e PLLA ou PIS, respectivamente; 33 via 

copolimerização por abertura de anel a partir de L-lactídeo e 30.  

As blendas PHB/PIS1 e PHB/PLLA2 foram utilizadas em algumas 

caracterizações, para comparação. 
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4.3.1. Quantidades e condições usadas nas sínteses 

A Tabela 25 dá as quantidades e condições típicas usadas nas sínteses dos 

produtos da parte 3. A Tabela 25 também fornece os dados de rendimento das 

reações, que variaram de 64 a 81%. 
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Tabela 25. Quantidades e condições típicas usadas nas sínteses dos produtos da parte 3. 

Produto Reagente 1 Reagente 2 Reagente 3 Reagente 4 Condições Rendimentos 

30 
PHB 3Xb 

3,500 g; 
= 170.000 g mol-1 

 
⎯ 
 

Isosorbídeo 
1,500 g; 

1,03x10-2 mol 

SnOct2 
25 mg; 

6,2x10-5 mol 

190-170ºC 
1 atm 
2,5 h 

64% 

31 
PHB 1Xb 

0,703 g; 
= 100.000 g mol-1 

PLLA2 
0,305 g; 

= 3.100 g mol-1 

 
⎯ 
 

SnOct2 
3 mg; 

7,4x10-6 mol 

190-170ºC 
1 atm 
2,5 h 

81% 

32 
PHB 1Xb 

2,800 g; 
= 100.000 g mol-1 

PIS3 
1,200 g; 

= 3.300 g mol-1 

 
⎯ 
 

SnOct2 
20 mg; 

4,9x10-5 mol 

190-170ºC 
1 atm 
2,5 h 

67% 

33 
L-lactídeo 
3,500 g; 

2,4x10-2 mol 

30 
1,500 g; 

= 7.100 g mol-1 
⎯ 

SnOct2 

7 mg; 
1,7x10-5 mol 

110-130ºC 
1 atm 
165 h 

79% 

PHBpirólise
a 

PHB 1Xb 

1,000 g; 
= 100.000 g mol-1 

 
⎯ 
 

 
⎯ 
 

 
⎯ 
 

190-170ºC 
1 atm 
2,5 h 

87% 

a Controle das reações de transesterificação; b indica o número de purificações. 
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4.3.2. Determinação das composições e das massas molares médias 

A Tabela 26 sumariza as composições em massa determinadas por 1H NMR, 

bem como aquelas na alimentação, para comparação. A Tabela 26 também 

apresenta as massas molares médias numéricas e os índices de polidispersidade 

obtidos por SEC. 

Tabela 26. Composições em massa obtidas por 1H NMR e massas molares médias 

numéricas e índices de polidispersidade obtidos por SEC. Parte 3. 

Produto Composição em massa (%) Composição em massa (%)  (g mol-1) PDI

 (na alimentação) (por 1H NMR) (por SEC) 

 LLAa ISa Ia HBa LLAa ISa Ia HBa   

PLLA2b 
⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  3.100 1,3 

PIS3c 
⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  3.300 1,9 

PIS1b 
⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 2.300 1,4 

30 ⎯ ⎯ 30 70 ⎯ ⎯ 4d 96 7.100 2,1 

31 30 ⎯ ⎯ 70 20 ⎯ ⎯ 80 13.000 2,0 

32 ⎯ 30 ⎯ 70 ⎯ 22 ⎯ 78 8.300 2,6 

33 70 ⎯ 1 29 70 ⎯ 1d 29 14.000 1,5 

PHB/PIS1 ⎯ 30 ⎯ 70 ⎯ 22 ⎯ 78 ⎯ ⎯ 

PHB/PLLA2 30 ⎯ ⎯ 70 26 ⎯ ⎯ 74 ⎯ ⎯ 

PHBpirólise ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 8.000 1,8 
a Ver Esquema 10 e Tabela 25; b extraídos da Tabela 4 (parte 1); c tirado da Tabela 18 (parte 

2); d para o cálculo da composição do resíduo de isosorbídeo, foi usada a área integrada sob 

o pico na região de 4,36 a 4,20 ppm ou 3,96 a 3,79 ppm (3H). 
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Diferentemente dos dados obtidos para 31 e 32, a composição de 33 é igual 

àquela na alimentação. As massas molares médias numéricas obtidas para 31-33 

variaram de 8.300 a 14.000 g mol-1, enquanto que aquela de 30 foi de 7.100 g mol-1 

(Tabela 26). 

Hiki et al.114 obtiveram, primeiramente, pré-polímeros de PHB atáctico com 

duas hidroxilas terminais, a partir de ROP de (R,S)-β-butirolactona com 1,4-

butanodiol, com  de 5.400 ou 10.100 g mol-1. Depois, copolímeros a partir da 

copolimerização por abertura de anel de L-lactídeo com os pré-polímeros, com  

típicos variando de 12.000 a 21.000 g mol-1. Apesar de esses copolímeros terem 

sido obtidos por uma metodologia diferente daquela empregada para 33, os valores 

das massas molares médias numéricas são razoavelmente próximos entre si. 

4.3.3. Testes de solubilidade 

A Tabela 27 mostra os dados obtidos de testes de solubilidade em THF e 1,4-

dioxano. 
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Tabela 27. Testes de solubilidade. Parte 3. 

