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Resumo 

(Barros, J.A.G., “Reticulação da Poli(N-vinil-2-pirrolidona) e copolímeros por processos 

químicos”, 2007, 178p. Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Química 

Orgânica – Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo). 

 

 Hidrogéis são materiais poliméricos com habilidade em intumescer em água e fluidos 

biológicos sem, contudo, se dissolver. Devido às suas propriedades de maciez e 

biocompatibilidade, estes materiais têm tido um crescimento enorme na área de engenharia 

de tecido, encapsulamento de células e liberação de drogas. Este trabalho visa a produção 

de hidrogéis de poli(N-vinil-2-pirrolidona) e seus copolímeros a partir de reticulações 

químicas. 

 Como metodologia alternativa de produção de hidrogéis de poli(N-vinil-2-pirrolidona), 

foi estudada a reticulação do PVP por reação de Fenton, onde as concentrações dos 

reagentes foram avaliadas a fim de produzir um hidrogel com características semelhantes 

aos hidrogéis de PVP por radiação ionizante. O grande diferencial desta metodologia foi a 

rápida cinética de gelificação apresentada, creditanto um potencial de aplicação inédito.  

 A partir de reticulações químicas mais brandas, foi estudada a produção de hidrogéis 

de copolímeros de N-vinil-2-pirrolidona e aldeídos com quitosana, e íons divalentes. Além de 

estudadas as propriedades relativas ao hidrogel tais como: conteúdo de gel, grau de 

intumescimento, cinética de reação, citotoxicidade, densidade de reticulação, massa molar 

média entre as ligações cruzadas e tamanho de poro.  

 

Palavras chave: Poli(N-vinil-2-pirrolidona), copolímeros, reação de Fenton, hidrogel, 

reticulação.
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Abstract 

(Barros, J.A.G., “Poly (N-vinyl-2- pyrrolidone) and copolymers crosslinking by chemical 

process”, 2007, 178p. PhD Thesis – Graduate Program in Organic Chemistry – Instituto de 

Química, Universidade de São Paulo, São Paulo). 

 

 Hydrogels are polymeric materials that have the ability to absorb water and biological 

fluids in their three-dimensional polymeric matrix without dissolution. Due to their interesting 

properties, such as softness and biocompatibility, there is a growing interest in their 

application in tissue engineering, cell encapsulation and drug delivery system. This work 

aims at the study of hydrogels from poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) and copolymers produced by 

chemical crosslinking methods. 

 PVP crosslinking by Fenton reaction was studied as an alternative methodology to 

produce poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) hydrogels.  The reagents concentrations were evaluated, 

in order to produce a hydrogel with the same properties of the hydrogels prepared by high 

energy radiation. The advantage of this methodology is its fast jellification kinetic, warranting 

new potential unprecedented applications. 

 From mild chemical crosslinking methods, the production of hydrogels from 

copolymers of N-vinyl-2-pyrrolidone and aldehydes with chitosan, and divalent ions was 

studied. Hydrogels properties as: gel content, swelling ratio, reaction kinetics, cytotoxicity, 

crosslinking density, molecular weight and pore size were investigated.  

 

Key words: Poly(N-vinyl-2-pyrrolidone), copolymers, Fenton reaction, hydrogel, crosslinking. 
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1. Introdução  

1.1. Biomateriais 

 Denomina-se biomaterial todo material utilizado para substituir no todo ou em 

parte os sistemas biológicos. Os biomateriais podem ser metálicos, cerâmicos, 

poliméricos (sintéticos ou naturais), compósitos ou biorrecobrimentos1. 

 Biomateriais possuem como característica fundamental a biocompatibilidade, 

ou seja, são materiais que, dependendo de sua aplicabilidade, não podem induzir 

reações alérgicas ou inflamatórias. 

 A utilização de biomateriais tem favorecido uma melhora no nível de vida das 

pessoas, projetando em um aumento da expectativa de vida, de saúde em geral e 

no bem estar da população. 

 No intuito de se produzir novos dispositivos, têm-se tornado crescente o 

interesse em pesquisas no campo de biomateriais. Diversas metodologias são 

utilizadas para caracterizar estes materiais no intuito de avaliar suas possíveis 

aplicações. Algumas metodologias são relacionadas a propriedades físicas e outras 

as propriedades mecânicas. Propriedades tais como: resistência, dureza, 

durabilidade, estabilidade, flexibilidade, elasticidade e porosidade do material são 

analisadas além de propriedades relacionadas à compatibilidade dos materiais, 

como testes de natureza hematológica.  

 A biocompatibilidade de um material é determinada após a identificação das 

propriedades requeridas para a aplicação em questão, além de se correlacionar a 

microestrutura com as propriedades desejadas. Após esta etapa, deve-se avaliar o 

custo da tecnologia envolvida e a disponibilidade de matéria prima. Enfim, todos os 
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componentes que podem influenciar no preço final do produto para que se torne 

atraente no mercado. 

 A aplicação de polímeros sintéticos na área médica tem crescido 

substancialmente nos últimos 30 anos. Na tabela 1.1 são mostradas algumas das 

numerosas aplicações de polímeros sintéticos em medicina. 

 

Tabela 1.1: Aplicações biomédicas de polímeros2. 
Instrumentos 

médicos 

cirúrgicos 

Sistemas substituintes ou melhoradores de 
partes do corpo 

Sistemas com função 

terapêutica 

 Externamente Internamente  

Lentes de contato Próteses ortopédicas 

Seringas 
Corações artificiais Implantes 

cardiovasculares 

Sistemas de liberação 
de drogas 

Bombas de insulina “Stents” 
Cateteres 

Rins artificiais Mamaplastia 
Biosensores 

Fígados artificiais Reconstrução maxilofacial

Curativos 
Peles artificiais Reconstrução das cordas 

vocais 

Bombas de insulina 

Reconstrução de órgãos 
sexuais Tendões artificiais 

Suturas 

Cartilagem articular  
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1.2. Hidrogéis 

 Hidrogel é um material polimérico reticulado que retém uma significante 

fração de água em sua estrutura, sem se dissolver. Um hidrogel pode ser obtido por 

reticulações covalentes ou interações físicas entre as cadeias poliméricas.  

 As reticulações covalentes podem ser formadas a partir da reação entre 

monômeros vinílicos e monômeros bifuncionais; por métodos de radiação de energia 

(radiação γ, radiação ultravioleta), e outros. As reticulações físicas são obtidas a 

partir da interação de forças eletrostáticas, formação de ligações de hidrogênio e 

cristalitos, interações hidrofóbicas, e etc. 

 Hidrogel é uma classe de biomateriais que teve como ponto de partida o 

trabalho pioneiro de Wichterle e Lim3 na síntese do hidrogel de poli(metacrilato de 2-

hidroxietila) [PHEMA]. A importância dos hidrogéis como biomateriais se deve à 

semelhança de suas propriedades físicas com os tecidos vivos, tais como elevado 

conteúdo de água, consistência macia e elástica. 

 Os hidrogéis podem ser naturais ou sintéticos, devem apresentar excelente 

biocompatibilidade, podendo ser utilizados como sensores (eletrodos), substratos de 

culturas de microorganismos, membranas de hemodiálise, lentes de contato 

flexíveis, enxertos vasculares, imobilização de enzimas, sistemas de liberação 

controlada de drogas incorporadas à sua composição, na área de queimaduras, na 

regeneração ou substituição dos tecidos biológicos entre outros4,5,6. Em geral, estes 

materiais devem apresentar resistência ao processo de degradação e adequadas 

propriedades mecânicas7. 

 Há uma classe de hidrogéis sensíveis a estímulos, também chamada de 

hidrogéis inteligentes. Estes materiais têm a capacidade de mudar seu 
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comportamento de absorção de solvente, permeabilidade e força mecânica em 

resposta a estímulos externos, tais como: pequenas mudanças de pH, força iônica, 

temperatura e outros8. 

 Hidrogéis de poli(isoproprilacrilamida) (PNIPAAm) e poli(N,N-dietilacrilamida) 

(PDEAAM) são hidrogéis que possuem baixa temperatura crítica de solubilidade 

(25oC a 32oC)(LCST-Temperatura crítica inferior de solubilização) e, ao sofrerem um 

aumento de temperatura acima da LCST, sua estrutura se retrai, eliminando o 

solvente preso em sua estrutura tridimensional. Materiais que possuem este 

comportamento são denominados dependentes negativos (ou inversos) de 

temperatura9. 

 Os hidrogéis dependentes positivos de temperatura apresentam uma retração 

da rede polimérica quando há uma diminuição da temperatura do meio. Este 

comportamento pode ser observado em hidrogéis (IPN) de poli(ácido acrílico) e 

poliacrilamida10.  

 Apesar de sua importância, hidrogéis que apresentam sensibilidade à 

mudança de temperatura sofrem certas limitações em aplicações biomédicas, pois 

os monômeros e agentes reticulantes conhecidos não são biocompatíveis, podendo 

ser carcinogênicos, mutagênicos ou tóxicos ao organismo.  

 Os hidrogéis que são sensíveis à mudança de pH do meio, ou seja, aceitam 

ou doam prótons em resposta a mudança de pH do meio, possuem em sua estrutura 

grupos básicos ou ácidos respectivamente (figura 1.1). Hidrogéis de poli(ácido 

acrílico) (PAA) se ionizam com valores baixos de pH, enquanto hidrogéis de 

poli(metacrilato de dietilaminoetil) (PDEAEM) se ionizam a valores de pH mais altos. 

O intumescimento nestes materiais quando em sua forma iônica é devido, 

principalmente, às repulsões eletrostáticas entre as cargas presentes na cadeia 
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polimérica. A extensão de seu intumescimento é altamente influenciada pelo pH, 

força iônica e tipos de contra íons11. 

 

 

 
Figura 1.1: Representação esquemática do mecanismo de atuação de hidrogéis 
sensíveis a mudança de pH. 
 

 

 Há ainda materiais que são sensíveis a estímulos físicos como ultrassom, 

campo magnético, luz, pressão e a estímulos elétricos. O interesse nesta gama 

enorme de diferentes materiais tem se tornado crescente, principalmente na área de 

liberação de drogas10. 

 O desenvolvimento de hidrogéis como recobrimento temporário de pele ou 

como curativo tornou-se um alvo de grande interesse comercial. O primeiro curativo 

de hidrogel foi produzido pela polimerização simultânea de acrilamida e metileno-

bisacrilamida, em soluções aquosas contendo alguns aditivos12. Desde então, 
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inúmeras pesquisas têm sido feito nesta área, investigando diferentes processos e 

polímeros.  

 

1.2.1. Hidrogéis de Poli(N-vinil-2-pirrolidona) 

 Após a metade do século 20, o poli(N-vinil-2-pirrolidona) (PVP) foi usado 

como plasma sangüíneo em vítimas da segunda guerra mundial. Devido a sua alta 

biocompatibilidade e não toxicidade, os hidrogéis de PVP possuem inúmeras 

aplicações na área médica como hidrogéis compatíveis ao sangue, lentes de 

contato, fígado artificial e outros2.  

 Charlesby e Alexander13 foram os primeiros pesquisadores a relatar que o 

PVP forma ligações cruzadas quando soluções aquosas do polímero são 

submetidas à radiação γ. Posteriormente, muitos pesquisadores investigaram a 

formação de gel a partir das soluções irradiadas de PVP.  

 Chapiro e Legris14,15 estudaram o efeito da dose de radiação, a massa 

molecular, a concentração polimérica e a influência de solventes na reticulação de 

PVP. Estudos mais recentes foram focados também na conversão de monômeros de 

N-vinil-2-pirrolidona em hidrogel, na reticulação de PVP na presença de outros 

materiais como ágar e poli(óxido de etileno) (PEO)16, preparação de hidrogéis de 

PVP através do uso de monômeros multifuncionais tais como o etileno glicol 

dimetacrilato (EGDMA) e trimetilol propano (TMPTA)·(Figura 1.2). Além disto, foram 

estudadas várias características do processo e dos hidrogéis como dose de 

radiação, grau de intumescimento, elongação na ruptura, resistência à tensão, 

comportamento de difusão, etc. 
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Figura 1.2: Alguns monômeros multifuncionais para reticular polímeros de PVP. 
 

 

 A utilização de radiação ionizante está entre os processos de produção de 

hidrogel de PVP mais comuns. Kaplan e Güner17 estudaram o comportamento de 

intumescimento do hidrogel de PVP por sistemas binários PVP/água e ternário 

PVP/persulfato de potássio/água em soluções de uréia, e verificaram que, 

dependendo da quantidade de persulfato, pode haver cisão e reticulação da cadeia 

polimérica. Yu et al18 estudaram a síntese do hidrogel de PVP, poli(álcool vinílico) 

(PVA) e quitosana por radiação γ como alternativa no uso de curativos. 

 Lopes e Felisberti19 estudaram a aplicabilidade de hidrogéis de PVP-gelatina 

usando persulfato de potássio (K2S2O8) e glutaraldeído como agente reticulante para 

aplicação na área de liberação de drogas transdérmicas. 

 Para melhorar as propriedades dos hidrogéis de PVP e aumentar a área de 

aplicabilidade destes materiais, há na literatura inúmeros estudos de produção 
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destes hidrogéis por radiação ionizante na presença de aditivos, tais como: sais, 

polímeros, monômeros e etc. 

 Na área de hidrogéis sensíveis a estímulos externos, El-Rehim et al20 

recentemente estudaram a irradiação de PVP na presença de ácido acrílico para 

tornar o material sensível a estímulos de pH e proposto como gel carregador de 

drogas. Ravichandran et al21 estudaram a síntese de hidrogéis (IPN) de copolímeros 

de ácido acrílico e N-vinil-2-pirrolidona polimerizados na presença de polietilenoglicol 

e N.N’-metileno bisacrilamida (MBA) (figura 1.2), como gel liberador de droga em 

fluidos gástricos.  

 No tratamento oncológico é conhecido que lipossomos encapsulados por PVP 

têm seu tempo de circulação in vivo efetivamente prolongado22,e que o PVP, quando 

usado em sistemas de liberação de drogas, aumenta o tempo de circulação da 

droga no plasma. Guowei e colaboradores23 têm estudado a síntese de nanoesferas 

de hidrogéis de PVP e PVA contendo partículas magnéticas de ferro. Este sistema 

exibe uma passiva liberação de droga que pode aumentar a eficácia do tratamento 

teurapêutico em câncer. 

 Hidrogéis também podem ser sintetizados por interações eletrostáticas, como 

por exemplo, ligações de hidrogênio, força iônica e etc. Yu et al24 estudaram a 

produção de nanopartículas de nitrato de prata em curativos de PVP e PVA para 

evitar a contaminação e infecção. O hidrogel é reticulado por ciclos de congelamento 

e descongelamento de soluções de PVP com PVA. Além das ligações de hidrogênio 

entre as cadeias do PVP e PVA há formação de cristalitos, o que torna o hidrogel 

mais estável. Hidrogéis de PVP também podem ser produzidos pela ação de 

agentes reticulantes iônicos. Por exemplo, Kharlampieva e colaboradores25 

estudaram a produção de um material sensível a estímulo de pH sintetizado com 
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PVP e poli(ácido metacrílico) (PMAA), na presença de etilenodiamina (EDA) como 

agente reticulante. Este hidrogel pode ser utilizado como controlador da liberação de 

drogas.  

 Blendas são misturas de dois ou mais polímeros, e são alternativas mais 

simples do que desenvolver ou sintetizar novos polímeros. A partir de hidrogéis de 

blendas de PVP-ágar e PVP-carragenana ativadas por radiação de microondas na 

presença de um iniciador redox (persulfato de potássio), Prasad et al26 estudaram 

estes materiais como ativos carregadores de drogas, além do uso como curativos 

(Figura 1.3). 

 

 
 
Figura 1.3: Mecanismo proposto da formação da blenda de ágar-PVP. 
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 Como mencionado anteriormente é comum a síntese de géis de PVP a partir 

dos seus monômeros, na presença de monômeros multifuncionais como agente 

reticulantes. Guven et al27 estudaram o comportamento de hidrogéis de PVP, 

sintetizado a partir do seu monômero (N-vinil-2-pirrolidona) na presença de EGDMA 

e TMPTA sob radiação γ, para avaliar potenciais sistemas de imobilização 

enzimática. Çaykara et al28 estudaram a síntese hidrogéis sensíveis a estímulos 

térmicos de copolímeros de N-vinil-2-pirrolidona e ácido crotônico na presença do 

agente reticulante EGDMA por radiação γ. Bajpai e colaboradores29 estudaram a 

síntese de um hidrogel sensível a pH, a partir de N-vinil-2-pirrolidona com ácido 

acrílico na presença de N,N’-metileno bisacrilamida (MBA), como liberador de 

vitamina B12. 

 Um outro processo de produção de hidrogel é a síntese por radiação 

ultravioleta (UV). O grupo de pesquisa de Devine30 estudou a polimerização de N-

vinil-2-pirrolidona e ácido acrílico por UV na presença do agente reticulante EGDMA, 

na produção de um material multifuncional para aplicações biomédicas. Chen e 

colaboradores31 estudaram polimerização concomitante à reticulação via radiação 

UV do N-vinil-2-pirrolidona e ácido itacônico na presença do monômero bifuncional 

MBA, para produção de hidrogéis estimulados por variação de pH, que possam ser 

utlizados na área de liberação de fármacos (figura 1.4). 

 



1. Introdução  

 

11

 

Figura 1.4: Hidrogel de copolímero de N-vinil-2-pirrolidona reticulado por UV. 
 

 

 Ainda utilizando da técnica de reticulação via UV, porém a partir do polímero, 

Lopérgolo e colaboradores32 estudaram a irradiação do poli(N-vinil-2-pirrolinona) 

como metodologia alternativa aos métodos de reticulação do PVP por radiação de 

alta energia, na produção de hidrogéis usados como curativos. 

 

 

1.2.2. Curativos de hidrogel 

 Em anos recentes foi sugerido que uma variedade de feridas crônicas tais 

como úlceras em diabéticos, queimaduras e áreas de doação de pele pudessem 
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cicatrizar mais rápido se ficassem oclusas e assim mantidas úmidas. Deste modo se 

tornou crescente o estudo na área de curativos. 

 Os curativos podem ser classificados segundo o tipo de material usado para a 

sua confecção. Podemos distinguir em duas categorias, segundo a origem do 

material33. 

