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Resumo: A conjugação do polietileno glicol (PEG) com polímeros biodegradáveis, como 

poli(ácido láctico) (PLA), tem sido bastante utilizada na área de sistemas de entrega de 

fármacos. Uma forma de promover a conjugação de PEG com PLA é por meio da reação 

multicomponente de Ugi, que consiste na condensação entre um aldeído, uma amina 

primária, um ácido carboxílico e isocianeto. Nesse trabalho foi realizada a síntese de 

quatro copolímeros PLA-PEG utilizando a reação de Ugi, com polímeros de diferentes 

tamanhos de cadeia. Os copolímeros foram analisados por cromatografia de permeação 

em gel (GPC), análise termogravimétrica (TGA), calorimetria diferencial de varredura 

(DSC) e ressonância magnética nuclear (RMN), mostrando a obtenção dos copolímeros 

com sucesso e suas diferentes características térmicas.  

 

Palavras-chave: Poli(etileno glicol); Poli(ácido lático); Copolimerização; Reação de 

Ugi. 

 

Abstract: The conjugation of polyethylene glycol (PEG) with biodegradable polymers 

such as poly(lactic acid) (PLA) has been used in the field of drug delivery systems. One 

route to promote the conjugation of PEG with PLA is by the Ugi multicomponent 

reaction, which consists in the condensation of an aldehyde, a primary amine, a 

carboxylic acid and isocyanide. In this work the synthesis of four PLA-PEG copolymers 

was performed using the Ugi reaction, with polymers of different chain sizes. The 

copolymers were analyzed by gel permeation chromatography (GPC), thermogravimetric 

analysis (TGA), differential scanning calorimetry (DSC), and nuclear magnetic 

resonance (NMR), which showed the successful copolymers and their different thermal 

characteristics. 

 

Keywords: Polyethylene glyco; Poly (lactic acid); Copolymerization; Ugi reaction. 

 

 

 



 

IX Encontro Técnico de Materiais e Química 

Rio de Janeiro - 22 e 23 novembro 2017 

 

 

1. Introdução 

A Peguilação tem sido bastante utilizada para aumentar a estabilidade de moléculas 

durante a circulação na corrente sanguínea. O PEG tem a importante característica de 

biomascarar sistemas de entrega de fármacos, sendo sua conjugação com proteínas e 

peptídeos terapêuticos utilizada, por exemplo, para impedir o reconhecimento pelos 

sistemas de defesa do organismo. Dessa forma, é possível melhorar as propriedades 

farmacológicas e biológicas dos fármacos [1-3]. 

Os polímeros biodegradáveis também têm recebido atenção considerável nessa área 

devido a sua biocompatibilidade, biodegradabilidade, melhor encapsulamento e menor 

toxicidade [4]. A conjugação do PEG com polímeros biodegradáveis, como PLA, tem 

sido aplicada de forma a unir as características de ambos os polímeros. 

A reação de Ugi é bastante reportada para a conjugação de diversos materiais, 

inclusive para a copolimerização de PEG e PLA. Ela é uma reação multicomponente, ou 

seja, três ou mais compostos de partida reagem para formar um produto, de forma que a 

maioria dos átomos do material de partida é encontrada no produto final, sendo realizada 

em apenas um passo [5]. Na reação de Ugi (U-4CR) ocorre a condensação de quatro 

componentes, sendo eles um aldeído ou cetona, uma amina primária, um ácido 

carboxílico e um isocianeto, obtendo como produto uma diamida [6,7]. Com essa reação, 

que pode ser considerada um tipo de reação click, é possível incorporar mais funções ao 

produto final, como a inserção de grupo fluorescente, sendo bastante utilizado em 

sistemas de entrega de fármacos. 

Nesse trabalho é descrita a síntese de copolímeros de PLA-PEG, com diferentes 

tamanhos de cadeia, utilizando a reação de Ugi. Esse copolímero tem a capacidade de 

formar microesferas que podem ser utilizadas para encapsulamento de fármacos em 

sistemas de entrega. 

 

2. Experimental 

Foram feitos copolímeros a partir da reação de Ugi utilizando PLA e PEG 

previamente funcionalizados com grupo aldeído e ácido carboxílico, respectivamente, 

com diferentes tamanhos de cadeia. A reação foi feita utilizando o PLA-COH (Mn= 

25.700 e 7.300 g/mol) e PEG-COOH (Mn= 8.600 e 3.100 g/mol), além da fluoresceína 

com terminação amina e isocianeto de terc-butila, tendo assim todos os grupos 

necessários para a reação de Ugi.  