Produto THF 1,4-Dioxano 

PLLA2a sol. sol. 

PIS1a insol. sol. 

PIS3 insol. sol. 

PHB insol. insol. 

PHBpirólise insol. insol. 

30 insol. insol. 

31 sol. sol. 

32 sol. sol. 

33 sol. sol. 

PHB/PIS1 insol.b insol.c 

PHB/PLLA2 insol.d insol.e 

a Tirados da Tabela 5 (parte 1). Quantidades de resíduos remanescentes: b ∼70%, c ∼57%; d 

∼65%; e ∼20%. 

PLLA2 é solúvel em ambos os solventes, ao passo que PIS1 e PIS3 são 

solúveis em 1,4-dioxano, mas não em THF. Por outro lado, tanto PHB quanto 

PHBpirólise são insolúveis nos solventes. 

Como esperado, as blendas PHB/PIS1 e PHB/PLLA2, bem como 30, são 

insolúveis em ambos os solventes. Contudo, 31-33 são solúveis tanto em 1,4-

dioxano como em THF. 

4.3.4. 1H e 13C NMR 

Os espectros de 1H NMR obtidos para 30-33 são mostrados nos Anexos 28, 

30, 32 e 34, respectivamente, juntamente com as suas atribuições. Comparando-se 

os espectros de 1H NMR obtidos para PHB, isosorbídeo e 30 na região de 4,8 a 2,9 

ppm, fica evidente a efetividade da obtenção de 30 pelo método VII (ver Esquema 

10), devido ao desaparecimento das respectivas ressonâncias das duas hidroxilas 

do resíduo de isosorbídeo (Figura 39). 
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Figura 39. Espectros de 1H NMR obtidos para (a) PHB, (b) isosorbídeo e (c) 30 na região de 

4,8 a 2,9 ppm. Parte 3. 



202 
 

Os espectros de 13C NMR obtidos para 30-33 são apresentados nos Anexos 

29, 31, 33, e 35, respectivamente, juntamente com as suas atribuições. 

A Figura 40 mostra os espectros de 13C NMR obtidos para 31-33 na região da 

carbonila. 
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Figura 40. Espectros de 13C NMR obtidos para (a) 31, (b) 32 e (c) 33 na região da carbonila. 

Continua. Parte 3. 



204 
 

169,5 169,0

16
9,

3

ppm

(c) 169,5

16
9,

1

16
9,

4

 

Figura 40. Continuação. Espectros de 13C NMR obtidos para (a) 31, (b) 32 e (c) 33 na região 

da carbonila. Parte 3. 

Observa-se apenas o aparecimento de um ou dois picos adicionais de 

baixíssimas intensidades nos espectros obtidos para 31-33 (Figura 40). 

4.3.5. MALDI-TOFMS 

Os espectros de massas MALDI-TOF completos e expandidos na região em 

m/z 1500-2000 de 31 e 32 são exibidos nas Figura 41 e Figura 42, respectivamente. 

 



205 
 

2000 4000 6000
0

1500

3000

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)

m/z

(a)

 

1600 1800 2000
0

1000

2000

3000

3'

3'
3'

3'

3'
3'

3

3

3
3

3
22

2
2

22
2

11

1
1

1
1

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)

m/z

1

3

(b)

 

Figura 41. Espectros de massas MALDI-TOF (a) completo e (b) expandido na região em 

m/z 1500-2000 do produto 31. Parte 3. 
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Figura 42. Espectros de massas MALDI-TOF (a) completo e (b) expandido na região em 

m/z 1500-2000 do produto 32. Parte 3. 
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Os espectros de massas expandidos exibem séries de picos mostrando a 

variação das unidades de repetição de 3-hidroxibutirato e ácido L-láctico (Figura 41) 

ou succinato de isosorbídeo (Figura 42) ao longo delas. 

O Esquema 11 mostra as estruturas químicas propostas para os adutos de 31. 

31-1

H
O O

OH
O

Oe f

Na

31-2

H
O O

OH
O

Oe f

H

 

Esquema 11. Estruturas químicas propostas para os adutos do produto 31. Parte 3. 

Os dados de m/z calculados através da equação (15) para os adutos de 31 

são apresentados na Tabela 28. A Tabela 28 também apresenta os dados 

experimentais, para comparação. 
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Tabela 28. Valores de m/z calculados e experimentais para os adutos do produto 31. Parte 3. 

Séries de 

picosa 

Estruturas dos 

adutosb Valores de m/z calculadosc (e,f)d Valores de m/z experimentaise 

1f 31-1 
1507 (7,12); 1579 (7,13); 1651 (7,14); 1723 (7,15); 

1795 (7,16); 1867 (7,17); 1939 (7,18) 

1508,6; 1577,5; 1650,3; 1723,5; 

1795,8; 1868,0; 1940,6 

2f 31-2 
1529 (5,15); 1601 (5,16); 1673 (5,17); 1745 (5,18); 

1817 (5,19); 1889 (5,20); 1961 (5,21) 

1527,1; 1599,7; 1673,0; 1745,8; 

1817,5; 1890,4; 1963,0 

3g 31-2 
1513 (9,10); 1599 (10,10); 1685 (11,10);  