• Curativos Biológicos: são aqueles derivados de tecidos naturais a partir de 

várias formulações de combinações de colágeno, elastina e lipídeos. Curativos 

variam de aloenxerto (doadores da mesma espécie), hetero-enxerto de animais 

(porcos e cães, por exemplo) a membranas embrionárias. 

 Os curativos derivados de colágeno de origem bovina tais como Hy Cure®, 

Fibracol Plus®, Promogran®, são aplicados a feridas em qualquer fase do processo 

de cicatrização. O colágeno promove granulação e epitelização, pois funciona como 

substrato para hemostasia e qumiotaxia, para elementos celulares envolvidos no 

processo de cicatrização. 

 O Integra® é um outro curativo derivado do colágeno que possui em sua 

composição glicosaminoglicano e silicone na camada externa. Este curativo é 

indicado para uso em feridas limpas e queimaduras, pois promove crescimento 

celular e síntese de colágeno. A presença de silicone atua como barreira à infecção 

e proteção mecânica.  

• Curativos Sintéticos: são aqueles derivados de produtos manufaturados ou 

desenvolvidos em laboratório. São curativos laminados compostos de duas ou mais 

camadas, onde a camada externa determina a durabilidade e elasticidade, além de 

controlar a taxa de evaporação da água. A camada interna atua como absorvente de 

secreções é aderente à pele, além de oferecer elasticidade ao material.  
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 Os curativos sintéticos são muitos, e vão desde os hidrocolóides até os 

hidrogéis. Os hidrocolóides, por exemplo, possuem em sua composição 

carboximetilcelulose (CMC) como agente colóide. Os curativos mais conhecidos são 

Granuflex®, Epigard®, Biobrane®, Duoderm®, Hydrocoll®, Tegasorb®, Restore®, 

Replicare®, Comfeel® e Askina Biofilm®. Estes materiais agem na absorção dos 

fluidos da lesão, formando um gel hidrofílico que mantém o meio úmido. 

 Dentre os curativos sintéticos de hidrogéis encontram-se os hidrogéis 

amorfos que contêm quantidades de colágeno, alginato ou complexos de 

carboidratos. Os hidrogéis amorfos são reticulados não covalentemente e 

podem doar umidade a feridas ressecadas, mas, devido à viscosidade do 

material, há dificuldade em se fixar no sítio da ferida34.  

 Dentre os hidrogéis de alginatos atualmente comerciáveis estão: 

Algoderm®, Acquacell®, Curasorb®, Kaltostat®, Melgisorb®, Seasorb®, Sorbsan®, 

Sorbalgon®, Sorbalgon Plus®, Suprasorb®, Restore Calcicare® e Tegagen®. Estes 

materiais ao entrarem em contato com o exsudato ou sangue formam um gel fibroso, 

hidrofílico, hemostático e rico em cálcio que interage com os íons de sódio da ferida, 

absorvendo o excesso de exsudato e/ou sangue e mantendo o meio úmido. 

 Dentre os curativos provenientes de hidrogéis covalentes atualmente 

conhecidos encontram-se: Intrasite gel®, Dermagran®, Duoderm gel®, Hydrosorb®, 

Hydrosorb Plus®, Hypligel®, Nu-Gel®, Elasto-gel®, Purilon®, que são hidrogéis 

transparentes compostos por água, propileno glicol e carboximetilcelulose ou água 

e PVP. São indicados para feridas secas com pouco exsudato ou com necrose, pois 

auxilia na remoção de crostas. Quando associado ao alginato, pode ser utilizado em 

feridas com moderada produção de exsudato. 
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 Os curativos de hidrogel retêm a secreção da região lesada ao mesmo tempo 

em que a mantém hidratada. Suas principais vantagens devem-se à hidratação 

proporcionada e à sensação refrescante que causa, pois ocorre redução da dor 

inerente aos ferimentos secos (muito provavelmente pela prevenção da exposição 

dos terminais nervosos ao ambiente). 

 Na área de queimados, os curativos devem possuir características tais como: 

redução da perda de fluidos corpóreos pelo paciente; controle da infecção; 

aderência à pele; ser poroso; ter a dimensão necessária; propriedades mecânicas 

compatíveis; baixa taxa de biodegradação e ausência de antigenicidade35
.
 

 Nos anos 90 surge a preparação do Aqua-Gel® do inventor Dr. Janusz Rosiak, 

um hidrogel produzido para ser utilizado na área de queimados. O Aqua-Gel® é um 

hidrogel à base de PVP, onde a reticulação é feita a partir da radiação γ da solução 

aquosa do polímero.  

 A irradiação da solução aquosa de PVP resulta na formação de macroradicais 

(na cadeia polimérica) e radicais HO▪ formados durante a radiólise do solvente. A 

reticulação é resultante da recombinação mútua de macroradicais formados, e como 

resultado deste processo há formação de ligações covalentes entre estas moléculas. 

Se a quantidade destas novas ligações for suficientemente grande, aparece no 

sistema uma fração de gel insolúvel (Figura 1.5). 

 



1. Introdução  

 

15

 
Figura 1.5: Formação do radical polimérico. 
 

 

 Segundo informações fornecidas por profissionais da área médica que atuam 

no tratamento de queimados, tais materiais não são efetivamente utilizados nos 

hospitais públicos brasileiros devido ao seu alto custo, porém, quando utilizados, 

apresentam bons resultados na recuperação do paciente36. 

 Uma das desvantagens de se obter um hidrogel por radiação ionizante, é a 

indisponibilidade do método, pois a radiação requer um acelerador de elétrons ou 

fontes de raios γ37. Tais instalações são raras devido ao alto custo de sua 

montagem, que por sua vez reflete no custo do produto. 

 Além da radiação ionizante, a reticulação de polímeros hidrofílicos como o 

PVP para obtenção de hidrogel, pode ser feita a partir da radiação UV e alguns 

processos químicos38. 

 Lopérgolo et al39 desenvolveram uma nova técnica de reticulação baseada na 

radiação ultravioleta como metodologia alternativa. Desta forma, seria possível 

diminuir os custos de obtenção da membrana de PVP e viabilizar a produção deste 
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material por indústrias de pequeno/médio porte. Neste caso uma solução aquosa de 

PVP é reticulada por radiação UV-C (λemissão=254nm) irradiada por lâmpadas de 

mercúrio de baixa pressão em diferentes doses. 

 Também visando uma alternativa de obtenção de hidrogéis de PVP, Fechine 

e colaboradores40 desenvolveram duas novas técnicas em que a reticulação de PVP 

pode ser obtida: 

 1. aplicando à metodologia de Lopérgolo peróxido de hidrogênio, para acelerar o 

processo de reticulação do polímero e; 

 2. via reação de Foto-Fenton, onde a solução de aquosa de PVP é reticulada na 

presença de sais de ferro III e peróxido de hidrogênio, utilizando-se lâmpadas de 

mercúrio de média pressão (λemissão=360nm), também comercialmente mais viáveis. 

 Em ambos os processos, radical hidroxila é gerado em solução, que reage 

com o polímero, aos moldes do processo via radiação ionizantes, gerando 

macroradicais. No primeiro caso, o radical hidroxila é formado na foto-homólise de 

H2O2. No segundo, íon férrico hidratado é foto reduzido a Fe2+ e HO▪ . O íon ferroso 

reage com o H2O2 presente, gerando um segundo radical HO▪ via um processo 

redox Fenton térmico (Figura 1.6). 
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Figura 1.6: Produção de radical hidroxila pelo sistema Foto-Fenton. 
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2. Objetivos e Aspectos relevantes do trabalho 

 Membranas comerciais do hidrogel de poli(N-vinil-2-pirrolidona) apresentam 

geometria padrão, ou seja, suas soluções poliméricas são reticuladas em sua própria 

embalagem por radiação ionizante. Ao mesmo que esta técnica possui inúmeras 

vantagens tais como: alta velocidade de processamento, reticulação e esterilização 

concomitantes, este é processo muito dispendioso, pois há a necessidade de 

terceirização do serviço de irradiação para reticulação das membranas, além dos 

custos de transporte. No Brasil, por exemplo, há apenas três núcleos de fontes de 

alta energia que terceirizam seus serviços, todos, porém situados na região sudeste 

do país. 

 Na área de saúde pública, o interesse seria o uso de um material que 

pudesse recobrir áreas de queimados, onde as placas de membranas mencionadas 

acima não alcançam regiões, como por exemplo, aquelas entre os dedos das mãos 

e pés. Já no setor empresarial, seria a produção de um material onde não seja 

necessária a terceirização de serviços, porém que mantesse todas as propriedades 

e vantagens do hidrogel produzido por radiação ionizante.  

 Como melhoria de processo foi investigado o uso da reação de Fenton 

térmica como uma metodologia na substituição da radiação ionizante no processo de 

reticulação do poli(N-vinil-2-pirrolidona). Também foram investigados, métodos 

alternativos de reticulação química a partir de copolímeros de N-vinil-2-pirrolidona, 

para hidrogéis que pudessem ser reticulados in situ, permitindo sua aplicação em 

sistemas de liberação de fármacos, engenharia de tecidos, curativos e etc.  
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 Estes materiais devem manter as características dos hidrogéis por radiação 

ionizante, tais como: possuir um bom grau de reticulação, ser atóxico e poder ser 

aplicado na área de biomateriais. 
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3. Considerações Gerais  

3.1. Reação de Fenton 

 Processos oxidativos avançados (AOP) são processos de alta eficiência de 

degradação oxidativa, que visam a eliminação total de dejetos orgânicos de 

efluentes através da mineralização total dos mesmos. A maioria destes processos 

tem como principal promotor o radical hidroxila (HO▪), responsável pelo processo 

oxidativo. 

 Um exemplo de AOP são os processos que utilizam sais ferrosos em presença 

de peróxido de hidrogênio, mais popularmente conhecido como reação de 

Fenton41,42. Embora ainda existam discussões a respeito deste mecanismo e de 

quais espécies intermediárias estariam envolvidas43, Walling e muitos outros 

pesquisadores44,45,46 mostraram que no sistema Fenton térmico há uma formação 

eficiente de radicais hidroxilas, produzidos pela oxidação de sais ferrosos em 

presença de peróxido de hidrogênio (figura 3.1). 
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Figura 3.1: Representação esquemática das etapas principais promovidas pela 
reação de Fenton. 
 

 

 O principal problema encontrado neste sistema de oxidação é a sua baixa 

reciclagem do ferro, devido a baixa velocidade da reação descrita na Etapa 3.  
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 Estudos recentes têm revelado que a eficiência deste sistema apresenta uma 

dependência muito grande na relação [H2O2]/[Fe2+]47, visto que a eficiência oxidativa 

do reagente de Fenton é limitada pela velocidade de geração de HO▪, por isso a 

necessidade de estudos cuidadosos em cada caso. 

 Walling48 percebeu que quando a reação de Fenton se processa sob excesso 

de H2O2, além da competição do Fe2+ por peróxido, há um passo envolvido, onde 

radicais hidroxila também reagem com o peróxido gerando radicais superóxido. Ou 

seja, o peróxido atua como capturador de radicais hidroxila (eq. 3.1). Além disso, a 

recombinação de radicais hidroxila produzindo H2O2 pode ser um passo importante 

(eq. 3.2) 

 

Eq. 3.1  HO▪  +  H2O2  H2O  +  HO2▪  k= 1,2 - 4,5 .107M-1s-1 

 

Eq. 3.2  2 HO▪  H2O2            k = 5,3.109 M-1s-1
 

 

 

 Segundo a literatura, na ausência de compostos orgânicos, reações de 

Fenton em pH ácido (pH=3) e em excesso de Fe2+ se processam por mais um outro 

passo, onde acontece a oxidação de Fe2+(eq. 3.3) e redução de Fe3+(eq. 3.4), com a 

produção de O2. 

 

Eq. 3.3                   Fe2+  +  HO2▪   Fe3+  +  HO2
- 

 

Eq. 3.4              Fe3+  +  HO2
-  Fe2+  +  O2  +  H+ 
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 Radicais hidroxila reagem com compostos orgânicos de vários modos, sendo 

que a abstração de hidrogênio é uma das mais importantes (eq. 3.5).  

 

Eq. 3.5     RH  +  HO▪    H2O  +  R▪  (k= 2.109M-1s-1) 

 

 

 Portanto, nestes processos oxidativos a competição pelo radical de carbono 

formado (R▪) é dada pelos valores relativos de [Fe2+], [RH] e [Fe3+] presentes. A 

oxidação ocorre preferecialmente em sistemas com alta [H2O2], enquanto que a 

dimerização, ou reticulação (no caso de polímeros) ocorre em sistemas com alta 

concentração de [RH] (Figura 3.2). 
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Figura 3.2: Possíveis caminhos pelos quais R▪ pode se processar. 
 

 

 No caso de polímeros, a reticulação ocorre devido à recombinação de dois 

macroradicais de carbono (R▪) através da formação de ligações covalentes entre 

estes radicais, o que pode fornecer uma fração insolúvel, conhecida como 

fração gel.  

 Em hidrogéis produzidos por radiação de alta energia, estas 

reticulações ocorrem a partir da radiólise da água, com a formação de radicais 

hidroxilas (HO▪). Esta espécie é o principal promotor da reticulação de sistemas 
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hidrofílicos, devido a abstração de um hidrogênio da cadeia polimérica, produzindo 

macroradicais de carbono (P▪) (figura 3.3).  

 

 
Figura 3.3: Reticulação polimérica a partir da radiólise da água. 
 

 

 Como citado anteriormente, reação de Fenton também ocorre por meio de 

produção de radicais hidroxilas formados pela oxidação de sais ferrosos em 

presença de peróxido de hidrogênio. Como veremos, estes radicais hidroxila 

produzidos também são os responsáveis pela reticulação do PVP via reação de 

Fenton.  

 

 

3.2. Caracterização da Estrutura dos Hidrogéis  

 Três importantes parâmetros podem definir a estrutura dos hidrogéis, o volume 

da fração polimérica no estado intumescido (V2,s); a massa molar média entre duas 

ligações sucessivas ( cM ); e o tamanho de poro. O comportamento de 

intumescimento dos hidrogéis pode ser descrito por uma variedade de modelos 

termodinâmicos não ideais. O principal objetivo de todos estes modelos é tentar 

explicar o comportamento de intumescimento, o tamanho de poro e parâmetros 

relacionados. 
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 A partir de medidas de equilíbrio de intumescimento dos hidrogéis é possível 

calcular o tamanho de poro da rede polimérica49. De acordo com o modelo de Flory-

Rehner, o intumescimento de um hidrogel depende da densidade de reticulação 

(ρx), a qual está relacionada com a massa molar média entre duas ligações 

cruzadas ( cM ). 

 Devido ao comportamento termodinâmico não ideal das redes poliméricas em 

soluções de eletrólitos, não há uma teoria que possa descrever exatamente 

comportamento dos hidrogéis. A análise de Flory-Rehner e suas várias 

modificações são usualmente utilizadas para descrever aproximadamente estes 

comportamentos. O modelo original, introduzido para sistemas reticulados em meio 

sólido (e.g. borracha), foi adaptado por Peppas e Merril considerando situações 

onde ligações cruzadas são introduzidas no sistema intumescido49. 

 Quando a rede polimérica está em contato com uma solução aquosa, a rede 

começa a intumescer devido a compatibilidade termodinâmica das cadeias 

poliméricas com a água. A força de intumescimento é contra balanceada por força 

retrativas induzidas pelas ligações cruzadas da rede polimérica. O equilíbrio de 

intumescimento é alcançado quando as duas forças se igualam. 

 Com medidas realizadas à temperatura e pressão constante, a mudança do 

potencial químico da água pode ser calculada pela eq. 3.6: 

 

Eq. 3.6            elasticmix μμμμ Δ+Δ=− 0,11  

 

onde:  μ1 é o potencial químico da água no sistema 

   μ1,0 é o potencial químico da água intumescida 



3. Considerações Gerais 

 

25

  Δμmix e Δμelastic são as contribuições da mistura e da rede para a 

mudança do potencial químico total. 

 A diferença do potencial químico, Δμmix, pode ser determinada a partir de 

processos termodinâmicos de mistura de polímero-água (eq. 3.7). O outro 

parâmetro, Δμelastic, pode ser determinado a partir da aplicação da teoria da 

elasticidade da borracha (eq. 3.8). 

 

Eq. 3.7            [ ]2
,2,2,2 )1ln( sssmix vvvRT χμ ++−=Δ  
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onde :  χ = parâmetro de interação soluto-solvente (para o sistema PVP-água é 

0,49)49. 

  1V = volume molar do solvente (mL.mol-1) 

  dp = é a densidade do polímero (dp = 1270 kg/m3 para o PVP)50 

  V2,s = volume da fração gel no estado de equilíbrio intumescido 

  nM  = massa molar do PVP nM  = 360.000(g/mol) 

  cM = massa molar média entre ligações cruzadas 

 

 

 A eq. 3.8 é aplicada para hidrogéis que são reticulados na ausência de 

solvente. Para se calcular cM  para sistemas reticulados na presença de água, as 
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eq. 3.6 – 3.8 juntamente com contribuição elástica da água induzida fornecem o 

valor de cM  estimado segundo as eq. 3.9 e 3.10 51, 52:  
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Eq. 3.10               
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onde: ρx = densidade de reticulação (mol.mL-1) 

  V2,r = volume da fração gel no estado relaxado  

  V2,s = volume da fração gel no estado de equilíbrio intumescido 

  

 

 As frações molares V2,r e V2,s das amostras do hidrogel podem ser calculadas a 

partir da volume polimérico na solução (eq. 3.11): 

 

Eq. 3.11              
p

p
p d

w
V =  

 

onde wp é a massa do polímero e dP é a densidade do polímero. 
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 O volume da fração polimérica no estado intumescido (V2,s) pode ser 

determinado a partir de experimentos de intumescimento. A partir de medidas 

massa e volume, é possível calcular os valores das frações molares (eqs. 3.12 e 

3.13). 

 

Eq. 3.12          
s

p
s V

V
V =,2  

 

Eq. 3.13          
r

p
r V

V
V =,2  

 

onde: Vs é o volume do hidrogel intumescido e Vr é o volume do hidrogel seco.  

