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RESUMO 

 O projeto teve como objetivo a modelagem e a simulação do processo de poli(ácido glicólico) (PGA), 

desenvolvendo uma planta de processamento virtual por meio do simulador comercial ASPEN PLUS®, com 

características necessárias para desempenhar de forma satisfatória as funções e requisitos básicos para aplicação 

como biomaterial na Engenharia de Tecidos. Por meio dessa simulação, puderam ser identificadas as relações 

das propriedades do PGA como massa molar, grau de polimerização, viscosidade etc., com as condições 

operacionais como tempo, pressão, temperatura, e volume reacional, buscando obter um produto final com alta 

massa molar e pureza, características desejáveis na aplicação em Engenharia de Tecidos. Para tanto, a simulação 

foi realizada usando o simulador ASPEN PLUS®, utilizando o modelo de polimerização step growth do Polymers 

Plus, modelo utilizado para poliésteres. No primeiro momento, foram determinadas as características das 

moléculas que participam da reação de polimerização do PGA. Fazer uso do módulo Polymers Plus a parte do 

Simulador Aspen é uma tarefa complexa e, por isso, a contribuição da implementação das moléculas no simulador 

foi uma contribuição importante também desse projeto de IC. 

1. INTRODUÇÃO 

O PGA é um poliéster alifático derivado dos α-hidróxiácidos, semicristalino, bioabsorvível e biocompatível; 

sua hidrólise em meios fisiológicos fornece ácidos glicólicos, componentes não tóxicos que são eliminados através 

do Ciclo de Krebs, como água e dióxido de carbono. De ampla aplicação na área médica, cuja utilização na 

engenharia de tecidos desperta o interesse dos pesquisadores em melhorar/aprimorar a síntese destes polímeros, 

os quais podem ser encontrados em diversos produtos comerciais da área médica como, curativos, fios de sutura, 

dispositivos para fixação ortopédica (pinos e parafusos), liberação controlada de drogas, doenças cardiovasculares 

(stents), reparo de lesões em cartilagens articulares, tecidos musculares, traquéia, entre outras, sendo também 

aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA) (Middleton e Tipton, 2000; Rokkanen, 2001; Van de Velde e 

Kiekens, 2002; Nguyen et al., 2003; Moran et al., 2003; Gunatillake e Adhikari, 2003; Darling e Athanasiou, 2004; 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

Sung et al., 2004; Ambrose e Clanton, 2004; Barbanti et al., 2005; Klin et al., 2007; Rasal et al., 2010; Baiguera et 

al., 2010; Gui et al., 2011; Liu et al., 2012; Pan e Ding, 2012). 

O ácido glicólico (ácido 2-hidroxietanóico) é o monômero para a polimerização do PGA. O PGA  apresenta 

estrutura e estereoquímica simples e é conhecido desde 1954. Foi usado para desenvolver o primeiro fio de sutura 

sintético absorvível chamado Dexon®, pela American Cyanamide DuPont em 1962. Este polímero apresenta 

temperatura de transição vítrea (Tg) entre 35-40 oC e ponto de fusão entre 224-227 oC, podendo apresentar 

diferentes graus de cristalinidade, desde completamente amorfo a um máximo de 52% de cristalinidade, é insolúvel 

na maioria dos solventes orgânicos e apresenta a melhor propriedade mecânica entre todos os poliésteres 

biodegradáveis (Singh e Tiwari, 2010). 

O PGA pode ser polimerizado de forma direta ou indireta a partir do ácido glicólico: policondensação direta 

produz PGA de massa molar numérica média (Mn) menor que 10.000; para obtenção de PGA de massa molar 

superior a 10.000, a síntese deve ocorrer a partir da polimerização por abertura de anel (ring opening polymerization 

- ROP) dos dímeros cíclicos do ácido glicólico, glicolídeo, sendo o catalisador mais comum o Octanoato de Estanho 

(Sn(Oct)2) devido à sua alta eficiência e baixa toxicidade. Neste trabalho, foi feita a simulação da reação de 

polimerização do PGA a partir da reação de policondensação (Chin-Chang, 2000; Gunatillake e Adhikari, 2003; 

Huang, 2004; Singh e Tiwari, 2010). 

2. METODOLOGIA 

2.1 MECANISMO DE REAÇÃO 

Inicialmente, foi estudado o mecanismo de reação do PGA, que consiste em uma polimerização por 

abertura de anéis a partir do dímero cíclico e é dividido em três classes de reação: catiônica, aniônica e 

coordenação-inserção. No método de coordenação-inserção, o mais utilizado industrialmente, Sn(Oct)2 é usado 

como catalisador do sistema e como iniciador um álcool, o mais comum o 1-dodecanol, como mostra a Figura 1. 

O iniciador é usado para acelerar a polimerização e controlar a massa molar através da formação de grupos 

finais não reativos. O iniciador faz a coordenação com o catalisador, Sn(Oct)2, para gerar uma molécula mais 

nucleofílica, que atua como a verdadeira espécie iniciadora (Samantaray et al., 2020). 

Pode-se escrever as equações de forma generalizada como 

𝐺𝐴 + 𝐺𝐴 ⇌ 𝑃2 +𝑊 

𝑃𝑛 +𝐺𝐴 ⇌ 𝑃𝑛+1 +𝑊 

𝑃𝑛 +𝑃𝑚 ⇌ 𝑃𝑛+𝑚 +𝑊 

onde GA é o ácido glicólico, 𝑃𝑛 é o oligômero com n unidades de ácido glicólico (𝑛 ≥ 2). 