1771 (12,10);1857 (13,10); 1943 (14,10) 

1513,0; 1599,7; 1683,3; 

1768,4; 1856,2; 1941,9 

3’g 31-2 
1511 (14,4); 1597 (15,4); 1683 (16,4);  

1769 (17,4);1855 (18,4); 1941 (19,4) 

1508,6; 1599,7; 1683,3; 

1768,4; 1856,2; 1940,6 
a Séries de picos mostradas no espectro de massas expandido da Figura 41; b estruturas químicas mostradas no Esquema 11; c valores de m/z 

calculados por meio da equação (15); d e e f referem-se às unidades de repetição do 3-hidroxibutirato e ácido L-láctico, respectivamente; e do 

espectro de massas expandido apresentado na Figura 41; f mostra a variação dos meros de ácido L-láctico ao longo daquela série; g mostra a 

variação dos meros de 3-hidroxibutirato ao longo dela. 
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Os valores de m/z calculados e experimentais (Tabela 28) são comparáveis, 

indicando que 31 é um copolímero. 

A observação de números pares e ímpares de meros de ácido L-láctico 

(Tabela 28) significa que tanto os grupos hidroxilas do PLLA quanto os do PHB 

atuam como agentes nucleofílicos nas reações de transesterificação envolvidas na 

síntese de 31. 

O Esquema 12 apresenta as estruturas químicas propostas para os adutos de 

32. 

O

O

H

H
O

HO

O

O

O
O O

H

H
O

H

O

O
h i

32-1

+ H

+

HO

O

O

O
O O

H

H
O

O

O
h i

32-2

+  Na

+

O
O

O

O
O

H
O

OH
O

O

+ H

+

32-3h i

O

O

H

H

OH

 

Esquema 12. Estruturas químicas propostas para os adutos de 32. Parte 3. 

Os dados de m/z calculados por meio da equação (16) para os adutos de 32, 

bem como os experimentais, são sumarizados na Tabela 29. Os dados de m/z 

calculados e experimentais (Tabela 29) apresentam boa concordância entre si, 

sugerindo que 32 é um copolímero. 
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Tabela 29. Valores de m/z calculados e experimentais para os adutos de 32. Parte 3. 

Séries de 

picosa 

Estruturas dos 

adutosb Valores de m/z calculadosc (h,i)d Valores de m/z experimentaise 

1g 32-1 1533 (7,4); 1761 (7,5); 1989 (7,6) 1534,0; 1762,6; 1990,3 

2f 32-2 
1567 (3,5); 1653 (4,5); 1739 (5,5); 

1825 (6,5); 1911 (7,5); 1997 (8,5) 

1567,5; 1653,7; 1739,9; 

1826,9; 1911,8; 1998,6 

3g 32-3 1633 (7,4); 1861 (7,5); 2089 (7,6) 1633,9; 1861,1; 2090,6h

a Séries de picos mostradas no espectro de massas expandido da Figura 42; b estruturas químicas mostradas no Esquema 12; c valores de m/z 

calculados através da equação (16); d h e i referem-se às unidades de repetição do 3-hidroxibutirato e succinato de isosorbídeo, 
respectivamente; e do espectro de massas expandido apresentado na Figura 42. f mostra a variação dos meros de 3-hidroxibutirato ao longo 

daquela série; g mostra a variação dos meros de succinato de isosorbídeo ao longo dela, h ele está fora do limite preestabelecido. 

 



211 
 

4.3.6. Análise térmica por TG 

As curvas TG obtidas para PIS1 (extraída da Figura 12; parte 1), PHB, 

PHBpirólise, 30, 32 e PHB/PIS1 são exibidas na Figura 43. 
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Figura 43. Curvas TG adquiridas no modo Hi-Resolution™ para (a) PIS1, PHB e PHBpirólise e 

para (b) 30, 32 e PHB/PIS1, para comparação. Parte 3. 
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As decomposições térmicas de PHB e PHBpirólise ocorrem em uma única etapa 

(Figura 43(a)). PHB e PHBpirólise apresentam temperaturas iniciais (∼210ºC) e finais 

(∼290ºC) comparáveis, evidenciando a falta de influência da massa molar média 

sobre a decomposição térmica do PHB. As temperaturas finais de decomposição 

térmica obtidas para PHB e PHBpirólise são inferiores àquela do PIS1. 

As decomposições térmicas de 32 e PHB/PIS1 acontecem em duas etapas, 

ao passo que a de 30, em uma (Figura 43(b)).  

A curva TG obtida para 30 é praticamente igual àquela do PHB, indicando que 

o número de resíduos de isosorbídeo na cadeia polimérica não é suficiente para 

influir na temperatura final de decomposição térmica, que é consistente com a 

estrutura química proposta para 30 (ver Esquema 10). 

Como esperado, as temperaturas de decomposição térmica observadas para 

32 e PHB/PIS1 são relativamente mais altas (∼420ºC). 