 

 

 O tamanho do poro da rede polimérica (ξ )53 no estado intumescido indica a 

distância entre duas junções consecutivas e pode ser calculado a partir da eq. 3.14: 

 

Eq. 3.14             ( ) l
2/13/1

,21.0 NCV ns
−=ξ  

 

onde: Cn = coeficiente de rigidez (6,9 foi usado o do poli(metacrilato de 

metila54);  

  l  = comprimento de uma ligação individual C-C (0,154 nm)40;  

  N = número de meros entre ligações (N= 2 cM /M), onde M é a massa 

molar de um mero (para o PVP é 111g/kmol). 
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3.3. Análise da Estrutura da Água 

 A presença de água em polímeros afeta suas propriedades em diversas 

formas; por exemplo, o efeito de plasticidade pode diminuir consideravelmente a 

resistência mecânica do material. Ao estudar o estado da água absorvida na 

estrutura dos materiais hidrofílicos, é possível obter mais informações a respeito das 

propriedades de difusão e permeabilização de espécies moleculares e polímeros 

hidrofílicos. 

 Quando um gel seco começa absorver água, as primeiras moléculas de água 

que penetram a matriz polimérica irão hidratar primeiro as “porções” polares do 

material, levando a formação da chamada água de fronteira primária. Quando todos 

os grupos polares estiverem hidratados, a rede intumesce e expõe as porções 

apolares, as quais interagem com as moléculas de água, formando a água de 

fronteira hidrofóbica ou água de fronteira secundária. As águas de fronteira primária 

e secundária são freqüentemente combinadas e simplesmente chamadas de “água 

de fronteira total”.  

 Após todas as porções polares e apolares estarem interagindo com as águas 

de fronteira, a rede polimérica ainda permite a absorção de água até atingir seu grau 

de equilíbrio. Esta água adicional é chamada de “água livre” e é a responsável por 

preencher os espaços entre as redes poliméricas (Figura 3.4)55,56. 
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Figura 3.4: Representação esquemática adaptada dos diferentes “tipos” de água 
presentes na rede polimérica de um hidrogel57. 
 

 

 A evidência de água de fronteira primária e secundária se baseia na presença 

de água não “congelável” com liberdade de movimentação menor do que a água 

livre. 

 Existem alguns métodos usados para estimar a quantidade relativa de água 

livre e de fronteira, como uma fração do conteúdo total de água. Técnicas como: 

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC); Ressonância Magnética Nuclear (RMN); 

Difração de raio-X; Termogravimetria (TG) e Espalhamento de Luz têm sido 

utilizadas para analisar os vários estados da água em hidrogéis e relacioná-los em 

diferentes "ambientes" na estrutura interna do material58.  

 O uso de DSC é baseado na hipótese de que apenas as águas livres podem 

ser congeladas e que as medidas endotérmicas ao aquecer o gel congelado 
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representem a fusão das moléculas congeladas da água livre na amostra. A 

quantidade de água livre (wc) é obtida a partir da eq. 3.15: 

 

Eq. 3.15                        
H
Qwc Δ

=  

 
onde ΔH é o calor de fusão da água congelável, pois assume ser igual da água pura 

(ΔH = 333,5 J.g-1); e Q é calor absorvido durante o processo de fusão da água 

congelável no hidrogel; e é calculado a partir da área do pico endotérmico59.  

 

 A massa da água de fronteira (wb) é obtida pela diferença da massa total de 

água absorvida (wt) e a massa total de água congelável (wc) (eq. 3.16). 

 

Eq. 3.16                            cwtwbw −=  

 

 Polímeros hidrofílicos geralmente possuem em sua estrutura grupos polares 

(grupos –NH2, -OH, -COO-) que podem fazer ligações de hidrogênio com a 

moléculas de água  As moléculas de água “ligadas” às porções polares da cadeia 

polimérica, têm sua ligação de hidrogênio alterada em relação às ligações de 

hidrogênio presentes na água livre. Além disso, as moléculas de água na superfície 

destes polímeros terão seu caráter de ligação de hidrogênio reduzido devido a 

redução da acessibilidade para outras moléculas de água (Figura 3.5). A 

observação de que parte da água em sistemas orgânicos não congela em 0oC, 

confirma esta situação.  
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Figura 3.5: Ambiente macromolecular conceitual para as moléculas de água. 
 

 

 Moléculas de água podem ser localizadas em locais fortemente adsorvidas ou 

ligadas. Portanto os movimentos moleculares e as interações nestes ambientes 

podem ser diferentes. 

 A espectroscopia no infravermelho tem se tornado uma ótima técnica para 

determinar a água livre e as águas de fronteira em diferentes amostras tais como 

polímeros, hidrogéis e proteínas via freqüência vibracional60. Estudos por 

infravermelho diferenciam os diferentes tipos de água através da análise do 

comportamento das ligações de hidrogênio em amostras poliméricas com diferentes 

graus de umidade. 

 

 

3.4. Análise da adição de sais na produção do hidrogel - Íons da série de 

Hofmeister. 

 Os íons da série de Hofmeister geralmente são alvos de estudos devido a sua 

capacidade em alterar a estrutura da água, ou seja, estes íons têm a propriedade de 

modificar as ligações naturais da estrutura da água, sendo este efeito similar ao 

aumento da temperatura ou da pressão61. Desta forma, como os íons alteram a 



3. Considerações Gerais 

 

32

formação natural das ligações de hidrogênio, as moléculas de água se ordenam de 

forma diferente ao redor de cada íon. 

 A água líquida possui uma estrutura organizada e tetraédrica62 e, ao dissolver 

um sal na mesma, são compreendidas três regiões distintas em relação às 

interações íon-água:  

 

a) as moléculas de água adjacentes ao íon são fortemente orientadas e tem perda 

de liberdade de rotação;  

b) a camada posterior de solvente (no caso a água) pode ser fracamente afetada 

pelo campo eletrostático do íon e parcialmente orientada (camada de hidratação 

secundária); 

c) dependendo da distância do centro iônico, o campo eletrostático do íon pode ser 

insignificante e a estrutura da água não é afetada pelo mesmo, conservando a 

estrutura tetraédrica característica da água pura. 

 

 Os íons são então classificados em mais (ou menos) hidratados quanto mais 

(ou menos) moléculas de água se organizam ao redor do mesmo. Os íons capazes 

de organizar mais moléculas de água ao seu redor, ou seja, aumentar a estrutura da 

água são chamados de cosmotrópicos, enquanto os íons caotrópicos são aqueles 

que têm a função de diminuir a estrutura da água ao seu redor (figura 3.6). 
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Figura 3.6: Escala da propriedade de hidratação de alguns íons da série de 
Hofmeister63. 
 
 

 Uma outra característica importante a respeito dos íons da série de Hofmeister 

está em relação ao seu ao tamanho Os ânions hidratam mais do que cátions de 

mesmo raio iônico. A presença de ânions no sistema permite que os átomos de 

hidrogênio se aproximem dos íons mais eficientemente do que átomos de oxigênio, 

aumentando hidratação do ânion64. 

 Em relação à carga atômica dos íons, temos que íons monovalentes 

normalmente são considerados caotrópicos devido sua baixa densidade de carga 

apresentando, portanto, uma interação mais fraca com a água do que a interação 

“água-água”. Em contrapartida, íons menores, com múltiplas cargas são 

considerados cosmotrópicos, ou seja, são “estruturadores” da água, pois exibem 

uma interação maior com a água do que a interação “água-água”, devido sua alta 

densidade de carga65. 

 Para se ter uma melhor compreensão do comportamento dos íons da série de 

Hofmeister, deve-se levar em consideração a interação entrópica. O movimento das 

partículas em uma solução não é associado a uma força mecânica (causada por um 

potencial), mas sim pela variação da entropia do sistema, e são denominadas 

“forças entrópicas”66. 
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 Ao adicionar certa substância na água, haverá uma variação de entropia, 

rearranjando as moléculas da mesma. Portando, íons que causam uma pequena 

variação da entropia, ou seja, não induzem uma grande desorganização das 

moléculas de água ao seu redor, são mais bem hidratados67. 

 É possível se determinar o efeito estrutural que o íon provoca nas moléculas de 

água através de medidas da entropia de hidratação do íon (ΔShid) e da viscosidade 

da água. O íon é chamado “estruturante” ou cosmotrópico quando ΔShid<0. E se 

ΔShid >0, o íon é denominado caotrópico.  

 

 

3.5. Reologia - Cálculo dos parâmetros de rede 

 Reologia é a ciência que trata das deformações e fluxo de materiais causados 

pela aplicação de um campo de forças68,69. Materiais viscoelásticos apresentam 

tanto características de materiais sólidos como de líquidos, respondendo à ação das 

deformações com uma combinação de respostas elásticas e viscosas. 

 A morfologia e, conseqüentemente, as propriedades mecânicas destes 

materiais e de suas composições, são determinadas por estas deformações e 

tensões. Assim, torna-se necessário conhecer o comportamento destes materiais. 

As caracterizações reológicas de elastômeros baseiam-se na resistência destes 

materiais às forças aplicadas durante as operações de processamento.  

 A partir da reologia analítica é possível determinar a microestrutura de um 

material e sua resposta viscoelástica. Medidas reológicas oferecem uma 

caracterização quantitativa das propriedades viscoelásticas de hidrogéis sob 

condições definidas, através da determinação dos módulos de armazenamento 
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(elástico) (G') e perda (viscoso) (G") e, a partir destes, parâmetros de rede podem 

ser calculados. 

 A partir da teoria de elasticidade da borracha é possível ter uma melhor 

compreensão sobre o comportamento mecânico dos hidrogéis. Com base nesta 

teoria é possível analisar a estrutura do polímero e determinar a massa molecular 

entre as ligações cruzadas. 

 Borrachas são materiais que respondem a uma força de deformação de 

maneira rápida e totalmente reversível. Seu comportamento reversível é de até 

~1000% de elongação. Borrachas normais são pouco reticuladas e apresentam um 

grande volume livre que permite responder à força de deformação com um rápido 

rearranjo dos segmentos poliméricos de sua estrutura. No estado intumescido, a 

maioria dos hidrogéis possui o mesmo comportamento das borrachas normais. 

 Na análise de uma curva oscilatória ideal é possível encontrar uma região 

linear viscoelástica em uma freqüência de deformação intermediária. Neste intervalo 

linear viscoelástico, os parâmetros de rede podem ser obtidos a partir de dados de 

G' (módulo elástico). Valores de massa molar média ( cM ) entre as ligações 

cruzadas são calculados a partir da teoria clássica da elasticidade da borracha (eq. 

3.17)70: 

 

Eq. 3.17           
'G

RTM c
ρ

=  

 

onde: ρ é a densidade do polímero, R é a constante dos gases e  T é a temperatura 

(K). 
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 A partir do módulo elástico obtido na região viscoelástica são obtidos também a 

densidade de reticulação (ρx) (eq. 3.18)71 e o tamanho de poro (ξ) (eq. 3.19): 

 

Eq. 3.18        
RT
NG A

x
'

=ρ  

 

Eq. 3.19           ( ) 1
3

−
= xρξ  

 

onde: NA é o número de Avogrado. 
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4. Parte Experimental 

4.1. Materiais 

 Na tabela 4.1 estão catalogados os reagentes utilizados e sua procedência. 

 

Tabela 4.1: Relação dos principais reagentes utilizados neste trabalho. 
Nome Procedência Fórmula Nome Procedência Fórmula 

PVP Luviskol ® K-
90 Basf (C6H9NO)n 

Água 
Deuterada Aldrich D2O 

Solução 30% de 
peróxido de 
hidrogênio 

Merck H2O2 PVA Aldrich (C2H4O)n 

Cloreto Ferroso Aldrich FeCl2 
Luviskol® 

VA64 BASF (C6H9NO)m(C4H6O2)n 

Ácido acético 
glacial Quimex CH3COOH Luviskol® 

VA37E BASF (C4H6O2)m(C6H9NO)n 

Acetato de sódio Sigma CH3COONa Sulfato de 
cálcio Aldrich CaSO4 

Fosfato de sódio 
monobásico Mallinckrodt NaH2PO4 AIBN Aldrich C8H12N4 

Fosfato de sódio 
dibásico Synth Na2HPO4 

Ácido 
clorídrico Synth HCl 

N-vinil-2-
pirrolidona Aldrich C6H9NO Catecol Aldrich C6H6O2 

Acroleína Aldrich C3H4O Glutaraldeído Aldrich C5H8O2 

Acetato de vinila Aldrich C4H6O2 
Hidróxido de 

sódio Mallinckrodt NaOH 

Metacrilato de 
Metila Aldrich C5H8O2 

Borato de 
sódio Synth Na2B4O7 

Éter etílico Sigma C2H6O PVP K16-18 Acros 
Organic (C6H9NO)n 

Etanol Absoluto Mallinckrodt C2H6O Mowiol® Clariant (C2H4O)n 

Metanol Synth CH3O Cloreto de 
sódio Synth NaCl 

Acetato de 
potássio Synth CH3COOK Fluoreto de 

sódio Synth NaF 
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Quitosana de 
massa molar alta Aldrich C12H24N2O9 

Quitosana de 
massa molar 

média 
Aldrich C12H24N2O9 

Cianoborohidreto 
de sódio Aldrich NaBH3CN 

Soluções 
tampões pH 
4, 7,4 e 10. 

Synth  

 

 

4.1.1. Purificação dos monômeros 

4.1.1.1. Purificação da N-vinil-2-pirrolidona. 

 A purificação do monômero N-vinil-2-pirrolidona (Aldrich) foi realizada a partir 

da destilação à pressão reduzida sob atmosfera inerte, na presença de catecol para 

evitar a polimerização do monômero. 

Bpo 93º; d=1,040g.mL-1; η=1,5120 e M= 11,14g.mol-1. 

 

4.1.1.2. Purificação da acroleína. 

 O monômero acroleína (Aldrich) foi purificado seguindo procedimento descrito 

em literatura72. Primeiramente foi feita a destilação fracionada sob atmosfera inerte. 

O destilado foi seco com CaSO4 anidro por 24 horas, filtrado e submetido à 

destilação a vácuo. 

Bpo 52,1º; d=0,839g.mL-1; η=1,3992 e M= 56,1g.mol-1. 

 

4.1.1.3. Purificação do acetato de vinila 

 Antes da destilação do monômero sob atmosfera de N2, o acetato de vinila foi 

seco em CaCl2 por 24 horas. 
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Bpo 72,3º; d=0,938g.mL-1; η=1,396 e M= 86,1g.mol-1. 

4.1.1.4. Purificação do metacrilato de metila 

 O monômero metacrilato de metila (Aldrich) foi purificado seguindo 

procedimento descrito em literatura73. Lavou-se duas vezes com solução aquosa de 

NaOH 5% e duas vezes com água destilada. 

 O monômero foi seco com CaCl2 por 24 horas e então destilado com CaH2 

sob atmosfera inerte a pressão reduzida. 

Bpo= 46º/100 mmHg; d=0,937 g.mL-1; η=1,4144 e M= 100,1g.mol-1. 

 

 

4.2. Equipamentos e técnicas 

 Com o auxílio dos equipamentos situados na Central Analítica do Instituto de 

Química (IQ-USP), foram registrados os espectros de RMN-H1 nos espectrômetros 

Varian 200 MHz (para os copolímeros de N-vinil-2-pirrolidona) e Bruker Modelo DRX 

500 (para a quitosana); os espectros de infravermelho foram registrados no 

espectrômetro FTIR Bomem MB 100 (faixa de operação 350 - 4000 cm-1); as 

determinações de análise elementar foram realizadas no Perkin Elmer CHN; e as 

micrografias foram obtidas em um microscópio eletrônico de varredura JEOL (FEG 

7401F).   

 Os ensaios de reologia para análise cinética e algumas característica dos 

hidrogéis foram feitos no reômetro placa/placa Modular Compact (PHYSICA MCR 

300 – PAAR PHYSICA) situado no laboratório da Prof. Dra. Maria Regina Alcântara. 
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 O valor do módulo elástico (G’) e do módulo viscoso (G”) para análises de 

tamanho de poro foram realizados no reômetro ARES L2 (TA Instruments) situado 

no laboratório da Prof. Dra. Nicole Demarquette (EPUSP). 

 Medidas de viscosidade foram obtidas com viscosímetro de Ubbelohde (Schott 

531-10, Capilar No. Ic) situado no laboratório do Prof. Dr. Omar El Seoud. 

 A análise de conteúdo de água na quitosana foi realizada no TG Schimadzu 

51H situado no laboratório do Prof. Dr. Jivaldo do Rosário Matos. 

 Com o auxílio dos aparelhos DSC-30 TA4000 e 2950 TG-2950 TA situados no 

laboratório do Prof. Dr. Yoskio Kawano, foram realizados a análise de conteúdo de 

água nos hidrogéis. 

 Os espectros Raman foram obtidos pelo espectrômetro Bruker RFS100/S 

situado no laboratório da Prof. Dra. Márcia Temperini.  

 As soluções de pH controlado foram medidas no pH meter 430 (Corning). 

 A preparação dos copolímeros foi realizada na estufa a vácuo MA 030/12 

(Marconi). 

 As amostras de hidrogel e polímeros foram secos no liofilizador Micro Modulyo 

(THERMO SAVANT) acoplado à bomba VLP 200 (THERMO SAVANT). 

 

 

4.2.1. Determinação da Massa Molar 

4.2.1.1. Osmometria 

 A osmometria de membrana é uma técnica absoluta baseada nas propriedades 

coligativas dos compostos, que fornece massa molar numérica ( nM ). 
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 O cálculo de massa molar é obtido a partir de medidas de pressão osmótica 

reduzida (π/c2) de quatro soluções de concentrações diferentes. O valor de π/c2 é 

determinado para cada concentração e valores de π/c2 versus c2 é plotado, 

extrapolando se a curva (no caso uma reta) a concentração zero. O coeficiente 

angular da reta fornece o valor de A2, e o intercepto da reta no eixo das ordenadas 

fornece o valor de nM  (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1: Representação da determinação da massa molar numérica média. 
 

 

 As pressões osmóticas de quatro soluções de diferentes concentrações foram 

medidas em um osmômetro OSMOMAT da GONOTEC modelo 090, com 

membranas de acetato de celulose de corte em 5kDa e 10kDa, de acordo com a eq. 