Em um tubo schlenk foram dissolvidos 0,6 g do PLA-COH em 15 mL da mistura 

clorofórmio/metanol (1:2 v/v). É acrescentada a fluoresceína-amina, deixando sob 

agitação, temperatura ambiente e em atmosfera de nitrogênio durante a noite. A imina 

formada reage então com o PEG-COOH e o isocianeto de terc-butila por 72 horas sob 

atmosfera de nitrogênio, agitação e temperatura ambiente (razão molar PLA-

COH/fluoresceína-amina/PEG-COOH/isocianeto de terc-butila = 1:5:5:1). Após as 72 

horas, a solução é vertida em 150 mL de etanol gelado para ocorrer a precipitação, sendo 
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o material filtrado e seco. 

 

3. Resultados e Discussão 

Para verificar o sucesso da copolimerização, foram realizadas as análises de GPC, 

TGA, DSC e HNMR. A Tabela 1 mostra o resultado obtido pela análise de GPC, sendo 

possível observar que houve o aumento da massa molar no copolímero, confirmando a 

ligação entre os polímeros. 

 

Tabela 1 Análise de GPC em clorofórmio para os copolímeros. 

Amostra 
PLA-COH 

Mn (g/mol) 

PEG-COOH 

Mn (g/mol) 
Mn (g/mol) Mw (g/mol) Mw/Mn 

Ugi 1 25.700 8.600 38.000 89.400 2,35 

Ugi 2 25.700 3.100 27.500 48.900 1,77 

Ugi 3 7.300 3.100 8.400 11.300 1,34 

Ugi 4 7.300 8.600 7.400 10.100 1,37 

 

 Pela análise de TGA é possível observar que os copolímeros tiveram dois eventos 

de perda de massa, o primeiro iniciando entre 266-285 °C, referente ao PLA, e o segundo 

entre 349-382 °C, referente ao PEG. Além disso, comparando as curvas de perda de 

massa dos copolímeros na Figura 1, é possível ver que há a influência do tamanho da 

cadeia dos polímeros nas curvas. A Figura 1 mostra também que os copolímeros feitos 

com PLA de maior massa molar (1 e 2) apresentam maior Tm e Tg. A Tabela 2 mostra os 

dados obtidos pela análise térmica dos copolímeros. 

 

Figura 1: Análises térmicas dos copolímeros. Esquerda: TGA (taxa de aquecimento de 20°C/min, atmosfera 

de nitrogênio, fluxo de gás de 60 mL/min na amostra e 40 mL/min na balança, cadinho aberto de platina, 

equipamento TA Instruments modelo Q-500, entre 5 e 10 mg de amostra), direita: DSC (taxa de 

aquecimento de 10°C/min, atmosfera de nitrogênio, fluxo de gás de 50 mL/min, cadinho fechado de 

alumínio, equipamento TA Instruments modelo Q-1000, entre 5 e 7 mg de amostra). 
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Tabela 2 Análise térmica dos copolímeros PLA-PEG. 

Amostra Mn (g/mol) Td 
a
 (°C) Tg 

b
 (°C) Tm 

b
 (°C) 

  Pico 1 Pico 2   

Ugi 1 38.000 280,34 364,96 60,00 157,69/169,42 

Ugi 2 27.500 301,71 - 59,65 159,45/167,57 

Ugi 3 8.400 294,35 385,86 - 152,48/158,19 

Ugi 4 7.100 304,38 401,90 47,95 150,31/159,16 
a = temperatura de máxima taxa de degradação por TGA; b = segunda corrida de aquecimento no DSC. 

 

Além disso, o HNMR confirma a presença dos dois polímeros no copolímero 

sintetizado. Pela Figura 2, da amostra Ugi 1 é possível observar os picos de 5,2 e 1,6 

ppm, característicos dos hidrogênios do CH e CH3 do PLA, respectivamente. Já o pico 

em 3,7 ppm é referente ao CH2 do PEG. Os espectros feitos dos demais copolímeros 

apresentaram resultados semelhantes. 

 

Figura 2: HNMR do copolímero Ugi 1. 

4. Conclusões 

Pelos resultados obtidos é possível observar que houve a formação dos copolímeros 

de PLA-PEG a partir da reação de Ugi, confirmados pelas análises de GPC e RMN. Além 

disso, nota-se que o tamanho da cadeia dos copolímeros dá características térmicas 

diferentes ao material obtido, mostrado pelo TGA e DSC.  
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