4.3.7. WAXD 

O padrão de difração obtido para PHB (Figura 44) é similar àquele descrito na 

literatura e foi indexado tendo-a como base.148 A Figura 44 também mostra os 

padrões de difração obtidos para PHBpirólise, 31, PHB/PLLA2, 32 e PHB/PIS1 com os 

respectivos ajustes pela função Gaussiana. A qualidade dos difratogramas é apenas 

satisfatória, podendo afetar negativamente a qualidade dos dados obtidos a partir 

deles. 
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Figura 44. Difratogramas com ajustes pela função Gaussiana (R2 = 0,96-0,98) obtidos para 

as amostras em pó previamente recozidas de (a) PHB, (b) PHBpirólise, (c) 31, (d) PHB/PLLA2, 

(e) 32 e (f) PHB/PIS1. Continua. Parte 3. 
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Figura 44. Continuação. Difratogramas com ajustes pela função Gaussiana (R2 = 0,96-0,98) 

obtidos para as amostras em pó previamente recozidas de (a) PHB, (b) PHBpirólise, (c) 31, (d) 

PHB/PLLA2, (e) 32 e (f) PHB/PIS1. Continua. Parte 3. 
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A8 1782.79479 ±2145.80574
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Figura 44. Continuação. Difratogramas com ajustes pela função Gaussiana (R2 = 0,96-0,98) 

obtidos para as amostras em pó previamente recozidas de (a) PHB, (b) PHBpirólise, (c) 31, (d) 

PHB/PLLA2, (e) 32 e (f) PHB/PIS1. Parte 3. 
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A Tabela 30 resume as dimensões das celas unitárias obtidas por WAXD para 

as amostras em pó previamente recozidas. 

Tabela 30. Dimensões das celas unitárias determinadas por WAXD para as amostras em pó 

previamente recozidas. Parte 3. 

Produto Dimensões da cela unitária (nm) 

 a b c 

PLLA2a 1,06 0,60 2,92

PHB 0,56 1,28 0,59 

31 n.d.b 1,31c 0,58c 

32 0,57 1,29 0,58 

PHB/PIS1 0,57 1,30 0,58 

PHB/PLLA2 n.d.b 1,31c 0,58c 
a Extraído da Tabela 12 (parte 1); b não determinado devido à ocorrência de sobreposição 

de alguns picos e supressão de outros; c calculados a partir dos padrões de difração de 

PHB. 

Os parâmetros da cela unitária obtidos para PHB (Tabela 30) são comparáveis 

com aqueles reportados na literatura.98 

As dimensões das celas unitárias obtidas para 31, 32, PHB/PIS1 e 

PHB/PLLA2 são similares àquelas do PHB (Tabela 30), evidenciando que os padrões 

de cristalização da cela unitária ortorrômbica foram conservados. 

Somente as dimensões b e c foram obtidas para 31 e PHB/PLLA2 (Tabela 30). 

A dimensão a não foi calculada por causa da (i) ocorrência de sobreposição de 

alguns picos de PHB e PLLA e (ii) supressão de alguns picos de PLLA de 

intensidade relativamente baixa, conforme ilustrado na Figura 45. 
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Figura 45. Difratograma obtido para a amostra em pó previamente recozida de 31 ilustrando 

a ocorrência de sobreposição de alguns picos e supressão de outros. Parte 3. 

Como os parâmetros b e c obtidos para 31 e PHB/PLLA2 são próximos 

daqueles do PHB (Tabela 30), a possibilidade de ocorrência de co-cristalização 

nessas amostras é excluída, ou seja, os meros de LLA e HB em 31, ou os 

componentes PLLA2 e PHB em PHB/PLLA2, cristalizaram-se independentemente 

um do outro.  

Furikawa et al.126 também inferiram que as estruturas cristalinas de PLLA e 

PHB em suas blendas são independentes entre si, por meio da análise dos 

parâmetros da cela unitária obtidos por WAXD. 
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Os graus de cristalinidade obtidos por WAXD para as amostras em pó e 

previamente recozidas de PHB, PHBpirólise, 31, PHB/PLLA2, 32 e PHB/PIS1 foram: 

70%, 64%, 71%, 72%, 54% e 56%, respectivamente (Figura 44). 

Grau de cristalinidade de 70% obtido para PHB (Figura 44) é próximo daquele 

relatado na literatura (82%)131. 

Como esperado, houve redução dos graus de cristalinidade obtidos para 32 e 

PHB/PIS1. 

Os dados de grau de cristalinidade, juntamente com aqueles de 13C NMR e 

MALDI-TOFMS, sugerem que os produtos 31, 32 e 33 são copolímeros em bloco. 

Embora não tenha sido determinado o grau de cristalinidade por WAXD para a 

amostra de 33, ela apresentou um pico endotérmico por DSC durante a segunda 

corrida (não mostrado). 

4.3.8. Medidas de ângulo de contato e energia de superfície 

Não somente as hidrofobicidades de PHB e PLLA são comparáveis,129,149 

como também as suas energias de superfície (41 e 39 mN m-1, respectivamente)136. 

A Tabela 31 sumariza os dados obtidos de medidas de ângulo de contato de 

avanço, usando diiodometano e lâminas de vidro como líquido de teste e substratos, 

respectivamente, para os filmes poliméricos finos. 
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Tabela 31. Medidas de ângulo de contato de avanço obtidas para filmes poliméricos finos 

pelo método da gota séssil, usando diiodometano e lâminas de vidro como líquido de teste e 

substratos, respectivamente. Os dados são expressos em termos da média e do desvio 

padrão. Parte 3. 