4.1: 

 

Eq. 4.1                 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+= cA

M
RT

c n
2

1π  

 

onde R é a constante universal dos gases; T é a temperatura absoluta e A2 é o 

segundo coeficiente virial. 
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4.2.2.2. Cromatografia por exclusão de tamanho (CET) 

As amostras foram analisadas em um cromatógrafo líquido SHIMADZU LC-

10AD com detectores de índice de refração e UV (Class-LC10). O detector UV foi 

programado para detecção em comprimento de onda de 254 nm. As colunas usadas 

foram Ultrahydrogel® (120, 250, 500 e 2000)(300 x 7,8 mm) da Water. A 

caracterização dos copolímeros foi realizada usando como fase móvel água 

destilada e acetonitrila (0,03M) com fluxo de 1,0 mL/min. Para atribuir o valor das 

massas molares por CET, foi obtido uma curva de calibração com padrões de 

poli(óxido de etileno) (PEO) de massas molares ( wM ) 860.000, 348.000, 88.200, 

24.800 e 1200. 

 

 

4.2.2.3. Espalhamento de Luz 

 A determinação da massa molar ponderal foi obtida a partir do espalhamento 

de luz de quatro soluções de concetrações diferentes. Estas soluções são 

previamente filtradas com filtros de poro 0,22μm ou 0,45μm, para retirada de 

partículas em suspensão. A intensidade de luz espalhada foi medida no goniômetro 

DAWN da Wyatt Technology Inc, cuja fonte de luz do aparelho é de um laser de He-

Ne (632,8nm) de 5mW de potência e permite a medida de espalhamento entre os 

ângulos de 22,5o a 147o. O tolueno foi utilizado como solvente de referência e a 

normalização foi realizada com esferas de látex padrão com diâmetro de 0,21nm 

(Duke Inc.). Este equipamento encontra-se no laboratório do Prof. Dr. Mário José 

Politi. 
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4.3. Métodos e Processos  

4.3.1. Obtenção de hidrogel de PVP por Reação de Fenton 

 Foram preparadas soluções aquosas de PVP K-90 de concentrações 80, 120 e 

200 g.L-1. O PVP e a água são pesados e misturados sob agitação magnética e 

deixados de repouso por pelo menos 12 horas. Os hidrogéis foram produzidos a 

partir da mistura de duas diferentes soluções de PVP à temperatura ambiente: 

solução A contendo PVP e H2O2, e solução B, contendo PVP e FeCl2 (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2:Preparação dos hidrogéis via reação de Fenton. 
 

 

 Foram variadas as concentrações de H2O2 (10mM - 100mM) e de  FeCl2 (5mM 

- 10mM). Para analisar a influência de pH, soluções de PVP também foram 

preparadas em soluções tampão de acetato 0,1M (pH 2,5) e fosfato 0,1M (pH 7,0). 

 As soluções estoques de peróxido de hidrogênio foram analisadas no UV, para 

ajuste de concentração (vide anexo III).  
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4.3.2. Preparação e Caracterização dos copolímeros 

 Todos os comonômeros N-vinil-2-pirrolidona (VP), acetato de vinila (VAc), 

metacrilato de metila (MMA) e acroleína (AC) foram previamente purificados e 

estocados sobre atmosfera inerte de N2 no freezer a –3oC. 

 Na intenção de produzir um material com características próximas ao polímero 

de PVP comercial, os copolímeros foram produzidos a partir de misturas contendo 

90% de N-vinil-2-pirrolidona e 10% de um segundo comonômero.  

 Para a copolimerização radicalar, utilizou-se 0,05% (em massa) de AIBN como 

iniciador. Comonômeros e iniciador foram misturados em uma ampola e 

borbulhados em N2 por 15 minutos. A ampola foi lacrada e submetida a uma estufa 

a vácuo com temperatura de 65-70 oC durante três dias. 

 A purificação foi realizada com a dissolução dos copolímeros em etanol 

absoluto e posterior precipitação em éter etílico, em até três ciclos. Para a retirada 

de solvente, os copolímeros foram secos em estufa a vácuo.  

 A determinação da porcentagem de incorporação dos comonômeros foi feita 

por análise elementar de CHN. A análise da estrutura dos copolímeros foi feita a 

partir dos espectros de Infravermelho e RMN-H1.  

 

 

4.3.2.1. Hidrólise dos copolímeros 

4.3.2.1.1. Metanólise do poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-acetato de vinila) 

 Os copolímeros secos de poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-acetato de vinila) 

(PVPVAC), Luviskol® 37 e Luviskol® 64 foram dissolvidos em metanol. A metanólise 

foi iniciada com a adição de uma solução metanólica de NaOH de 4x10-3g.mL-1 em 
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uma proporção de 0,005-0,02 mol de NaOH/mol de acetato de vinila. A solução foi 

aquecida a 45o C com agitação durante 30 minutos. O material foi precipitado em 

éter (0oC) e lavado com água deionizada por até 4 vezes e então seco na estufa à 

50oC. 

 Após metanólise os copolímeros passaram a ser denominados, 

respectivamente, por poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-álcool vinílico)(PVPVAL), Luviskol® 

37H e Luviskol® 64H. 

 

 

4.3.2.1.2. Hidrólise do poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-metacrilato de metila) 

 A esterificação mais comum de ácidos carboxílicos envolve a reação com um 

álcool, catalisada por ácido sulfúrico. A hidrólise do éster foi feita a partir da 

dissolução do copolímero em metanol e adição de uma solução 96% de H2SO4 na 

proporção de 1:100.  

 Após completa solubilização do copolímero poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-

metacrilato de metila) (PVPMMA) a temperatura ambiente, o sistema foi aquecido a 

60oC, por 2 horas. A solução foi vertida em éter (0oC), após ter atingido temperatura 

ambiente, para precipitação do copolímero. O sólido foi lavado sucessivamente com 

água destilada e seco na estufa até massa constante. Após hidrólise o copolímero 

foi denominado poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-ácido metacrílico)(PVPMA). 
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4.3.3. Obtenção dos hidrogéis de copolímeros de N-vinil-2-pirrolidona 

produzidos por reticulações químicas mais brandas  

4.3.3.1. Hidrogéis de poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-acroleína) e Quitosana  

 Foram preparadas soluções 80 e 120 g.L-1 do copolímero de poli(N-vinil-2-

pirrolidona-co-acroleína) (PVPACR) e soluções 20 g.L-1 de quitosana (massa molar 

alta e média) em uma solução de ácido acético de pH 2,5. As soluções foram 

misturadas sob agitação magnética segundo as seguintes proporções (PVPACR: 

Quitosana): 4:1; 6:1; 8:1; 12:1, até a obtenção de um gel (figura 4.3). 

 
Figura 4.3: Preparação dos hidrogéis via formação de Base de Schiff. 
 

 

4.3.3.2. Hidrogel do poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-álcool vinílico) 

4.3.3.2.1. Reticulação com Glutaraldeído 

 Utilizando-se do “Método de Korsmeyer e Peppas73” para reticulação de 

poli(álcool vinílico), foram preparadas soluções 10% de PVPVAL, Mowiol®, PVA 
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Aldrich®, Luviskol® 37H e Luviskol® 64H em H2O, a temperatura 80-90oC até 

dissolução total e resfriadas a temperatura ambiente. 

 Para cada 100mL de polímero, foram adicionados 20mL de metanol 50%, 

30mL de uma solução 10% de ácido acético e 10mL de uma solução 1% de ácido 

sulfúrico. As soluções foram vertidas em placas de Petri deixando-as em repouso 

por 24 horas. É necessária a presença de ácido sulfúrico, metanol e ácido acético 

para a formação de grupos acetal entre o glutaraldeído e as hidroxilas do 

polímero74. 

 

 

4.3.3.2.2. Reticulação com íons borato 

 Filmes de Luviskol® 64H e PVPVAL foram obtidos a partir de soluções aquosas 

10%. As soluções foram colocadas em placas de Petri, para evaporação do 

solvente, e os filmes obtidos foram submetidos a vácuo por 48 horas a temperatura 

ambiente.  

 Após a secagem, os filmes foram imersos em uma solução de borato de sódio 

0,6M a 25oC por 15 minutos. Retirou-se o filme, secou-se sob vácuo por 48horas à 

25oC até massa constante. 

 

 

4.3.3.2.3. Hidrogel Físico 

 Foram preparadas soluções 15% de PVA em água deionizada à temperatura 

de 80-90oC, resfriadas até a temperatura ambiente, estocadas em tubos Falcon e 
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congeladas até a temperatura de -20oC. As medidas de fração de gel foram feitas a 

partir de cinco ciclos de congelamento e descongelamento da amostra.  

 

 

4.3.3.3. Hidrogel do poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-ácido metacrílico) com íons 

Ca2+. 

 Soluções 8% de PVPMA preparadas em água destilada foram misturadas 

com uma solução CaSO4 0,1M a temperatura ambiente. A solução foi deixada de 

repouso por 24 horas e os possíveis hidrogéis foram analisados.   

 

 

4.3.4.Caracterização da Quitosana 

4.3.4.1 Purificação da Quitosana 

 As quitosanas (média e alta massa molecular) foram previamente purificadas 

antes de suas análises devido à presença de impurezas tais como proteínas e 

restos da carcaças de crustáceos. 

 Amostras de quitosana foram preparadas com solução de ácido acético (HAc) 

pH 2,5 até dissolução total, precipitadas com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 

1M e lavadas com água deionizada até pH 7,0. 

 O precipitado foi novamente dissolvido em HAc pH 2,5 e a solução foi filtrada 

em papel de filtro qualitativo. Uma nova precipitação da quitosana com  NaOH 1M 

foi realizada. 
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 O precipitado de quitosana é sólido muito fino e a retirada do NaOH da solução 

foi feita através de diálise. A solução (contendo o precipitado) foi colocada em sacos 

de diálise, onde foi feita a troca de água deionizada a cada uma hora, até obtenção 

de pH 7,0. A solução presente no saco de diálise foi seca no liofolizador até massa 

constante. 

 

 

4.3.4.2. Cálculo do grau de acetilação da quitosana 

 4.3.4.2.1. Análise Elementar 

 A partir da análise elementar é possível caracterizar o grau de acetilação (GA) 

da quitosana pela razão carbono/nitrogênio (C/N) em amostras secas de quitosana, 

segundo a eq. 4.275: 

 

Eq. 4.2            ( ) 100*
896,6695,8

%695,8(%) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

=
NGA  

 

onde: 8,695 é a %N na quitosana totalmente desacetilada e 6,896 é a %N na quitina 

totalmente acetilada.  

 

 

4.3.4.2.2. Espectroscopia no Infravermelho 

 O grau de acetilação da quitosana também pode ser obtido pela análise 

espectroscópica no infravermelho, a partir da análise da intensidade das bandas 
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~1655 cm-1 (correspondente ao estiramento da carbonila da amida) e ~3450 cm-1 

(correspondente aos estiramentos de OH e NH sobrepostos).  

 O grau de acetilação foi determinado pela eq. 4.376 a partir de análise em 

pastilhas de KBr: 

 

Eq. 4.3                   33,1:100% 1
3450

1
1655

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−

−

x
cmA
cmAGA  

 

onde: GA é o grau de acetilação em porcentagem; A1655 é o valor da absorbância no 

comprimento de onda de ~1655cm-1; A3450 é o valor de absorbância no comprimento 

de onda de ~3450cm-1; e 1,33 é uma constante. 

 

 

4.3.4.2.3. Ressonância Magnética Nuclear de Prótons (RMN-H1) 

 Para a detecção do grau de acetilação da quitosana por ressonância, foram 

preparadas amostras de 10mg/mL em D2O/DCl. O grau de acetilação (GA) foi 

calculado pela eq. 4.477: 
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onde: ACH3 é a área do pico na região de 2,1 ppm atribuído aos núcleos de 

hidrogênios da metila do grupo acetamido do anel glicopiranose; AH2 é a área do 
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pico em 3,2 ppm atribuído ao núcleo do hidrogênio na posição 2 do anel 

glucosamino.  

 

 

4.3.5. Fração de gel 

 As análises de fração de gel foram realizadas após os hidrogéis 

permanecerem em repouso por cerca de 12 horas ou até atingir o equilíbrio, pois 

alguns hidrogéis apresentam sinerese, ou seja, após a síntese o gel pode sofrer um 

processo de “expulsão” de água. O equilíbrio é alcançado quando todo o conteúdo 

de água “expulsa” é absorvido novamente pelo gel. 

 Depois de alcançado o equilíbrio, amostras de gel (triplicata) são pesadas, 

embrulhadas em membranas de nylon e colocadas em um extrator de Soxhlet por 

até 36 horas para extração da parte não reticulada. O solvente utilizado nas 

extrações foi água destilada.  

 Após extração as membranas foram secas até massa constante. O cálculo da 

fração sol (polímero solúvel; eq. 4.5) e fração gel (polímero reticulado; eq. 4.6) são 

obtidos pelas equações abaixo78: 

 

Eq. 4.5             100(%) x
w

ww
S

g

og

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
=  

 

Eq. 4.6         (%)100(%) SG −=  

 

onde: S(%) = porcentagem da fração sol; G(%) = porcentagem da fração gel; wg = 

massa inicial de PVP na amostra; wo = massa do gel seco. 
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4.3.6. Ensaios de intumescimento dos hidrogéis  

 A habilidade em absorver grandes quantidades de água é o que determina a 

maciez, porosidade e a permeabilidade em hidrogéis. Estas propriedades em 

curativos é que controlam a difusão e o transporte de oxigênio, nutrientes essenciais 

e resíduos metabólicos através da rede polimérica. 

 O processo de intumescimento devido à absorção de água na estrutura do 

hidrogel pode ser dividido em três passos: 

 

(a) difusão das moléculas de água dentro da rede polimérica; 

(b) relaxação das cadeias poliméricas; 

(c) expansão da matriz polimérica. 

 

 A determinação do grau de intumescimento do hidrogéis foi feito pela imersão 

de uma amostra do hidrogel em água, onde este absorverá água até alcançar o 

equilíbrio (48 h). A determinação do grau de intumescimento pode ser realizada de 

duas maneiras: (1) por comparação das mudanças dimensionais do material 

totalmente intumescido com aquelas do material não intumescido, ou seja, do 

material obtido logo após a reticulação (eq. 4.7); (2) por comparação das mudanças 

dimensionais com o material seco (eq. 4.8).  

 

Eq. 4.7         100% x
mf

mimfI −
=  

 

Eq. 4.8         100% x
ms

msmfI −
=  
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onde: I% é o grau de intumescimento em porcentagem, mf é a massa final em 

gramas, mi é a massa inicial em gramas e ms é a massa seca. 

 O conteúdo de água absorvido também pode ser analisado pelo seu grau de 

intumescimento (GI), que é calculado a partir da massa do gel seco (ms) e da massa 

do gel intumescido (mi) (eq. 4.9): 

 

Eq. 4.9                        
i

s

m
mGI =  

 

 

4.3.7. Análise da estrutura da água contida no hidrogel 

4.3.7.1.Espectroscopia no Infravermelho 

 Para analisar o comportamento das ligações de hidrogênio presentes entre a 

retículo polimérico e os diferentes estados da água no hidrogel (águas de fronteira 

primária e secundária, e água livre), amostras de filmes de hidrogel seco foram 

equilibrados com a atmosfera em diferentes graus de umidade e seus espectros no 

Infravermelho foram registrados no FTIR Bomen MB100, espectrômetro com o 

método de ATR (reflectância total atenuada). Pelo menos 256 scans foram 

registrados para cada experimento. A resolução no comprimento de onda foi de 2 

cm-1. 
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4.3.7.2. DSC 

 Para analisar o conteúdo de água e os diferentes tipos de água presentes na 

estrutura do hidrogel a partir do seu ponto de fusão, amostras do gel foram 

analisadas por DSC, utilizando-se um fluxo de N2 de 50ml/min. O experimento 

seguiu a seguinte seqüência: as amostras foram esfriadas de 25oC a -40oC a uma 

velocidade de 10oC/min; após este período foram aquecidas de -40oC a -10oC a 

uma velocidade de 10oC/min e, finalmente, aquecidas de -10oC a 5oC a uma 

velocidade de 0,3oC/min. A partir do pico endotérmico referente à fusão da água, é 

possível obter a quantidade de água livre no hidrogel. 

 

 

4.3.7.3. TG 

 Na intenção de detectar o conteúdo de água presente em uma cadeia 

polimérica, amostras do material foram submetidas à análise de TG sob fluxo de N2 

de 50mL/min e aquecidas a uma velocidade de 10oC/min. As amostras foram 

submetidas a uma varredura de temperatura de 25oC a 500oC.  

 

 

4.3.8. Cinética de reticulação dos hidrogéis 

 A análise da cinética de reticulação dos hidrogéis foi realizada em um reômetro 

placa/placa. Soluções são colocadas no reômetro e a mistura é feita com o auxílio 

da rotação da placa superior sob uma taxa de cisalhamento constante. A mudança 

da viscosidade foi analisada em tempo real.  
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4.3.9. Análise de Biocompatibilidade 

 Como fase inicial do teste de biocompatibilidade de um material com potencial 

para aplicações médicas, foram feitos testes de citotoxicidade para detectar se o 

material em questão provoca morte das células ou outros efeitos negativos nas 

funções celulares. 

 As técnicas utilizadas foram: in vitro, para identificar efeitos adversos que 

material em potencial possa acarretar às células; e teste de citotoxicidade in vivo, 

neste caso o material não deve causar morte nas células nem afetar suas funções 

celulares.  

 O uso de técnicas de cultura de células79 pode detectar se ocorre a lise das 

células, a inibição do crescimento celular e outros efeitos que possam ser causados 

nas células pelo material e/ou extrato do material. 

 A avaliação da citotoxicidade pode ser feita através da análise da morfologia 

celular, da integridade da membrana celular (pela utilização de métodos com 

corantes vitais ou não), da proliferação celular, de atividade biossintética, etc. 

 Existem dois tipos de testes in vitro: métodos de contato direto e métodos de 

contato indireto. Neste trabalho, análises da citotoxicidade foram feitas via método 

de contato indireto. No primeiro caso, o teste foi realizado com extrato do hidrogel, e 

no segundo caso, com substâncias do hidrogel separadas das células por uma 

barreira de difusão, no caso ágar. 