Figura 1: Mecanismo de coordenação-inserção para ROP de glicolídeo catalisado por Sn(Oct)2 usando 1-dodecanol como 

iniciador (Samantaray et al., 2020) 
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Para calcular as taxas de reação envolvidas em cada parte da polimerização do PGA, foi utilizado o modelo 

cinético de reação step-growth do Polymers Plus onde é inserida a estrutura dos reagentes em termos de grupos 

funcionais nucleofílicos e eletrofílicos (Tabela 1). O modelo prevê as interações de cada espécie uma com a outra, 

indicado na Tabela 2. 

Tabela 1: Identificação da estrutura das espécies reagentes 

 

Tabela 2: Reações geradas pelo modelo 

 

2.2 MODELAGEM E USO DO SIMULADOR ASPEN PLUS 

A modelagem do processo considerou a determinação das constantes cinéticas e os balanços mássicos 

de cada componente do sistema para as três etapas do mecanismo de polimerização: policondensação 

(oligomerização), depolimerização (formação de glicolídeo) e polimerização por abertura de anel (Ring-Opening 

Polymerization - ROP). 

Para entender o funcionamento do simulador ASPEN 

PLUS®, foi necessário estudar o Manual Aspen Polymer: Unit 

Operations and Reaction Models de forma a compreender 

como o simulador trabalha com o modelo de polimerização step 

growth do Polymers Plus, modelo utilizado para poliésteres. No 

primeiro momento, foram determinadas as características das 

moléculas que participam da reação de polimerização do PGA, 

conforme mecanismo apresentado anteriormente. Fazer uso 

deste módulo a parte do Simulador ASPEN PLUS® é uma 

tarefa complexa e, por isso, a contribuição desta 

implementação é uma contribuição importante também desse projeto de IC. 

Inicialmente, foram definidos os componentes da reação de polimerização do polímero PGA, usando o 

Polymers Plus, ASPEN PLUS®. Esses dados são apresentados na Tabela 3.  

O banco de dados do Polymers Plus inclui os segmentos mais comuns de polímeros industriais e 

biológicos, mas para essa simulação os segmentos não estão disponíveis na versão atual do banco de dados. 

Utiliza-se, então, a aproximação das propriedades destes segmentos usando o próprio ASPEN® que os calcula 

com base na estrutura molecular desenhada. Com as dificuldades encontradas, optou-se por retirar o iniciador e o 

catalisador da simulação por falta de parâmetros termodinâmicos não calculados. As considerações encontradas 

na literatura e usadas para a criação do modelo do processo foram: intervalo de temperatura de polimerização 

entre 210 e 230 oC; conversão de 98% do glicolídeo; energia de ativação do glicolídeo de 37,5 kJ/mol e a cinética 

de polimerização de 1,47.10-3 (Gautier et al., 2008). 

Tabela 3: Lista dos nomes e tipos dos componentes 

presentes na polimerização do PGA 
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Na corrente FEED (Figura 2), foram inseridos os dados de 500 kmol/h de ácido glicólico (monômero) e na 

S1, 0,01 kmol/h de N2. O heater, em seguida, eleva a temperatura inicial da corrente de 25 oC para 210 oC, que 

seria o intermediário do intervalo de 

temperatura de polimerização. Assim, 

no reator CSTR foram inseridas as 

equações para o processo de 

polimerização com os dados 

encontrados com um fluxo de N2. 

Com o polímero já formado, a 

corrente S4 segue para o Flash B4, 

onde à baixa pressão e a 100oC ocorre a separação da água e do PGA formado. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ao retirar tanto o iniciador quanto o catalisador, o resultado de conversão não foi tão alto como já esperado 

(Tabela 4). Pode-se observar também dentro da simulação realizada com os parâmetros escolhidos que o balanço 

de massa não é conservado. Isso pode ter ocorrido por conta das reações geradas pelo modelo do ASPEN® não 

estarem com a estequiometria correta, já que para alcançar resultados para a simulação foi necessário 

desconsiderar a presença do catalisador e do iniciador da reação. Com isso, não foi possível ainda plotar a 

distribuição do tamanho da cadeia do polímero formado. Outro ponto a se destacar, é que a separação usando o 

Flash não foi muito bem aproveitada nessa simulação. 

4. CONCLUSÕES 

 Este projeto tem como 

intenção a simulação da polimerização 

do PGA no simulador comercial 

ASPEN PLUS®. O desafio encontrado 

neste projeto tem início na 

implementação das moléculas no 

simulador, uma vez que as moléculas 

de interesse da reação não são 

encontradas no banco de dados do 

simulador, sendo esta uma 

contribuição importante desse projeto 

de IC. Porém, ainda não foi possível obter uma simulação robusta, apresentando alta conversão, uma vez que, 

com os dados disponíveis na literatura, não foi possível encontrar os parâmetros termodinâmicos do catalisador e 

do iniciador para realizar a simulação utilizando esses reagentes. Portanto, a busca destes parâmetros cinéticos é 

necessária para uma simulação que mostre alta conversão. Além disso, para continuidade deste trabalho deve-se 

avaliara temperatura e pressão do Flash e revisar as equações geradas pelo simulador. Assim, como resultado 

importante têm-se os desafios encontrados nessa linha de pesquisa, o que mostra a necessidade delas nessa 

área. 

Figura 2: Fluxograma para polimerização contínua do PGA 

 

Tabela 4: Sumário do resultado das correntes 
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