Produto θavanço (ο)  (g mol-1)a

PLLA2b 40 ± 1 3.100b 

PLLAc 30 ± 1 120.000e 

PLLA4d 29 ± 1 96.000e 

PIS1b 26 ± 2 2.300b 

PHB 27 ± 1 100.000f 

PHBc 28 ± 1 210.000 (1,3)g

PHBpirólise 40 ± 1 8.000h 

31 40 ± 2 ⎯ 

32 30 ± 1 ⎯ 

PHB/PIS1 28 ± 1 ⎯ 

PHB/PLLA2 28 ± 1 ⎯ 
a Usada para avaliar o efeito da massa molar média sobre as medidas de ângulo de contato 

de avanço obtidas para os polímeros ou oligômeros; b Tabela 14 e Tabela 4 (parte 1); c 

amostras comerciais; d Tabela 16 (parte 2); e Tabela 18 (parte 2); f Tabela 25; g PDI; h Tabela 

26. 

Os dados da Tabela 31 evidenciam (i) a influência da massa molar média 

sobre as medidas de ângulo de contato de avanço obtidas para PLLA e PHB; (ii) 

PLLA e PHB com massas molares médias comparáveis apresentam, como 

esperado, similar molhabilidade; e (iii) PIS é mais hidrofóbico que PHB (e PLLA). 

O efeito da massa molar média sobre as medidas de ângulo de contato de 

avanço pode ser atribuído aos grupos terminais relativamente mais polares: quanto 

menor a massa molar média, tanto maior a influência deles, favorecendo o aumento 

do caráter hidrofílico. 
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Como esperado, a Tabela 31 também evidencia o aumento do caráter 

hidrofóbico de 32, se considerarmos os valores de ângulo de contato de avanço 

obtidos para PHBpirólise e PIS1, que apresentam massas molares médias 

comparáveis. 

A Tabela 32 apresenta novas medidas de ângulo de contato de avanço obtidas 

para filmes poliméricos finos de PHB/PIS1 e PHB/PLLA2, usando diiodometano e 

água como líquidos de teste e wafers de Si como substratos. A Tabela 32 também 

mostra os dados de energia de superfície. 

Tabela 32. Medidas de ângulo de contato de avanço obtidas para filmes poliméricos finos 

pelo método da gota séssil e dados de energia de superfície. Diiodometano e água foram 

usados como líquidos de teste e wafers de Si como substratos. Os dados são expressos em 

termos da média e do desvio padrão. Parte 3. 

Produto θavanço (ο) Energia de superfície (mN m-1)b

 H2Oa CH2I2a
 

 

PHB/PIS1 77 ± 1 39 ± 1 49 ± 1 40 ± 1 9 ± 1 

PHB/PLLA2 77 ± 1 42 ± 1 48 ± 1 39 ± 1 9 ± 1 
a Usando água ou diiodometano como líquidos de teste; b a energia de superfície foi 

decomposta nas componentes dispersiva e polar, respectivamente. 

Pode-se observar novamente o efeito do substrato sobre as medidas de 

ângulo de contato de avanço (comparar as Tabela 31 eTabela 32). 

A componente dispersiva é responsável por 82% e 81% da energia de 

superfície de PHB/PIS1 e PHB/PLLA2, respectivamente (Tabela 32). 

Energias de superfície de ∼49 mN m-1 obtidas para PHB/PIS1 e PHB/PLLA2 

podem estar refletindo o efeito das baixas massas molares médias de PIS1 ou 

PLLA2.
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5. CONCLUSÕES  

Quatro tipos de produtos, constituídos de ligações ésteres, com baixas 

massas molares e contendo os mesmos resíduos monoméricos, foram obtidos em 

massa com sucesso a partir de diferentes abordagens e utilizando técnicas de 

copolimerização. Os dados mostram que os quatros produtos são cooligômeros e 

miscíveis, denominados como oligo(succinato de isosorbídeo-co-L-lactídeo). Os 

dados também revelam que três são cooligômeros em bloco (23-25), e um, aleatório 

(22), com valores de  e  variando de 4.300 a 5.900 g mol-1 e 5.700 a 11.000 g 

mol-1, respectivamente. A incorporação de resíduos de IS à cadeia polimérica de 

PLLA proporcionou não somente diminuição da cristalinidade, mas também 

mudança significativa no perfil da curva TG e aumento do caráter hidrofóbico. 

Das quatro abordagens, aquela que resultou no produto 24 mostrou-se ser a 

mais promissora quanto à obtenção de produtos com maiores massas molares 

médias. Novas sínteses do produto 24, conduzidas em condições aprimoradas e em 

duas etapas, com auxílio de um agente de extensão de cadeia, permitiram a 

obtenção com sucesso de copolímeros em bloco (29) miscíveis possuindo 

composições em massa de segmentos de LLA e IS de aproximadamente 85-15%, 

70-30% e 60-40%, respectivamente, valores mínimos e máximos de  e  

valendo, respectivamente, 33.000 e 88.000 g mol-1 e 60.000 e 220.000 g mol-1, 

diferentes graus de cristalinidade e propriedades de superfície passíveis de controle. 