 Todos os testes foram realizados no Instituto Adolfo Lutz. Foram utilizadas 

células da linhagem celular NCTC Clone 929 de tecido conjuntivo de camundongo 

(ATCC CCL-1). Estas células foram semeadas em placas de Petri e incubadas por 

48 horas para formação da monocamada celular. 
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 No primeiro teste, extratos do hidrogel foram colocados em contato com as 

células de cultura. Uma suspensão de células de cultura foi preparada em garrafa 

de cultura celular. Solução de tripsina foi usada para o destaque das células e o 

número de células foi contado em hemocitômetro. A suspensão foi acertada para 

obtenção de 5x104 células por mL e alíquotas de 0,2mL foram distribuídos em poços 

da microplaca. A placa foi incubada em estufa úmida a 37oC e atmosfera com 5% 

CO2 por 24 horas, até atingir a confluência desejada. Controles positivo e negativo 

receberam o mesmo procedimento da amostra. Após o período de 24 horas foram 

trocados os meios por meio-uso fresco contendo 50μg do corante vermelho neutro80 

e incubados por 3h. A placa foi lavada com solução de cloreto de cálcio em 

formaldeído, seguido da adição em cada poço da placa de 0,2 mL de solução de 

ácido acético em etanol. A placa foi agitada e levada a um leitor de Elisa em 540nm 

e a toxicidade foi determinada pela medida da viabilidade celular através da 

incorporação do vermelho neutro. 

 No segundo teste o meio de cultura líquido foi substituído pelo meio de cultura 

sólido, que é composto de partes iguais do meio duas vezes mais concentrado e 

ágar com vermelho neutro. Para a incorporação do vermelho neutro, amostras dos 

extratos do hidrogel foram colocadas sobre o meio de cultura sólido e incubados por 

24 horas. Como controle positivo foi utilizado látex tóxico e como controle negativo, 

discos de papel de filtro atóxico; foi medido o índice de zona (IZ), que é a área não 

corada pelo corante vital. Os testes foram realizados em quadruplicatas em placas 

separadas.  

 O teste in vivo analisou a irritação dérmica primária. A verificação da ação 

irritante foi feita em 6 coelhos albinos, amostras do hidrogel foram aplicadas na 
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região dorsal depilada e após 24 e 72 horas foram feitas as leituras de edema e 

eritema. 

 

 

4.3.10. Análise do Tamanho de Poro 

4.3.10.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 Os ensaios para detecção de tamanho de poro por MEV, amostras de 

hidrogéis de PVP extraídos e liofilizados foram recobertos com ouro pela técnica de 

sputtering. O tamanho de poro foi analisado em hidrogéis sintetizados a diferentes 

concentrações de Fe2+, H2O2 e PVP. 

 

 

4.3.10.2. Reologia 

 O valor do módulo elástico (G’) e do módulo viscoso (G”) foram analisados 

para hidrogéis de PVP sintetizados em diferentes condições. Os ensaios foram 

realizados a 25oC com a câmara aberta. Para encontrar a região viscoelástica foi 

feito o ensaio de DSST (Teste dinâmico de varredura da tensão) variando a 

deformação. Encontrada a região viscoelástica, foram feito ensaios de SAOS 

(Cisalhamento oscilatório de tensão controlada) para encontrar a região linear, onde 

a oscilação (ω) foi variada (0,1 -1 rad/s). Na região linear, a partir do valores de G’, é 

possível calcular o tamanho de poro do material. 
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5. Resultados e Discussão 

5.1. Processos oxidativos avançados na reticulação de polímeros 

 Para o estudo dos processos oxidativos avançados, foi utilizado o PVP Luviskol 

K90. Suas principais características são mostradas na tabela 5.1: 

 

Tabela 5.1: Principais características do PVP K90. 
Propriedades Valores 

Aparência Pó branco 

pH (10% solução aquosa) 5,0-9,0 

Nitrogênio (%) 11,5-12,8 

Massa molar ponderal média ( wM ) 1,2x103 -2,0x103 kDa 

Massa molar numérica média ( nM ) 300-500 kDa 

ToC max. de estabilidade 210 

Tg (oC) 180 

Parâmetro de solubilidade (δ) 12,6 

Tamanho médio das partículas (μm) 200 

Densidade (g.mL-1) 0,4-0,6 

 

 

 O PVP foi escolhido devido seu histórico na formação de hidrogéis. Como 

descrito na Introdução, hidrogéis de PVP têm sido preparados através do uso de 

radiações de alta energia como feixe de elétrons e radiação γ,81. O evento primário 

nestes casos é a radiólise da água que gera radicais hidroxila. Estes, por sua vez, 

reagem rapidamente com PVP, gerando macroradicais que se recombinam 

formando ligações cruzadas. Nossa hipótese, portanto, era de que reações de 
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Fenton, que também geram radicais hidroxila, poderiam gerar a mesma seqüência 

de reações.  

 O PVP é um material altamente biocompatível82, sendo que após a metade do 

século 20 já era usado como plasma sangüíneo em vítimas da segunda guerra 

mundial83. Devido as suas propriedades de biocompatibilidade e hidrofilicidade, este 

material tem sido proposto como efetiva e interessante matriz na engenharia de 

tecidos.  

 

 

5.1.1. Planejamento Fatorial 

 Foi estudado, inicialmente, um grande número de parâmetros, principalmente 

aqueles relacionados às concentrações dos reagentes de Fenton como [Fe2+], 

[H2O2] e [PVP] (tabelas 5.2 e 5.3). Porém, não foi encontrada qualquer tendência 

que explicasse a variabilidade dos mesmos em função dos eventos moleculares 

envolvidos, impossibilitando a previsão das propriedades do hidrogel em função dos 

parâmetros do sistema.  
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Tabela 5.2: Alguns parâmetros do hidrogel via reação de Fenton com [Fe2+] = 5mM  

[PVP] = 80g.L-1  e [Fe2+] = 5mM 

pH 2,5 pH 7,0 

[H2O2] (mM) Conteúdo de Gel 
(%) 

Grau de 
intumescimento 

Conteúdo de Gel 
(%) 

Grau de 
intumescimento 

20 44,3 (± 4,1) 24,6 (± 2,1) 70 (± 13) 45,9 (± 8,1) 

40 71 (± 15) 25 (± 8) 72,9 (± 14,6) 41 (± 3) 

70 74,2 (± 14,6) 21,8 (± 6,4) 81,8 (± 13,3) 31 (± 2) 

[PVP] = 100g.L-1  e [Fe2+] = 5mM 

 pH 2,5 pH 7,0 

[H2O2] (mM) Conteúdo de Gel 
(%) 

Grau de 
intumescimento 

Conteúdo de Gel 
(%) 

Grau de 
intumescimento 

20 13,6 (± 6,1) 16,7 (± 4,2) 55,6 (± 4,9) 41 (± 3) 

40 68,2 (± 9,8) 42,9(± 7,3) 72,9 (± 14,6) 41 (± 3) 

50 63,5 (± 12,3) 28,7 (± 11,4) 68,2 (± 6,1) 40,1 (± 3,8) 

[PVP] = 200g.L-1  e [Fe2+] = 5mM 

 pH 2,5 pH 7,0 

[H2O2] (mM) Conteúdo de Gel 
(%) 

Grau de 
intumescimento 

Conteúdo de Gel 
(%) 

Grau de 
intumescimento 

10 57,1 (± 1,2) - 52,1 (± 0,6) - 
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Tabela 5.3: Alguns parâmetros do hidrogel via reação de Fenton com [Fe2+] = 7,5mM 

[PVP] = 80g.L-1  e [Fe2+] = 7,5mM 

pH 2,5 pH 7,0 
[H2O2] (mM) Conteúdo de Gel 

(%) 
Grau de 

intumescimento 
Conteúdo de Gel 

(%) 
Grau de 

intumescimento 

10 90,9 (± 1,8) 33,0 (± 1) 59,9 (± 4,7) 32,1 (± 2,6) 

50 78,1 (± 4,8) 14,0 (± 3) 80,6 (± 7,1) 30 (± 3) 

100 70,4 (± 6,7) 18 (± 2) 87,1 (± 7,7) 24,7 (± 0,8) 

[PVP] = 120g.L-1  e [Fe2+] = 7,5mM 

 pH 2,5 pH 7,0 

[H2O2] (mM) Conteúdo de Gel 
(%) 

Grau de 
intumescimento 

Conteúdo de Gel 
(%) 

Grau de 
intumescimento 

10 65,3 (± 2,3) 14,7 (± 0,7) 79,4 (± 2,3) 33,6 (± 1,2) 

50 76,8 (± 7,3) 18,6 (± 2,3) 67,2 (± 4,7) 25,3 (± 1,6) 

100 93,2 (± 6,2) 15,9 (± 2,5) 72,2 (± 2,7) 40 (± 2) 

 

 

 Segundo a literatura, para que seja produzida uma máxima quantidade de 

radicais hidroxila, a reação de Fenton deve, preferencialmente, ocorrer em meio 

ácido. Porém, nosso interesse é na produção de um material que fosse obtido 

próximo ao pH fisiológico para futuras aplicações na área biomédica Por isso, 

paralelamente aos ensaios de reação de Fenton em pH ácido, foram realizados 

estudos em pH 7,0.  

 As cinéticas da reação de Fenton realizadas em pH ácido já são bem 

conhecidas, e têm se mostrado dependentes das concentrações de Fe2+ e H2O2. A 

oxidação ou a reticulação do sistema, vai depender da razão entre as 

concentrações dos reagentes de Fenton. Torna-se necessário entender como a 

reação de Fenton se processa em pH 7,0 e analisar qual a região limite de trabalho 

 O planejamento fatorial é utilizado para analisar as interações entre todas as 

variáveis em sistemas complexos, como a Fenton térmica, no intuito de minimizar o 
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número de experimentos necessários e encontrar a região de melhores resultados. 

Um dos problemas mais comuns é determinar a influência de uma ou mais variáveis 

sobre uma outra variável de interesse. Na verdade, é necessário descobrir como a 

resposta depende das variáveis em questão. Em um bom planejamento, o 

experimento é projetado de forma a se obter o tipo de informação desejada.  

 Torna-se necessário decidir quais são os fatores e as respostas de interesse. 

Os fatores são conhecidos como variáveis independentes e as respostas são as 

variáveis dependentes. Os termos variável dependente e independente aplicam-se 

principalmente à pesquisa experimental, onde algumas variáveis são manipuladas, 

e, neste sentido, são "independentes", enquanto as outras variáveis são 

"dependentes" da manipulação ou das condições experimentais, ou seja, são 

medidas ou registradas.  

 No planejamento fatorial especificam-se os níveis de cada variável analisada, 

isto é, os valores das variáveis nos experimentos. As variáveis estão relacionadas e 

seus valores correspondem sistematicamente uns aos outros para aquela amostra 

de observações. Um planejamento estudado em apenas dois níveis é o mais 

simples de todos, e é comum identificá-los como: nível superior (+) e nível inferior (-

), como demonstrado na tabela 5.4 para as variáveis independentes do hidrogel de 

PVP. Um planejamento de dois níveis exige a realização de 2k ensaios diferentes, 

chamado de planejamento fatorial 2k, onde k é o número de variáveis independentes 

(fatores), que neste caso é 3, ou seja, 23.  
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Tabela 5.4: Fatores níveis das variáveis independentes para os hidrogéis de PVP 
obtido por reação de Fenton. 

Variáveis Independentes Legenda Baixo (-1) Alto (+1) 

[PVP] (g/L) x 80 120 

[H2O2]/[Fe2+] y 1 10 

pH z 2,5 7,0 

 

 

 Todos os experimentos foram analisados em triplicatas, em um total de 24 

ensaios. O tratamento estatístico foi realizado com o auxílio do programa Statistica 

5.0 (StatSoft Inc.), baseado na análise de variância (ANOVA). Este conceito é obtido 

através das médias dos quadrados (MS) (eq. 5.2) das variáveis independentes de 

sua interação e seu resíduo. A média dos quadrados (MS) é calculada da soma dos 

quadrados (SS) (eq. 5.1) dividido pelo grau de liberdade (df).  

 

Eq. 5.1          ∑∑ ∑∑
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Eq. 5.2                  dfSSMS /=  

 

 

 Na tabela 5.5 são mostradas as respostas experimentais obtidas em função do 

planejamento fatorial 23 para o hidrogel de PVP em cada combinação de fatores. 

Aos valores alto e baixo de cada variável são atribuídos índices +1 e -1, 

respectivamente. 

 

 



5. Resultados e Discussão 

 

64

Tabela 5.5: Resultados principais do Planejamento Fatorial. 
Variáveis 
Limitesa (%) Gel Grau de 

Intumescimento 
Densidade de 
Reticulação Tamanho de Poro

x, y, z (%)  (10-6 mol/cm3) (nm) 

+1, +1, +1 68 ± 3 15 ± 4 11 ±1 6,1 ± 0,1 

+1, +1, -1 64 ± 2 15 ± 1 10,6 ± 0,3 5,7 ± 0,2 

+1, -1, +1 67 ± 2 24 ± 1 8,8 ± 0,2 6,9 ± 0,2 

+1, -1, -1 61 ± 1 27 ± 2 8,5 ± 0,2 7,3 ± 0,2 

-1, +1, +1 77,9 ± 0,3 32 ± 2 8,1 ± 0,1 7,7 ± 0,1 

-1, +1, -1 93 ± 4 23,4 ± 0,6 8,8 ± 0,1 6,9 ± 0,1 

-1, -1, +1 63 ± 5 27,6 ± 0,6 8,32 ± 0,05 7,4 ± 0,1 

-1, -1, -1 88 ± 1 17 ± 1 9,9 ± 0,2 6,1 ± 0,1 
aObservar a tabela 5.2 para identificar os valores legendados e os valores limites. 

 

 Na tabela 5.6 estão sendo representados os principais efeitos das variáveis 

independentes e suas respectivas combinações. Os principais efeitos representam 

como o sistema age ao mudar as variáveis independentes do nível baixo ao nível 

alto. Quando este efeito é aumentado, ele é indicado pelo sinal positivo (+) e quando 

este efeito é decrescido, é indicado pelo sinal negativo (-).  
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Tabela 5.6: Resultados dos principais efeitos para todas as variáveis independentes 
e suas interações. 

 Principais Efeitos 

 (%) Gel Grau de 
Intumescimento 

Densidade de  

Reticulação (x10-7) 
Tamanho de Poro 

[PVP] (x) -15,37 -4,91 9,5 -0,53 

[H2O2]/[Fe2+] (y) 5,67 -2,74 7,4 -0,33 

pH (z) -7,57 3,80 -0,4 0,49 

x – y -3,74 -7,78 14,0 -0,91 

x – z 12,21 -5,43 7,4 -0,54 

y – z 2,12 0,35 2,1 0,04 

x – y – z -3,09 1,50 -0,2 0,28 

 

 

 Em qualquer relação entre variáveis existem duas propriedades elementares: a 

magnitude ("tamanho") e a confiabilidade da relação. A magnitude é medida a partir 

da relação entre as duas variáveis; já a confiabilidade, está relacionada com a 

"representatividade" do resultado encontrado em uma amostra específica. 

 O valor do nível-p representa um índice decrescente da confiabilidade de um 

resultado, o nível-p de 0,05 é costumeiramente tratado como um "limite aceitável" 

de erro. Através do nível de significância escolhido e o grau de liberdade, é possível 

obter F0, que é um valor tabelado.  

 Para se avaliar a qualidade do ajuste de qualquer modelo, torna-se necessário 

fazer a análise de variância (valor de F), que é a divisão entre variâncias: a variância 

dos erros controlados (s2
i) pela variância dos erros não-controlados (s2

r), esta última 

conhecida como resíduo: F = (s2
i) / (s2

r). A variância é então calculada pela eq. 5.3: 

 

Eq. 5.3             ]0)1(),1([ FnkkFPpnível >−−=−  
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onde: k é o número populacional; e n é o tamanho da amostra. 

 

 Se o valor de F calculado for maior que o F0, então o efeito é considerado 

estatisticamente relevante. 

 A tabela 5.7 mostra o nível de significância de todas as variáveis dependentes 

através do valor de F e do valor-p. A variável [PVP] é a que tem efeito mais 

pronunciado na determinação de conteúdo de gel, pois seu valor de F é o maior 

valor numérico absoluto de efeito principal. Como o valor-p representa a 

confiabilidade do resultado, ou seja, quanto menor o valor-p, mais confiável é o 

resultado.  A variável [PVP] possui a maior confiabilidade dos resultados. 
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Tabela 5.7: F-testea e probabilidade (valor-p) para todas as variáveis independentes: 
(%) Gel; grau de intumescimento; densidade de reticulação e tamanho de poro. 

 F-estimado (valor –p) 

 Gel (%) Grau de 
Intumescimento 

Densidade de 
Reticulação Tamanho de poro

221,01 48,40 13,20 110,84 
[PVP] (x) 

(8.74×10-11) (3,23×10-6) (2,23×10–3) (1,34×10-8) 

30,11 15,07 7,85 41,83 
[H2O2]/[Fe2+] (y) 

(4,97×10-5) (1,32×10-3) (1,28×10-2) (7,77×10-6) 

53,65 29,11 2,38 91,75 
pH (z) 

(1,71×10-6) (5,95×10-5) (0,142193) (4,98×10-8) 

13,09 121,60 29,78 317,94 
x – y 

(2,31×10-3) (6,93×10-9)  (5,30×10-5) (5,57×10-12) 

139,35 59,20 7,92 112,92 
x – z 

(2,61×10-9)  (9,12×10-7) (1,25×10–2) (1,17×10-8)  

4,22 0,26 0,68 0,49 
y – z 

(5,66×10-2) (6,20×10-1) 4,21×10-1) (4,91×10-1) 

8,94 4,56 0,70 30,45 
x – y – z 

(8,67×10-3) (4,83×10-1) (4,14×10-1) (4,70×10-5) 
aF teórico (F0) = 4,49 para α = 0,05 e grau de liberdade (df) =16 

 

 O valor de conteúdo de gel representa a quantidade de polímero reticulado em 

relação ao total de polímero presente. Como a reticulação é dependente da difusão 

dos macroradicais em direção um ao outro, o processo se torna mais efetivo quando 

a concentração do polímero no meio é aumentada. Vale lembrar que a 

recombinação de macroradicais compete com sua decomposição em duas 

moléculas menores. 

 A variável pH possui uma alta representatividade, ou seja, representa alto valor 

de F e baixo valor-p. Segundo a figura 5.1, as equações sugerem que um meio 
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reacional ácido (mais presença de H+) produz a máxima quantidade de radicais 

hidroxila (HO▪) no sistema Fenton.  

 

 

(A) 

 

(B) 

Figura 5.1: Análise de conteúdo de gel. (A) pH 2,5 e (B) pH 7,0. 
 

 

 Com base nos dados da tabela 5.6, o principal efeito na análise de conteúdo 

de gel é atribuído à interação [PVP]-pH. Conforme a figura 5.1, onde [PVP], 

[H2O2]/[Fe2+] e influência do pH estão sendo estudados, os melhores resultados 

para conteúdo de gel (%Gel) é atribuído ao sistema: [PVP]= 80g.L-1, pH=2,5 e 

[H2O2]/[Fe2+]= 10.  

 Uma solução muito concentrada diminui o espaço para a mobilidade das 

cadeias poliméricas, ou seja, diminui a entropia do sistema, evitando o contato entre 

cadeias mais afastadas; conseqüentemente, quando na presença de reagentes de 

Fenton, evita uma possível reticulação entre estas cadeias. Como o conteúdo de gel 

está intimamente relacionado à [PVP], o sistema mostrou que o valor de [PVP] = 

80g.L-1 ser o mais indicado para a produção do hidrogel e, como mencionado 
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anteriormente, a reação de Fenton ocorre preferencialmente a pH mais ácido, por 

isso maiores conteúdos de gel foram observados na região de pH = 2,5. 

 A análise do grau de Intumescimento para dos hidrogéis de PVP produzidos 

por reação de Fenton mostra um maior efeito entre as variáveis independentes 

[PVP] e [H2O2]/[Fe2+], como retratado na tabela 5.6. O valor-p, valor de 

confiabilidade, também é mais representativo (tabela 5.7). As interações entre 

[H2O2]/[Fe2+] e pH não são significativas, e podem ser confirmadas devido ao seu 

baixo valor-p. 

  

 
(A) 

 
(B) 

Figura 5.2: Análise do grau de intumescimento (A) pH 2,5 e (B) pH 7,0. 
 

 

 Polímeros reticulados têm massa molar microscopicamente infinita, pois não é 

possível identificar uma cadeia única e isolada, sendo, portanto, caracterizados por 

uma rede tridimensional formada pela junção de vários segmentos de cadeia 

polimérica. Esses materiais não sofrem processo de dissolução, porém, sofrem um 

processo de inchamento (intumescimento) produzindo géis de polímero-solvente. O 
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grau de intumescimento reflete a interação polímero-solvente e o grau de 

reticulação do polímero. 

 Na reação de Fenton, a formação de radicais está intimamente relacionada à 

razão [H2O2]/[Fe2+]. Os radicais produzidos são os responsáveis pela reticulação do 

PVP; por isso, ao se encontrar uma região ótima da [H2O2]/[Fe2+], mais efetiva será 

a reticulação. Como o grau de intumescimento reflete também o grau de reticulação, 

os principais parâmetros que influenciam no seu resultado são [PVP] e [H2O2]/[Fe2+]. 

 

 

(A) 

 

(B) 

Figura 5.3: Análise da densidade de reticulação (A) pH 2,5 e (B) pH 7,0. 
 

 

 A densidade de reticulação do PVP por reação de Fenton mostrou-se 

dependente de parâmetros tais como a razão [H2O2]/[Fe2+], o pH do meio reacional 

e a [PVP], ou seja, a densidade de reticulação está relacionada à quantidade de 

radicais hidroxilas (HO▪) produzidos. Ao avaliar-se a densidade de reticulação, 

analisando as tabelas 5.6 e 5.7, os principais efeitos encontrados são atribuídos à 

interação entre as variáveis [PVP] e [H2O2]/[Fe2+]. A variável valor de pH mostrou 
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não interferir nos resultados de densidade de reticulação. A figura 5.3 mostra que os 

maiores valores de densidade de reticulação são obtidos para os níveis mais altos 

das variáveis [PVP] e [H2O2]/[Fe2+]. 

 Quanto maior a razão [H2O2]/[Fe2+], mais radicais hidroxilas serão produzidos; 

como o aumento da [H2O2] infuencia na disputa entre reticulação e oxidação 

(degradação) do sistema, o aumento da concentração polimérica é importante, para 

que o ambiente, no caso a solução polimérica, consuma o máximo da quantidade de 

radicais HO▪ produzidos na forma de reticulação entre as cadeias, ao invés da 

oxidação do sistema. 

   

 
(A) 

 
(B) 

Figura 5.4: Análise do tamanho de poro (A) pH 2,5 e (B) pH 7,0. 
 

 

 Conforme a figura 5.4, e de acordo com as tabelas 5.6 e 5.7, o tamanho de 

poro tem alta dependência na interação das três variáveis [PVP], valor de pH e 

[H2O2]/[Fe2+]. A região onde são encontrados os maiores valores de tamanho de 

poro coincidem com os menores valores de densidade de reticulação e também 

com os maiores valores de grau de intumescimento. Para pH 2,5, a [PVP] não 
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influencia no resultado, porém é a região onde se encontra a menor razão 

[H2O2]/[Fe2+]. Em pH 7,0, região de maiores valores de tamanho de poro, são 

encontrados as menores [PVP] e menor razão de [H2O2]/[Fe2+]. 

 A razão [H2O2]/[Fe2+] demonstrou ser o fator mais importante em relação à 

estrutura do hidrogel, pois como mencionado anteriormente, este é o fator 

responsável pela produção de HO▪, que por sua vez leva à formação de ligações 

cruzadas. Se a concentração polimérica for suficiente para que a reticulação seja 

mais eficiente que a degradação do polímero, então, menores serão os poros da 

rede tridimensional de PVP, e menor será o conteúdo de água que a rede poderá 

absorver.  

 Os resultados encontrados para pH 2,5 e a pH 7,0 em algumas variáveis são 

diferentes, devido a diferenças na cinética de reticulação em cada caso. 

 

 

5.1.2. Estudo da velocidade de formação dos hidrogéis produzidos via Fenton 

 As reações de reticulação via reação de Fenton ocorrem por meio de produção 

de radicais hidroxilas formados pela oxidação de sais ferrosos em presença de 

peróxido de hidrogênio. Radicais hidroxilas (HO▪) na presença de PVP podem gerar 

macrorradicais a partir da abstração de hidrogênio de três distintas posições. Na 

figura 5.5 são apresentados os possíveis radicais formados, levando em 

consideração a estabilidade dos mesmos. 
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Figura 5.5: Prováveis radicais formados pela presença de radicais hidroxilas obtidos 
pela reação de Fenton84. 
 

 

 A velocidade de abstração é dependente da energia de dissociação da ligação 

X-H para a formação do radical. Cálculos termodinâmicos demonstram que ligações 

C-H α-posicionados a um heteroátomo ou um grupo carbonila, possuem menor 

energia, principalmente devido à estabilização do radical nestas posições (tabela 

5.8). 

 A partir da análise dos calores de formação de compostos incorporando 

diferentes grupos funcionais aos fragmentos radicalares, é possível encontrar a 

energia correspondente à estabilização do fragmento radicalar. Esta energia reflete 

a estabilização do centro radicalar no ambiente estrutural. 
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Tabela 5.8: Energias de ligação das ligações C-H85. 
Tipo de Ligação Energia de Ligação (kcal/mol) 

H3C H  104 

CH3

CH3
CH2 H

 

101 

H3C

H3C

CH2 H

 

94,5 

CH2 HCH3C

O

 

92 

C

H

H3C

CH3

CH3

 

91 

 

 

 Quando soluções de PVP contendo peróxido são misturadas a uma outra 

solução de PVP contendo cloreto de ferro (II), um gel consistente é obtido 

instantaneamente. Muitas foram as tentativas em se estudar a cinética de 

gelificação, porém praticamente todas foram frustadas. A razão é que a velocidade 

de reticulação é muito mais rápida que a difusão dos reagentes, gerando uma 

interface de viscosidade crescente entre as duas soluções. 

 A técnica de fluxo poderia fornecer a cinética inicial de reticulação, porém, 

devido ao rápido aumento de viscosidade na interface das duas soluções de PVP, 

esta técnica foi descartada. 
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 Com o auxílio da técnica de reometria rotacional, foi analisado o perfil da 

cinética aparente de reticulação. A figura 5.6 representa uma curva típica de 

viscosidade dinâmica em função do tempo apresentada pelos hidrogéis de PVP por 

reação de Fenton. O ponto inicial é referente à solução de PVP não reticulada, após 

60 segundos é iniciada a reação, obtendo um hidrogel em poucos minutos com uma 

viscosidade 25 vezes maior que o da solução inicial. 
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Figura 5.6: Gráfico representativo da análise da viscosidade dinâmica para o 
hidrogel de PVP produzido por reação de Fenton. [PVP]= 80g.L-1; [Fe2+]=  5mM e 
[H2O2]= 50mM em pH 2,5 (tampão acetato 0,1M), obtido a 25oC. 
 

 

 O hidrogel de PVP apresenta duas fases de cinética distintas, onde na primeira 

fase, instantânea, há um aumento brusco da viscosidade, e que não pode ser 

monitorado pela técnica utilizada. A segunda fase, lenta, representa o tempo total 

necessário para que a reação cesse.  
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5.1.3. Avaliação da citotoxicidade do hidrogel produzido via reação de Fenton 

 As análises de citotoxicidade in vitro por método de difusão em ágar feitas no 

Instituto Adolf Lutz (Anexo I), identificou que a amostra de hidrogel testada não 

apresentou nenhum efeito tóxico, sob e ao redor da amostra para a linhagem celular 

NCTC Clone 929 (ATCCL-1)86, 87.  

 Foi analisada também a porcentagem relativa da viabilidade celular das 

membranas de hidrogel obtidas a partir da reação de Fenton, representada na 

Figura 5.7. O índice de citotoxicidade (IC-50%) é representado pelo extrato que 

danifica a metade da população celular. 
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Figura 5.7: Curva de supressão de colônias. Ensaio de citotoxicidade do hidrogel via 
reação de Fenton. 
 

 

 O controle negativo PVC não produz efeito citotóxico; e o controle positivo, 

solução de 0,02% de fenol apresenta efeito citotóxico de maneira reprodutível. O 
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índice de citotoxicidade, IC50(%), indica a concentração do extrato necessário para 

matar metade da população celular. Como representado na Figura 5.7, as 

membranas de hidrogel são consideradas estéreis, pois não apresentam efeitos 

citotóxicos nem em altas concentrações do extrato do material de hidrogel.   

 Para teste in vivo na análise de irritação dérmica primária88, 89, 90, as amostras 

apresentaram resultados satisfatórios, ou seja, não irritante (Anexo II). 

 

 

5.1.4. Cálculo do tamanho de poro  

 A determinação da distribuição do tamanho de poro em hidrogéis pode ser 

realizada por diferentes técnicas amplamente utilizadas91, entre elas: 

 

(a) Medidas de intumescimento; 

(b) Porosimetria por intrusão de mercúrio; 

(c) Medidas de BET (Brunauer, Emmett e Teller); 

(d) Microscopia eletrônica; 

 

 Neste trabalho foram feitas avaliações do tamanho de poro a partir de três 

técnicas diferentes: (1) utilizando o tratamento de Flory –Rehner para propriedade 

de intumescimento, (2) por Reologia Oscilatória, e (3) por MEV. 

 A equação de Flory-Rehner descreve aproximadamente o comportamento de 

intumescimento dos hidrogéis a partir de modelos termodinâmicos não ideais. A 

tabela 5.9 mostra valores de tamanho de poro calculados por esta técnica, de 

acordo com a eq. 3.14. Para comparação, estão apresentados os valores de 

tamanho de poro calculados por reologia e microscopia eletrônica de varredura. 
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Tabela 5.9:Valores de tamanho de poro da rede polimérica (ξ) (nm) obtidos por três 
diferentes técnicas: 

 
Flory-Rehner 

(nm) 

Reologia 

(nm) 

MEV 

(μm) 

5 7,7 ± 0,1 34,6 ± 0,2 5 ± 3 

7,5 - 35,5 ± 0,4 7 ± 4 [Fe2+] (mM) 

10 - 38,6 ± 0,5 7 ± 3 

10 6,7 ± 0,2 36,9 ± 0,6 6 ± 3 

50 7,7 ± 0,1 34,6 ± 0,2 5 ± 3 [H2O2](mM) 

100 7,3 ± 0,8 32,7 ± 0,5 5 ± 2 

80 7,7 ± 0,1 34,6 ± 0,2 5 ± 3 

120 6,0 ± 0,1 30,0 ± 0,4 6 ± 3 [PVP] (g.L-1) 

200 6,8 ± 0,1 27,2 ± 0,6 6 ± 2 

 

 

 Ao se analisar a estrutura de rede polimérica, técnicas reológicas podem 

oferecer uma caracterização quantitativa das propriedades viscoelásticas de uma 

determinada substância sob condições pré-definidas,  

 Para encontrar a região viscoelástica, foi utilizado o método dinâmico 

oscilatório (DSST), o qual analisou a variação da deformação (γ) ao submeter uma 

frequência angular (ω) oscilatória. Na figura 5.8 estão representados curvas típicas 

dos hidrogéis de PVP produzidos via reação de Fenton, onde a curva (1) em 

vermelho representa a variação de baixo para altos valores de frequência angular e 

na curva (2) está representada a variação a partir de altos para baixos valores de 

freqüência angular.  
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Figura 5.8: Esboço de uma curva típica obtida pelos hidrogéis de PVP para a 
obtenção da região viscoelástica, sob temperatura de 25oC.  
 

 

 Encontrada a região viscoelástica (deformação de 1 a 10%), os ensaios são 

realizados variando a freqüência angular (ω) de forma a obter uma região linear de 

G’ a partir das medidas oscilatórias. Esta região linear referente ao módulo elástico 

fornece informações a respeitos dos parâmetros de rede. 

 Na figura 5.9 está representado e ensaio de obtenção do módulo elástico para 

os hidrogéis produzidos pela variação da concentração de íons ferrosos.  
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Figura 5.9: Comportamento do módulo elástico (G’) com variação da freqüência 
angular (ω) em função da concentração de Fe2+, para hidrogéis de [PVP] = 80 g.L-1 e 
[H2O2]= 50mM produzidos por reação de Fenton, à 25oC. 
 

 

 Na figura 5.10 está representado e ensaio de obtenção do módulo elástico 

para os hidrogéis produzidos pela variação da concentração de peróxido.  
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Figura 5.10: Comportamento do módulo elástico (G’) com variação da freqüência 
angular (ω) em função da concentração de H2O2, para hidrogéis de [PVP] = 80 g.L-1 
e [Fe2+]= 5mM produzidos por reação de Fenton, à 25oC. 
 

 

Na figura 5.11 está representado o ensaio de obtenção do módulo elástico 

para os hidrogéis produzidos pela variação da concentração de polímero.  
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Figura 5.11: Comportamento do módulo elástico (G’) com variação da freqüência 
angular (ω) em função da concentração de PVP, para hidrogéis de [Fe2+] = 5mM e 
[H2O2]= 50mM produzidos por reação de Fenton, à 25oC. 
 

 

Uma curva oscilatória ideal em um determinado intervalo de freqüência 

angular mostra uma região de platô referente à elasticidade do hidrogel. Em todos 

os ensaios (figuras de 5.9 a 5.11) esta região foi encontrada no intervalo de de 0,1 a 

1 rad.s-1. A partir dos valores de G’ obtidos na região viscoelástica e aplicando as 

equações (eqs. 3.17 a 3.19), é possível calcular alguns parâmetros de rede, os quais 

estão demonstrados na tabela 5.10. 
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Tabela 5.10: Parâmetro de rede para os hidrogéis examinados, calculados a partir 
dos valores do modulo elástico (G’) da região de freqüência angular (ω) 0,1-1 rad.s-1. 

 cM (g.mol-1)/10-7 ρx (m-3)/10-22 ξ (nm) 

5 2,5 ± 0,1 2,4 ± 0,1 34,6 ± 0,2 

7,5 2,7 ± 0,1 2,2 ± 0,1 35,5 ± 0,4 (a) [Fe2+] 

10 3,5 ± 0,1 1,8 ± 0,1 38,6 ± 0,5 

10 3,0 ± 0,1 2,0 ± 0,1 36,9 ± 0,6 

50 2,5 ± 0,5 2,4 ± 0,1 34,6 ± 0,2 (b) [H2O2] 

100 2,1 ± 0,1 2,9 ± 0,1 32,7 ± 0,5 

80 2,5 ± 0,1 2,4 ± 0,1 34,6 ± 0,2 

120 2,2 ± 0,1 2,8 ± 0,1 30,0 ± 0,4 (c) [PVP] 

200 1,2 ± 0,1 5,0 ± 0,3 27,2 ± 0,6 

a) [PVP] = 80g.L-1 e [H2O2] = 50mM. b) [PVP] = 80g.L-1 e [Fe2+] = 5mM. c) [Fe2+] = 5mM e [H2O2] = 50mM. 
 

 

 Pode-se, portanto, observar que, tanto através da técnica de determinação do 

tamanho de poro por intumescimento quanto por reologia, obtem-se valores de 

tamanho de poros da ordem de dezenas de nanômetros. Claramente, estes dados 

referem-se a um espaço molecular, ou seja, a “vazios” intermoleculares, formados 

por distâncias entre as macromoléculas, em um estado de estiramento criado pelo 

intumescimento parcial do gel. Estes nanoporos permitem a percolação 

relativamente rápida de moléculas de tamanho pequeno a médio, e possibilita a 

utilização destes hidrogéis como dispositivos de liberação controlada de drogas. A 

proximidade entre os valores obtidos pelas duas técnicas favorecem uma 

confiabilidade aos dados obtidos. 

 Por microscopia eletrônica de varredura (MEV) também é possível analisar 

estrutura de poros em hidrogéis. As análises de tamanho de poro para hidrogéis de 

PVP estão representadas nas figuras de 5.12 a 5.18.  
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Figura 5.12: Micrografia (MEV) do hidrogel de PVP. [PVP] = 80g.L-1; [Fe2+]=5mM, 
[H2O2] = 10mM obtidos à 25oC. 
 