De maneira similar, PIS (27) foi obtido com  e  de 26.000 e 57.000 g mol-1, 

respectivamente. 
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Filmes (previamente recozidos) obtidos a partir de 29 contendo ∼70% LLA-

30% IS apresentaram propriedades mecânicas ligeiramente superiores àquelas de 

PLLA. 

O copolímero em bloco 29 é passível de formar fibras não somente por 

eletrofiação, mas também por fiação do fundido, com diâmetro médio variando de 

0,3 a 1 μm e 200 a 450 μm, respectivamente. Por outro lado, as tentativas para obter 

malhas poliméricas de não-tecido por eletrofiação a partir de 27 não foram bem 

sucedidas. 

Embora a introdução em diferentes proporções de resíduos de IS à cadeia 

molecular de PLLA não tenha proporcionado praticamente alteração na taxa de 

degradação hidrolítica dos filmes (previamente recozidos) obtidos a partir de 29, a 

temperatura ambiente e em meio ácido (pH = 2) e alcalino (pH = 12), malhas 

poliméricas de não-tecido obtidas a partir de 29 contendo ∼30% e ∼40% de resíduos 

de IS apresentaram adesão celular significativamente maior que PLLA. Por outro 

lado, filmes de 27 apresentaram menor degradação hidrolítica no período estudado. 

Adicionalmente, três copolímeros em bloco contendo resíduos de HB e IS ou 

LLA foram sintetizados com sucesso: poli(L-lactídeo-co-3-hidroxibutirato), 31, 

poli(succinato de isosorbídeo-co-3-hidroxibutirato), 32, e poli(L-lactídeo-co-3-

hidroxibutirato-isosorbídeo-co-L-lactídeo), 33, com valores de  e  variando de 

8.300 a 14.000 g mol-1 e 21.000 a 26.000 g mol-1, respectivamente. A incorporação 

dos resíduos de IS à cadeia polimérica de PHB também provocou redução da 

cristalinidade e aumento tanto da temperatura final de degradação térmica quanto do 

caráter hidrofóbico. 
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ANEXO 1 – Espectro de 1H NMR do PLLA1 (obtido a partir do L-lactídeo 

recristalizado 1X; mp = 92,3-92,7ºC). Parte 1. 
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ANEXO 2 – Espectro de 13C NMR do PLLA1 (obtido a partir do L-lactídeo 

recristalizado 1X; mp = 92,3-92,7ºC). Parte 1. 
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ANEXO 3 – Espectro de 1H NMR do PIS1. Parte 1. 
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ANEXO 4 – Espectro de 13C NMR do PIS1. Parte 1. 
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ANEXO 5 – Espectro de NMR por correlação homonuclear 1H-1H COSY (2JHH e 3JHH) de 24 - expandido. Parte 1. 
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ANEXO 6 – Espectro de NMR por correlação heteronuclear 1H-13C de curta distância: HSQC (1JCH) de 24 - expandido. Parte 1. 

 



244 
 

 

2,  



245 
 

ANEXO 7 – Espectro de NMR por correlação heteronuclear 1H-13C de longa distância: HMBC (2JCH e 3JCH) de 24 - expandido. Parte 1. 
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ANEXO 8 – Atribuições de 1H e/ou 13C NMR do resíduo de isosorbídeo dos produtos 

(da literatura) abaixo. Parte 1. 

 

Okada et al.55 

 

O

O
OO
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O

x
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13C NMR (67,8 MHz, em CDCl3) (em ppm): ∼70 (C-6); ∼72 (C-1); ∼73 (C-5); ∼77 (C-

2); ∼81 (C-4); ∼86 (C-3). 

 

Chatti et al.61 
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O O

O

CO *
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y
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43
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6+6'

 

 

1H NMR (100 MHz, em CDCl3) (em ppm): ∼4,1-3,9 (H-1, H-1’, H-6, H-6’); ∼4,5 (H-4); 

∼4,8 (H-3); ∼5,1 (H-2, H-5). 
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Sablong et al.109 
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1H NMR (400 MHz, em CDCl3) (em ppm): 4,05 (d; 3J(H6a,bH5) = 5,1 Hz; 2H; H-6a,b); 

4,08 (s largo; 2H; H-1a,b); 4,68 (d; 3J(H3H4) = 4,8 Hz; 1H; H-3); 5,06 (dd; 3J(H4H3) = 

4,8 Hz e 3J (H4H5) = 5,1 Hz; 1H; H-4); 5,40 (dt; 3J(H5H4) = 5,5 Hz e 3J (H5H6a,b) = 5,1 

Hz; 1H; H-5); e 5,42 (s largo; 1H; H-2).  

13C NMR (100 MHz, em CDCl3) (em ppm): 70,8 (C-6); 73,3 (C-1); 74,9 (C-5); 78,8 

(C-2); 81,1 (C-4); e 86,1 (C-3). 
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ANEXO 9 – Espectro de 1H NMR do produto 22. Parte 1. 
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ANEXO 10 – Espectro de 13C NMR do produto 22. Parte 1. 

O

O
OO

H

H
O

O

O

O Ox y z

22

*
*

23
4

5
6

7 1 8

9
711

11
10

 

172 171 170 169
ppm

11

10

 
86 84 82 80 78

ppm

3

4

2

 
74 72 70 68ppm

8

5
61

 

30 29 28 27
ppm

7

 
17,0 16,5 16,0ppm

9

 

200 150 100 50 0

ppm

11

10
8

7

9

C
D

C
l 3

 

C quantidade δ (ppm) C quantidade δ (ppm) 
11 (2C) * 1 1C 73,3-72,8 
10 1C ** 6 1C 70,3 
3 1C 85,8-85,5 8 1C 69,0-68,4 
4 1C 80,6 7 (2C) 28,8-28,5 
2 1C 78,8-78,0 9 1C 16,9-16,5 
5 1C 74,6-74,0 ⎯ ⎯ ⎯ 

* 171,42, 171,36, 171,2, 171,1, 171,0. ** 170,0, 169,8, 169,7, 169,5, 169,4, 169,3, 169,2, 

169,0. 



252 
 

ANEXO 11 – Espectro de 1H NMR do produto 23. Parte 1. 
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ANEXO 12 – Espectro de 13C NMR do produto 23. Parte 1. 
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ANEXO 13 – Espectro de 1H NMR do produto 24. Parte 1. 
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ANEXO 14 – Espectro de 13C NMR do produto 24. Parte 1. 
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ANEXO 15 – Espectro de 1H NMR do produto 25. Parte 1. 
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ANEXO 16 – Espectro de 13C NMR do produto 25. Parte 1. 
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ANEXO 17 – Espectro de 1H NMR do PLLA3 (obtido a partir do L-lactídeo 99,5%; 

mp = 98,7-98,8ºC). Parte 2. 

O
OH

O y

H

b

a

1
 

5,3 5,2 5,1 5,0
ppm

a

1,75 1,40ppm

b

 

10 8 6 4 2 0

ppm

CHCl
3

a

b

 

 

 

H quantidade δ (ppm) 
a 1H 5,18 
b 3H 1,59 

 



259 
 

ANEXO 18 – Espectro de 13C NMR do PLLA3 (obtido a partir do L-lactídeo 99,5%; 

mp = 98,7-98,8ºC). Parte 2. 
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ANEXO 19 – Espectro de 1H NMR do PIS3. Parte 2. 
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ANEXO 20 – Espectro de 13C NMR do PIS3. Parte 2. 
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ANEXO 21 – Espectros de 1H NMR obtidos para (a) 27 (  = 16.000 g mol-1) e (b) 

PIS3. Parte 2. 
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ANEXO 22 – Espectros de 1H NMR obtidos para (a) 2970-30 e (b) 2470-30. Parte 2. 
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ANEXO 23 – Difratogramas com os respectivos ajustes pela função Gaussiana (R2 = 0,99 ou 1,0) obtidos para as amostras de 

PLLA comercial, PLLA4, 2985-15, 2970-30 e 2960-40 (filmes obtidos por casting previamente recozidos). Parte 2. 
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ANEXO 24 – Espectro de 1H NMR do PHB (purificado 1X). Parte 3. 
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ANEXO 25 – Espectro de 13C NMR do PHB (purificado 1X). Parte 3. 
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ANEXO 26 – Espectro de 1H NMR de uma amostra de PHB submetida à pirólise. 
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ANEXO 27 – Espectro de 13C NMR de uma amostra de PHB submetida à pirólise. 
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ANEXO 28 – Espectro de 1H NMR do produto 30. Parte 3. 
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ANEXO 29 – Espectro de 13C NMR do produto 30. Parte 3. 
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ANEXO 30 – Espectro de 1H NMR do produto 31. Parte 3. 
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ANEXO 31 – Espectro de 13C NMR do produto 31. Parte 3. 
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ANEXO 32 – Espectro de 1H NMR do produto 32. Parte 3. 
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ANEXO 33 – Espectro de 13C NMR do produto 32. Parte 3. 
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ANEXO 34 – Espectro de 1H NMR do produto 33. Parte 3. 
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ANEXO 35 – Espectro de 13C NMR do produto 33. Parte 3. 
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ANEXO 36 – Súmula Curricular. 

 

DADOS PESSOAIS 

Romeu Casarano. 

04/03/63, Osasco, SP. 

 

EDUCAÇÃO 

Faculdades Oswaldo Cruz, São Paulo, SP, 1982-1985. 
Graduação em Bacharelado e Licenciatura em Química. Aproveitamento médio 7,5. 

Faculdades Oswaldo Cruz, São Paulo, SP, 1988. 
Aperfeiçoamento em Atribuições Tecnológicas. Aproveitamento médio 8,1. 

Fundação Vanzolini/USP, São Paulo, SP, 1996-1997. 
Especialização em Administração Industrial. Aproveitamento médio 89,0. 

Universidade de São Paulo, SP, 2002-2004. 
Mestrado em Química (Química Orgânica). 
Título do trabalho: Compósitos Formados por Polietileno Modificado e Celulose: obtenção e 
caracterização. 
Orientadora: Profa. Dra. Denise F.S. Petri. 

 

FORMAÇÃO COMPLEMETAR 
Tratamento de Águas Industriais, São Paulo, SP, 1984, 9 h. Faculdades Oswaldo Cruz. 

Inglês, Osasco, SP, 1986-1992, 780 h. CCAA. Aproveitamento médio 80,5. 