 

 
Figura 5.13: Micrografia (MEV) do hidrogel de PVP. [PVP] = 80g.L-1; [Fe2+]=5mM, 
[H2O2] = 50mM obtidos à 25oC. 
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Figura 5.14: Micrografia (MEV) do hidrogel de PVP. [PVP] = 80g.L-1; [Fe2+]=5mM, 
[H2O2] = 100mM obtidos à 25oC. 
 

 

 
Figura 5.15: Micrografia (MEV) do hidrogel de PVP. [PVP] = 80g.L-1; [Fe2+]=7,5mM, 
[H2O2] = 50mM obtidos à 25oC. 
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Figura 5.16: Micrografia (MEV) do hidrogel de PVP. [PVP] = 80g.L-1; [Fe2+]=10mM, 
[H2O2] = 50mM obtidos à 25oC. 
 
 

 
Figura 5.17: Micrografia (MEV) do hidrogel de PVP. [PVP] = 120g.L-1; [Fe2+]=5mM, 
[H2O2] = 50mM obtidos à 25oC. 
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Figura 5.18: Micrografia (MEV) do hidrogel de PVP. [PVP] = 200g.L-1; [Fe2+]=5mM, 
[H2O2] = 50mM obtidos à 25oC. 
 

 

 A partir das microscopias, é possível perceber a presença de poros de escala 

micrométrica. A presença destes microporos pode ser explicada pelo fato de que em 

polímeros reticulados na presença de solventes, pode haver mudança dos 

parâmetros de interação polímero-solvente à medida que o polímero sofre 

reticulação92. 

 A mudança no parâmetro de interação modifica a tendência do material em 

absorver o solvente do meio, apresentando um processo de sinerese (expulsão da 

água, decorrente da aproximação das moléculas devido à formação de gel e 

redução de volume); porém; este processo é lento, visto a baixa velocidade de 

relaxação das cadeias poliméricas93. Parte do solvente “excedente” (solvente 

expulso) é separado no interior do gel na forma de gotas, acarretando em uma 

deformação local da rede. Esta deformação, contudo, é responsável pela formação 
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de microporos, visto que na separação de fase parte do solvente passa da fase gel 

para a fase líquida aumentando o raio da gota. 

 Nota-se, porém, que a morfologia observada não garante uma completa 

interligação entre os poros, sugerindo que a percolação de partículas maiores (de 

tamanho micrométrico) através de todo o gel não seja possível. Por outro lado, esta 

“microporosidade” pode ser uma vantagem na liberação de partículas menores, 

visto o grande aumento de área específica do material em contato com o meio 

externo. 

 

 

5.1.5. Determinação de água na estrutura do hidrogel 

 O estado da água foi analisado no hidrogel de PVP obtido via reação de 

Fenton. A natureza e a quantidade de diferentes tipos de água nos polímeros 

dependem dos métodos experimentais usados e outros fatores tais como: 

intumescimento; temperatura, densidade de reticulação e assim por diante.  

 Foram utilizadas três técnicas diferentes para determinar os diferentes tipos de 

água: Infravermelho-ATR, DSC e TG. A técnica mais amplamente utilizada é o DSC, 

o qual fornece informações sobre os estados da água incorporada dentro da rede 

polimérica.  

 

 

5.1.5.1. Espectroscopia no Infravermelho 

 É conhecido que a ligação de hidrogênio existente na água pura é diferente 

das ligações de hidrogênio na cadeia polimérica, e que a molécula de água isolada 
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possui três diferentes modos vibracionais: modos de estiramento simétrico e 

assimétrico e modo de deformação. Devido às interações intermoleculares o 

espectro da água é, entretanto, bem mais complexo94. Mudanças na freqüência, na 

intensidade e perfil do espectro no infravermelho, podem ser usados para interpretar 

a atividade molecular das águas de fronteira e livre. 

 Na região no infravermelho de 3800–3000 cm-1 (banda da água) há três 

componentes94: onde a de comprimento de onda menor é relativo ao overtone da 

deformação angular, que é aumentada pela ressonância de Fermi juntamente com o 

estiramento em ~3450cm-1, segunda componente e, a terceira componente é 

referente ao estiramento em ~3600 cm-1. Esta região do infravermelho é atribuída ao 

modo de estiramento OH (νOH), e foi selecionada para a investigação dos tipos de 

água presentes na rede do hidrogel de PVP via reação de Fenton. Observa-se na 

figura 5.19 o perfil dos espectros no Infravermelho a partir de filmes de hidrogel de 

PVP em diferentes níveis de umidade relativa, na medida em que o retículo 

polimérico absorve água, a banda de estiramento OH vai se tornando mais simétrica.  
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Figura 5.19: Espectro no Infravermelho-ATR na região de 4000-2500 cm-1 para 
filmes do hidrogel de PVP via reação de Fenton em diferentes umidades relativas, 
obtidos a temperatura ambiente com resolução de 2cm-1. [PVP] = 80 g.L-1, [H2O2]= 
50mM, [Fe2+] = 5mM e pH=7,0. 
 

 
 É geralmente aceito que a banda de estiramento OH referente à 3257cm-1 é 

atribuída as moléculas de água que apresentam ligação de hidrogênio mais forte95, 

ou seja, as moléculas que estão mais fortemente ligadas às frações polares do 

retículo polimérico. Com isso pode-se dizer que a proporção da água de fronteira é 

maior no hidrogel com conteúdos de água mais baixos.  

 Nas amostras de hidrogel com maior conteúdo de água, a banda de 

estiramento OH se desloca para freqüências mais altas (3393 cm-1); isto implica 

dizer que as ligações de hidrogênio entre a água livre e as porções polares da 

cadeia polimérica são mais fracas devido a intercalação com a água de fronteira.  

 Ping e colaboradores95 na investigação dos estados da água em alguns 

polímeros hidrofílicos mencionam que o número médio de moléculas de água por 

C=O do grupamento amida é de 4,2 e que cada grupo C=O pode estar diretamente 
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ligado a apenas duas moléculas de água via ligação de hidrogênio. Este alto número 

de moléculas de água indica que a interação do grupo C=O com a água é 

suficientemente alta para manter as moléculas de água na segunda camada de 

absorção em águas de fronteira. 

 

 

5.1.5.2. Calorimetria Exploratória Diferencial 

 Em termogramas de DSC, a água livre é representada pelo pico de fusão 

endotérmico em aproximadamente 0oC. Os dois tipos de água, livre e de fronteira, 

foram determinados por DSC (figura 5.20), e as quantidades relativas foram 

calculadas a partir das eqs. 3.15 e 3.16. Na tabela 5.9 são encontrados os valores 

de água livre e água de fronteira para uma amostra de hidrogel de PVP via reação 

de Fenton. 
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Figura 5.20: Termogramas de DSC da amostra intumescida do hidrogéis de PVP 
obtido por reação de Fenton. (A.1) A curva de cristalização da água (esfriamento) e 
(A.2) a curva de fusão da água (aquecimento). (B) Curva de fusão da água 
(aquecimento) ampliada. [PVP]= 80 g.L-1, [Fe2+]= 5mM, [H2O2]= 50mM e pH = 7,0. 
 

 

Tabela 5.11: Valores de calor de fusão e quantidade de água livre e água de 
fronteira no hidrogel de PVP produzido por Fenton. 

Tipo de água % Massa ΔH (J/g) 

Água Livre 82 275,6 

Água de fronteira 10 - 

[PVP]= 80 g.L-1, [Fe2+]= 5mM, [H2O2]= 50mM e pH = 7,0. 
 

 

 Embora na figura 5.20B não tenha sido possível detectar o pico referente a 

água de fronteira, os cálculos obtidos a partir das eqs. 3.15 e 3.16 informam que há 

pelo menos 10% de água de fronteira. 
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5.1.5.3. Termogravimetria 

 Para detectar o conteúdo de água de fronteira em hidrogéis secos de PVP via 

reação de Fenton, foram feitas análises dos termogramas de TG de amostras de 

hidrogel que foram secas por três diferentes métodos (estufa, estufa a vácuo e 

liofilizada); os termogramas, porém, apresentaram praticamente o mesmo perfil em 

relação à detecção da água . Na figura 5.21 está representado o termograma para 

amostra do hidrogel seco em estufa a vácuo a 60 oC.  
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Figura 5.21: Termograma para amostras de hidrogel de PVP seco em estufa a 
vácuo, obtido sob atmosfera inerte (vazão de gás 50mL/min) e razão de 
aquecimento 10oC/min em suporte de platina. (A) Termograma completo e (B) 
Região de perda de água ampliada. [PVP]= 80 g.L-1, [H2O2]= 50mM, [Fe2+]=5mM e 
pH= 7,0. 
 

 

 Pela figura 5.21A, é possível notar dois picos de derivada, sendo o primeiro 

referente à desidratação do polímero, ou seja, perda da água de fronteira (próximo a 

100oC); o segundo, representando a decomposição do hidrogel (próximo a 400oC). 
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O conteúdo de água de fronteira representado pela figura 5.21B é equivalente a pelo 

menos 15% da massa total da amostra. 

 Ao analisar os estados (tipos) da água em amostras de hidrogel intumescido 

no termograma representado pela figura 5.22, não é possível, porém, diferenciar os 

“tipos” de água presentes no hidrogel intumescido, visto que a figura é representada 

apenas por um pico de derivada intenso referente à desidratação do polímero; esta 

água, contudo, é atribuída ao estado de água livre no hidrogel. 
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Figura 5.22:Termograma para amostra intumescida de hidrogel do PVP, obtido sob 
atmosfera inerte (vazão de gás 50mL/min) e razão de aquecimento 10oC/min em 
suporte de platina. [PVP]= 80 g.L-1, [H2O2]= 50mM, [Fe2+]=5mM e pH= 7,0. 
 

 

5.1.6. Adição de sais 

 Polímeros solúveis em água são conhecidos por apresentarem associações 

complexas em soluções aquosas. A adição de diferentes tipos de aditivos orgânicos 

e inorgânicos pode mudar a associação molecular existente entre o polímero e as 
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moléculas do solvente. Estudos com a adição de sais inorgânicos mostraram 

influenciar a dinâmica e as propriedades termodinâmicas de polímeros como 

PEO96,97 e PVP98, 99, 100. As propriedades afetadas mostraram ser dependentes da 

natureza do sal, da concentração e da temperatura.  

 Alguns trabalhos mostram que as propriedades de intumescimento de 

hidrogéis na presença de sais inorgânicos podem ser drasticamente modificadas. 

Hidrogéis de PVP apresentam uma tendência à desidratação na presença de 

cátions de baixa densidade de carga e a uma maior hidratação na presença de 

cátions de alta densidade de carga101, 102, 103.  

 Sais inorgânicos em meio aquoso mudam a estrutura física da água e baseado 

neste conceito é que se têm estudado extensivamente os efeitos dos sais em 

soluções poliméricas104. Acredita-se que a presença dos sais inorgânicos aumente 

os poros dos hidrogéis no processo de reticulação, devido à solvatação destes íons 

com o solvente.   

 A figura 5.23a mostra como a presença de sais na síntese de hidrogéis 

modifica drasticamente as propriedades dos mesmos. Em todos os casos, 

observou-se uma diminuição na porcentagem de gel em relação ao hidrogel obtidos 

na ausência de sais. 
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Figura 5.23: Análise de porcentagem de gel (A) e porcentagem de intumescimento 
(B) para os hidrogéis de Fenton produzidos na presença de sais inorgânicos. 
[PVP]=80g.L-1, [H2O2]= 50mM, [Fe2+]= 5mM e pH 7,0. 
 

 

 Os íons da série de Hofmeister têm a propriedade de modificar as ligações 

naturais da estrutura da água com uma ordenação diferente ao redor de cada íon. 

Os íons menos hidratados, ou caotrópicos, diminuem a ordem da estrutura da água, 

enquanto os íons cosmotrópicos aumentam a estruturação da água ao seu redor. 

 Em relação ao raio dos íons adicionados, a figura 5.23B mostra que a 

presença de sais aumenta a quantidade de água absorvida no reticulo polimérico 

em relação ao intumescimento obtido na ausência dos mesmos, e que a presença 

de NaCl aumenta mais a estruturação da água, ou seja, aumenta a absorção de 

água pelo retículo polimérico. Isto se deve não só a presença de íons Cl-, que 

possui um raio iônico maior do que o dos íons F-, mas também porque o raio do Na+ 

é maior que o raio do Li+ (tabela 5.12). Segundo Jiang e colaboradores105, a 

espectroscopia Raman mostrou que número de ligações de hidrogênio ao redor de 

íons haletos aumenta com o aumento do raio iônico. 
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Tabela 5.12: Raio iônico e densidade de carga superficial (σ=ze/4πr2)de alguns íons, 
onde z é o número de cargas, e é a carga do elétron e r é o raio iônico106. 

e = -1,602.10-19C 

 

 Em relação ao tamanho médio de poro (figura 5.24), nota-se que a presença 

de sais é responsável por um aumento do poro na estrutura dos hidrogéis, como 

mencionado anteriormente, e que assim como no comportamento do grau de 

intumescimento, o tamanho destes poros está diretamente relacionado ao raio 

iônico destes sais. 
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Figura 5.24: Análise de tamanho de poro (ξ) dos hidrogéis de PVP produzidos na 
presença de sais inorgânicos. 
 

Íon Raio Iônico (Å) Densidade de carga superficial 
(σ)(mC/m2) 

Cl- 1,84 -378 

F- 1,33 -721 

Na+ 1,02 1225 

Li+ 0,76 2207 
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5.1.7. Estudo dos complexos 

 A estrutura química do PVP sugere uma abilidade em formar complexos em 

pH ácido107. Liu e colaboradores afirmam que o PVP é um homopolímero que 

coordena fracamente com cátions metálicos, tais como: Mn2+, Co2+, Ni2+, Fe3+ e 

outros, devido à ligação de coordenação entre o oxigênio da carbonila ou o 

nitrogênio no anel lactâmico108 com os íons metálicos. Maturama e colaboradores109 

estudaram o PVP como agente extrator de cátions metálicos como Cu2+, Co2+, Ni2+, 

Cd2+, Zn2+, Pb2+, Hg2+, Cr3+ e Fe3+. Ao estudar a química do PVP, Tokman e 

colaboradores110 pré-concentraram Co2+, Ni2+ com soluções aquosas de PVP pela 

técnica de precipitação e, assim como Liu108, concluiram que é formada uma ligação 

coordenativa destes metais com o oxigênio e nitrogênio devido a alta polaridade do 

anel lactâmico.  

 A metodologia de reticulação de PVP via reação de Fenton utiliza Fe2+ e 

peróxido de hidrogênio, produzindo Fe3+ a partir de um processo de oxidação. O 

Fe3+ obtido como produto complexa-se com o PVP, produzindo uma coloração 

marrom111, efeito ausente no gel reticulado por outras vias (UV, radiação γ, etc) em 

razão da ausência de íons ferro.  

 A ligação de coordenação entre PVP e Fe3+ foi estudada em etanol absoluto, 

água e água deuterada (D2O) a 25oC. Abordamos a formação de um complexo 

instável entre Fe3+ e PVP através de espectroscopia vibracional (IV e Raman) e 

espectroscopia no UV-Visível. 

 O complexo PVP-Fe3+ foi obtido a partir da precipitação de 10mL de uma 

solução de PVP-K90 1M em etanol absoluto com 7mL de uma solução etanólica 

0,15M de Fe3+. O precipitado foi lavado com acetona e seco na estufa e os 

espectros foram analisados. Na condição que foram produzidos, segundo Liu e 
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colaboradores108, a razão molar entre o número de unidades de vinilpirrolidona por 

cátion metálico para o complexo PVP-Fe3+ é 6:1. 

 Wuepper e colaboradores112 reportaram que o deslocamento da banda da 

carbonila (νC=O) no espectro de 2-pirrolidona na presença de íons metálicos 

alcalinos é devida à ligação coordenativa entre o oxigênio da carbonila da 2-

pirrolidona e os íons metálicos. Ao analisar os espectros no infravermelho para o 

complexo seco de PVP-Fe3+ (figura 5.25), nota-se um deslocamento hipsocrômico 

da banda de carbonila do anel pirrolidínico, em relação ao espectro do PVP. Este 

deslocamento pode ser atribuído à ligação coordenativa (C=O....Fe3+), tornando o 

pico mais assimétrico. 
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Figura 5.25: Espectro no Infravermelho em KBr para (a) PVP K90 ( 000.360=wM ), 
(b) complexo PVP K90-Fe3+ e (c) complexo PVP K16-Fe3+ secos e obtidos a 25oC.  
 

 

 Biedermann e Graf113 afirmam que o ferro forma um complexo de coordenação 

pentavalente com a carbonila do PVP cuja composição bruta pode ser representada 
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da seguinte forma [Fe(C5H9NO)5]n. A interação entre os íons ferro e a carbonila é 

devido à transferência do par de elétrons disponíveis no nitrogênio para os cátions 

metálicos afetando a polarizabilidade da vizinhança do átomo de oxigênio na 

carbonila (figura 5.26).  

 

 

 

Figura 5.26: Estruturas mesoméricas presentes no PVP114. 
 

 

 Em adição a esta interação, Liu e colaboradores109 mencionam uma possível 

doação do par e elétrons do oxigênio da carbonila para os cátions metálicos. 

 A espectroscopia no UV-Vis é outro método conveniente de investigação de 

compostos de coordenação. Na figura 5.27 são mostrados os complexos PVP-Fe2+ 

e PVP-Fe3+ em soluções aquosas.  
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Figura 5.27: Espectros no UV-Vis para soluções aquosas de PVP, PVP-Fe2+ e PVP-
Fe3+ obtidos à 25oC. [PVP]= 80 g.L-1, [Fe2+]= 5mM e [Fe3+]= 5mM. 
 

 

 A partir dos espectros representados na figura 5.27 nota-se que, para o 

complexo PVP-Fe3+, é encontrada uma absorção máxima em torno de 300nm. 

Contudo, não é possível encontrar uma região de absorção máxima para complexo 

PVP-Fe2+.  

 Em soluções aquosas, todos os íons metálicos estão presentes sob a forma de 

íons hidratados que são, por sua vez, na maioria dos casos, compostos de 

coordenação bem definidos. Os íons Fe2+ e Fe3+, neste caso, se encontram na 

forma dos aquo-complexos [Fe(H2O)6]2+ e [Fe(H2O)6]3+, respectivamente. Porém, a 

oxidação do [Fe(H2O)6]2+ a [Fe(H2O)6]3+ pode ser efetivada simplesmente pelo 

oxigênio do ar, efeito explicado a partir do diagrama de óxido-redução de Latimer 

(figura 5.28).  
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Figura 5.28: Diagrama de potencial de oxidação de Latimer. 
 