Análise Química via Instrumental, São Paulo, SP, 1987, 12 h. Centro Latino Americano de 
Capacid y Desarrollo de Empresas. 

Administração de Controle da Qualidade e CEP, São Paulo, SP, 1987, 60 h. Instituto Mauá 
de Tecnologia. 

Desenvolvimento de Processos de Síntese Orgânica, São Carlos, SP, 1989, 20 h. UFSCAR. 

Radicais Livres Aplicados a Síntese Orgânica, São Carlos, SP, 1989, 20 h. UFSCAR. 

Tecnologia de Polímeros, São Paulo, SP, 1989, 30 h. FDTE/USP. 

Extensão Universitária em Obtenção de Celulose e Fabricação de Papel, São Paulo, SP, 
1989, 144 h. Faculdades Oswaldo Cruz/ABTCP. 

Tecnologia de Tintas, São Paulo, SP, 1990, 30 h. FDTE/USP. 

Caracterização de Sistemas Poliméricos (QFL 705), São Paulo, SP, 1991, 36 h. IQUSP. 
Conceito A. 

Físico-Química das Interfaces (QFL 732), São Paulo, SP, 1992, 36 h. IQUSP. Conceito A. 

Espanhol, Osasco, SP, 1994-1997, 315 h. CCAA. Aproveitamento médio 95,9. 
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Gestão da Qualidade Total e Certificação ISO 9000, São Paulo, SP, 1995, 20 h. 
CECAE/USP. 

Just-in-Time e Kanban, São Paulo, SP, 1995, 16 h. FEI. 

Espectrometria de Absorção Atômica e Cromatografia a Gás e Líquida, São Paulo, SP, 
1998, 16 h. Univertec/CRQ. 

Planejamento e Otimização de Experimentos, São Paulo, SP, 1998, 15 h. ABQ/USP. 

Estatística Avançada para a Engenharia da Qualidade, São Paulo, SP, 1998, 30 h. 
PECE/USP. Aproveitamento 100,0. 

Dispersões de Partículas em Líquidos: teoria e prática, São Paulo, SP, 1999, 15 h. 
ABQ/USP. 

Técnicas Industriais de Polimerização, São Paulo, SP, 2000, 15 h. ABQ/USP. 

Técnicas de Pesquisa e Desenvolvimento na Indústria Química e Laboratório de Controle da 
Qualidade, São Paulo, SP, 2000, 14 h. P & D Consultoria Química/CRQ. 

Validação em Análise Química, São Paulo, SP, 2000, 8 h. Univertec/CRQ. 

Auditorias Internas da Qualidade (ISO 9001:2000), Caieiras, SP, 24 h. Bureau Veritas 
(BVQ). 

Química da Preparação de Massa na Indústria de Papel, São Paulo, SP, 2001, 8 h. ABTCP. 

Química e Aplicações de Tensoativos em Produtos de Consumidor, São Paulo, SP, 2001, 
15 h. ABQ/USP. 

Fundamentos de Cromatografia a Gás Acoplada com Espectrometria de Massas, São 
Paulo, SP, 2001, 15 h. ABQ/USP. 

Nanomateriais e Nanotecnologia, São Paulo, SP, 2008, 32 h. SBQ/IM2C. 
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DISCIPLINAS CURSADAS NO MESTRADO E DOUTORADO 

Técnicas de Determinação Estrutural (QFL 5922-2) – 12/08/02 a 11/10/02 – nº de créditos 8 
e conceito A. 

Prática de Ensino de Química (QFL 5918-3) – 09/10/02 a 19/11/02 – nº de créditos 2 e 
conceito A. 

Mecanismos das Reações Orgânicas (QFL 5920-2) – 15/10/02 a 13/12/02 – nº de créditos 8 
e conceito A. 

Planejamento e Otimização de Experimentos (QFL 5912-2) – 12/03/03 a 11/06/03 – nº de 
créditos 8 e conceito A. 

Conceitos em Química Orgânica Avançada (QFL 5919-2) – 05/05/03 a 04/07/03 - nº de 
créditos 8 e conceito A. 

Introdução aos Métodos Termoanalíticos (FBF 5751) – 13/08/03 a 10/12/03 – nº de créditos 
10 e conceito A. 

Estereoquímica e Reatividade de Compostos Orgânicos (QFL 5913) – 15/10/03 a 03/12/03 – 
como ouvinte. 

Ressonância Magnética Nuclear: teoria e aplicações na determinação (QFL 5927) – 
22/03/04 a 16/05/04 – como ouvinte. 

Tecnologia de Polímeros (PMT 5854) – 07/03/2005 a 29/05/2005 – nº de créditos 8 e 
conceito A. 

Engenharia de Reações de Polimerização (PQI 5824) - 13/06/2005 a 04/09/2005 – nº de 
créditos 8 e conceito A. 

Laboratório de Química de Polímeros (PMT 5853) – 12/09/2005 a 04/12/2005 – nº de 
créditos 8 e conceito A. 

Seminários Gerais de Química Orgânica – 13/03/2006 a 26/06/2006 – conceito A. Título do 
trabalho apresentado: Células a Combustível de Hidrogênio. 

Biomateriais (QFL 5934-1) – 11/06/2007 a 29/06/2007 – nº de créditos 4 e conceito A. 

 

 

 

 