 

 Tendo-se conhecimento a respeito da formação do complexo de PVP e ferro, 

foram analisados, por espectroscopia Raman, os complexos presentes nos 

hidrogéis de PVP via reação de Fenton. Amostras de hidrogéis liofilizados foram 

analisadas na presença e na ausência de Fe3+ (figura 5.29).  
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Figura 5.29: Espectros Raman dos hidrogéis liofilizados de PVP excitado em 
1064nm, obtidos por (A) UV [PVP]= 80 g.L-1, e (B) reação de Fenton, onde [PVP]= 
80 g.L-1, [H2O2] = 50mM e [Fe2+]= 5mM em pH 7,0 à 25oC. 
 

 

 Assim como na análise no infravermelho para os complexos de PVP (figura 

5.25), as amostras do hidrogel liofilizado de PVP na presença de ferro (reação de 

Fenton) apresentam um deslocamento da banda da carbonila para freqüências mais 

baixas (νC=O = 1667cm-1) em relação aos hidrogéis liofilizados de PVP produzidos 
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via UV (νC=O = 1670cm-1) (figura 5.29), indicando a formação da ligação de 

coordenação entre a carbonila do PVP e o Fe3+. 

 Foram analisados também os espectros Raman dos hidrogéis de PVP 

intumescidos em D2O (figura 5.30). Substituiu-se H2O por D2O em virtude da 

coincidência da freqüência da banda de estiramento de C=O com a banda de 

deformação angular da água.  
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Figura 5.30: Espectros Raman dos hidrogéis de PVP intumescido em D2O excitado 
em 1064nm. (A) hidrogéis produzidos por reação de Fenton, onde [PVP]= 80 g.L-1, 
[H2O2] = 50mM e [Fe2+]= 5mM em pH 7,0, e (B) hidrogéis produzidos por UV com 
[PVP]= 80 g.L-1, obtidos à 25oC. 
 

 

 O espectro Raman obtido para o hidrogel de PVP produzido via reação de 

Fenton e intumescido em D2O (figura 5.30) não indica a formação de ligação 

coordenativa entre o Fe3+ e a carbonila do PVP, pois não há variação na banda da 

carbonila (νC=O 1648 cm-1). Isto acontece porque o número de moléculas de D2O 

coordenando com a carbonila do PVP é maior que o de Fe3+. 
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 Além disso, nota-se que, em relação ao espectro do hidrogel liofilizado, houve 

um deslocamento para campo mais alto de 22cm-1 para o hidrogel via UV e de 19 

cm-1 para o hidrogel via reação de Fenton. Mesmo em amostras secas, verifica-se a 

presença de água denominada água de fronteira e, ao comparar as forças de 

ligação de hidrogênio entre as moléculas de H2O e D2O com a carbonila, é esperado 

freqüência de vibração da ligação (ν) maior para H2O em relação a D2O. Essa 

relação, juntamente com a energia potencial, faz com que, em amostras 

intumescidas com D2O, a absorção máxima da carbonila se desloque para campo 

mais alto.(Anexo IV) 

 Na figura 5.31 são comparados os espectros Raman para os complexos secos 

de PVP-Fe3+ obtido a partir de soluções etanólicas e do PVP-Fe3+ nos hidrogéis via 

Fenton. 
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Figura 5.31: Espectros Raman dos complexos PVP-Fe3+ excitados em 1064nm, 
obtidos a 25oC. (A) Complexo no hidrogel liofilizado produzido por reação de Fenton, 
onde [PVP]= 80 g.L-1, [H2O2] = 50mM e [Fe2+]= 5mM em pH 7,0, e (B) complexo 
produzido a  partir de soluções etanólicas de PVP e Fe3+.  
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 A partir da figura 5.31, em virtude do alargamento da banda da carbonila na 

região entre 1500 e 1750cm-1, observa-se que a coordenação entre o PVP e o íon 

férrico é mais pronunciada no complexo PVP-Fe3+ obtido a partir de soluções 

etanólicas, cuja razão Fe3+: PVP é maior (6:1), em relação ao complexo no hidrogel 

seco (1:14). O espectro Raman para o complexo PVP-Fe3+ obtido a partir de 

soluções etanólicas indica um alargamento da νC=O (~1580 cm-1), em relação ao 

complexo de amostras do hidrogel onde tal efeito não é observado.  

 Em soluções aquosas, a água atua como ligante monodentado, com apenas 

um átomo doador de elétrons, o oxigênio. Já os resíduos de vinilpirrolidona da PVP, 

atuam como ligante multidentado, pois, como mencionado anteriormente, os íons 

metálicos podem se coordenar com o oxigênio da carbonila e/ou com o nitrogênio do 

anel lactâmico (pirrolidínico).  

 Os ligantes "coordenados" e os ligantes "livres" se permutam constantemente 

dentro e fora da esfera de coordenação do complexo. E a estabilidade destes 

compostos de coordenação depende que sua energia livre de formação a partir dos 

elementos (ΔGo
form) seja negativa, ou seja, a estabilidade de um complexo está 

relacionada à espontaniedade em certas condições. 

  Os ligantes (água e PVP) são moléculas termodinamicamente estáveis, 

então, usa-se como critério de estabilidade de um complexo a variação de energia 

livre da reação: 

 

Fe3+  +   ligante              complexo  

 

 Em soluções aquosas, íons metálicos existem sob a forma hidratada e o 

número de moléculas de água de coordenação com um íon metálico depende 
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principalmente do tamanho e do estado de oxidação; no caso do Fe3+ o número de 

coordenação é 6 [Fe(H2O)6]3+( íon hexaquoferro(III)).  

 A formação do aquo-complexo a partir do complexo PVP-Fe3+ depende 

essencialmente da substituição das moléculas do ligante (L) coordenadas ao íon 

metálico (M) por moléculas de água, eq. 5.4: 

 

Eq. 5.4          
 

 A estabilidade dos complexos em solução aquosa, obtida pela substituição 

dos ligantes coordenados (no caso o PVP) por moléculas de água, é indicada 

através da constante de equilíbrio da reação de formação (K) e do seu ΔG 

relacionados pela eq. 5.5115:  

 

Eq. 5.5             KRTGo log303,2−=Δ  
 

 Como a concentração da água é praticamente constante (~ 55,5 mol.L-1), a 

tendência de um complexo PVP-Fe3+, representado como [FeLy]3+, ser formado em 

solução aquosa a partir do Fe3+ (hidratado) e dos resíduos pirrolidínicos da  PVP (L ) 

(hidratados) é expressa pelo valor númerico da constante de equilíbrio, K, da reação 

de formação: 

 

Eq. 5.6          
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onde y é o número de coordenação. Quanto maior for o valor de K, maior será a 

tendência do composto a se formar e menor a sua tendência a se dissociar, isto é, 

maior a estabilidade do complexo. 

 Esperava-se observar a formação do complexo de coordenação PVP-Fe3+, 

contudo, devido à baixa relação de [Fe3+] e [PVP], não foi possível a detecção da 

ligação coordenativa. 

 

5.2. Métodos alternativos de reticulação química do poli(N-vinil-2-pirrolidona) 

 Hidrogéis apresentam inúmeras aplicações nas áreas médica e farmacêutica 

e, muitas vezes, são produzidos a partir da polímerização com o uso de monômeros 

multifuncionais. Contudo, algumas formas monoméricas residuais são tóxicas, o que 

diminui a chance desta classe de material ser usada na área de biomateriais. Uma 

maneira de contornar esta toxicidade é sua produção a partir do polímero pronto. 

 A literatura indica que o PVP pode ser reticulado por radiação UV e radiação 

γ. Como metodologia alternativa, estudamos a reticulação do PVP via reação de 

Fenton; porém, para reticulações in situ, esta metodologia não é apropriada devido à 

formação de subprodutos altamente oxidantes, o que levaria à morte celular. 

 Na intenção de realizar reticulações químicas mais brandas para a produção 

de hidrogéis de PVP que pudessem ser reticulados in situ, e que possam ser 

aplicados em sistemas de liberação de fármacos, engenharia de tecidos, curativos e 

etc, foram sintetizados três copolímeros de N-vinil-2-pirrolidona contendo grupos 

reativos diferentes. 
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5.2.1. Produção e Composição Química dos copolímeros 

 O interesse em introduzir monômeros reativos na estrutura de PVP nos levou a 

produzir copolímeros de N-vinil-2-pirrolidona e três diferentes comonômeros: 

acroleína (AC), acetato de vinila (VAC) e metacrilato de metila (MMA). Estes 

copolímeros foram produzidos por adição radicalar, utilizando-se azo-isobutironitrila 

(AIBN) como iniciador. 

 A massa molar final em qualquer polimerização por adição é dependente da 

razão [iniciador]:[monômero]. Na copolimerização de VP e MMA, nas proporções de 

1 mol de monômero total para concentrações de iniciador de 0,05 a 0,15 mol foram 

utilizadas como reações teste para determinar a quantidade de iniciador a ser 

utilizada. A figura 5.32 mostra três relações [iniciador]:[monômero total] distintas. 
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Figura 5.32: Análise da massa molar do poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-metacrilato de 
metila) em função da [iniciador]:[monômero], realizado por osmometria de 
membrana, a partir de quatro soluções poliméricas de diferentes concentrações, 
experimento realizado em etanol a 25oC. 
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 Segundo a figura 5.32, os valores de massa molar numérica média ( nM ) são 

maiores quando se utiliza menores concentrações de AIBN, tal como esperado. 

Portanto, os copolímeros sintetizados neste trabalho foram obtidos a partir da razão 

molar [iniciador]:[monômero] 0,05. 

 

5.2.1.1. Análise Elementar 

 Os copolímeros sintetizados contêm uma seqüência aleatória; sua composição 

final dependente das quantidades adicionadas de cada monômero (fração molar na 

alimentação) e das respectivas reatividades, frente à reação radicalar. A 

composição copolimérica não pode ser determinada apenas pelo conhecimento das 

velocidades de homopolimerização dos dois comonômeros, mas também da 

atividade química do radical formado, visto que são dependentes também da 

unidade monomérica do final da cadeia. 

 Para uma melhor compreensão das propriedades e características de um 

copolímero, é importante caracterizar a fração molar de incorporação dos 

comonômeros. Na tabela 5.13 estão representados dados da literatura referentes 

aos valores das reatividades monoméricas.  

 

Tabela 5.13: Valores teóricos das reatividades monoméricas na copolimerização da 
N-vinil-2-pirrolidona (M1)116. 

Monômero1/Monômero2 r1 r2 

N-vinil-2-pirrolidona/ metacrilato de metila 0,02 ± 0,02 5,0 

N-vinil-2-pirrolidona/ acetato de vinila 3,3 ± 0,15 0,2 ± 0,015 

N-vinil-2-pirrolidona/ acroleína - - 
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 Partindo-se dos valores teóricos de reatividade monomérica e aplicando a eq. 

5.7 (equação da composição copolimérica em função da fração molar na 

alimentação), é possível prever a incorporação dos comonômeros no polímero. 

 

Eq. 5.7          2
2221

2
11

21
2

11
1 2 frfffr

fffrF
++

+
=  

 

onde F1 é a fração molar incorporada do monômero 1 no copolímero, f1 e f2 são 

frações molares na alimentação e r1 e r2 são reatividades dos monômeros 1 e 2 

respectivamente. 

 Nas figura 5.33 e 5.34 estão sendo representados, repectivamente, as 

possíveis frações molares para os copolímeros poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-

metacrilato de metila) e poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-acetato de vinila) em função da 

fração molar da N-vinil-2-pirrolidona na alimentação.  
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Figura 5.33: Representação gráfica da fração molar do poli(N-vinil-2-pirrolidona–co–
metacrilato de metila). ■ F1 fração molar incorporada da N-vinil-2-pirrolidona; ● F2 
fração molar incorporada do metacrilato de metila, a partir de dados da literatura. 
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Figura 5.34: Representação gráfica da fração molar do poli(N-vinil-2-pirrolidona–co–
acetato de vinila). ■ F1 fração molar incorporada da N-vinil-2-pirrolidona; ● F2 fração 
molar incorporada do acetato de vinila, a partir de dados da literatura. 
 

 

 É possível prever, contudo, que uma reação de copolimerização contendo 0,9 

mol de N-vinil-2-pirrolidona na alimentação para 0,1 mol de metacrilato de metila, 

pode apresentar uma fração molar de 56,9% de metacrilato de metila no 

copolímero; e para uma reação de copolimerização contendo 0,9 mol de N-vinil-2-

pirrolidona na alimentação para 0,1 mol de acetato de vinila, a fração molar no 

copolímero será de 3,2% de acetato de vinila. 

 Vale lembrar que a equação de copolimerização descreve apenas a 

composição copolimérica instantânea. Na maioria das copolimerizações, os 

comonômeros não são incorporados na cadeia polimérica resultante com a mesma 

proporção da alimentação, visto que há uma mudança da composição durante a 

reação, ou seja, à medida que a reação procede haverá menos monômeros mais 

reativos, visto que reagem primeiro. 
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 À medida que a conversão monomérica cresce, a composição copolimérica ao 

longo da cadeia torna-se cada vez mais heterogênea, ou seja, a composição inicial 

pode ser bem distinta da composição terminal. Esta é a razão da dificuldade em 

interpretar a microsestrutura de copolímeros em termos das razões das reatividades 

relativas. 

 A razão entre as reatividades apenas provém importante informação sobre o 

crescimento das cadeias poliméricas. A análise elementar é geralmente utilizada 

para obter a composição copolimérica média total. 

 A partir dos resultados de % atômica obtidos por análise elementar e a 

equação de incorporação monomérica para cada copolímero, é possível encontrar o 

percentual real de cada comonômero na estrutura polimérica (tabela 5.14). As 

equações 5.8, 5.9 e 5.10 expressam o cálculo do valor do comonômero extra (M2), 

ou seja, acetato de vinila para o poli(N-vinil-2-pirroliona-co-acetato de vinila), 

metacrilato de metila para o poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-metacrilato de metila) e 

acroleína para o poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-acroleína).  

 

 

1. Cálculo de incorporação do comonômero acetato de vinila. 

( ) ( )MM OHCNOHC 26410096 −  

MMMMMMM OHCONHC 26410010099006600 −−−−  

MMMM NOHC −+−− 10010039002600  

NMNOMOHMHCMC
NMNN

−+++−+−
−

=
10010039002600

100%  

MMMM
MNN

0067,1467,1400994,154,15990237,311,90702,247206
0067,1467,1400%

−+++−+−
−

=  
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Eq. 5.8            
M
MN

0564,2518,11113
0067,1467,1400%

−
−

=  

 

 

2. Cálculo de incorporação do comonômero metacrilato de metila 

( ) ( )MM OHCNOHC 28510096 −  

MMMMMMM OHCONHC 28510010099006600 −−−−  

MMMM NOHC −++− 100100900600  

MNNMOOMHHMCC
NMNN

−+++−+−
−

=
100100900600

100%  

MMMM
MNN

0067,140067,14994,154,15990079,111,90701,126,7206
0067,1467,1400%

−+++−+−
−

=  

Eq. 5.9                      
M
MN

0262,1132,11114
0067,1467,1400%

−
−

=  

 

 

3. Cálculo de incorporação do comonômero acroleína 

( ) ( )MM OHCNOHC 4310096 −  

MMMMMMM OHCONHC 4310010099006600 −−−−  

MMM NOHC −−− 10010059003600  

MNNOMHHMCC
NMNN

−++−+−
−

=
10010059003600

100%  

MMM
MNN

0067,1467,14004,15990395,511,907033,366,7206
0067,1467,1400%

−++−+−
−

=  
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Eq. 5.10           
M
MN

0792,5532,11114
0067,1467,1400%

−
−

=  

 

 

Sendo: M é o percentual de incorporação do comonômero 

  %N é o valor do percentual de Nitrogênio experimental 

  C, H, O e N são os pesos atômicos de carbono, hidrogênio, oxigênio e 

nitrogênio, respectivamente. 

 

Tabela 5.14: Percentual de incorporação do comonômero extra (M2) a partir dos 
dados obtidos por análise elementar. 

Fração Molar de incorporação 

Análise Elementar Copolímeros Valor 
Teórico 

%N Resultado

Poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-acetato de vinila) 3,2 10,9 ± 0,2 16,5 

Poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-metacrilato de metila) 56,9 9,2 ± 0,2 29,2 

Poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-acroleína) - 10,6 ± 0,5 26,7 

 

 

 Os resultados obtidos por análise elementar (tabela 5.14) confirmam que os 

valores de incorporação copolimérica real são diferentes dos valores teóricos (tabela 

5.13). 

  

 

5.2.1.2. RMN-H1 

 Nosso interesse com o uso da ténica de RMN foi de comprovar se houve 

incorporação do comonômero reativo (M2). Portanto, foi realizado apenas a análise 
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dos espectros 1D de RMN-H1 dos copolímeros, onde o espectro do poli(N-vinil-2-

pirrolidona) homopolímero (figura 5.35) foi usado como referência. Também, em 

virtude da baixa incorporação do monômero reativo, é importante ressaltar que a 

detecção por RMN -H1 é mais facilmente obtida do que por RMN -C13. 

 

 
Figura 5.35: Espectro de RMN H1 para poli(N-vinil-2-pirrolidona), obtido em D2O a 
25oC. 
 

 

 Os espectros obtidos pelos copolímeros apresentaram mudanças discretas 

em relação ao espectro de PVP na figura 5.35. Em virtude do alargamento das 

bandas na região de 1 a 4,5 ppm, os picos referentes aos comonômeros 

incorporados (acroleína, acetato de vinila e metacrilato de metila) são em sua 
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maioria sobrepostos pelos picos dos prótons contidos na comonômero de N-vinil-2-

pirrolidona, dificultando a atribuição dos picos. 

 Contudo, a detecção de incorporação monomérica foi mais facilmente 

observada para o poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-acroleína) em razão da presença do 

pico de deslocamento químico em ~9,4 ppm, atribuído ao próton contido no grupo 

aldeído. 

 Porém, a partir dos resultados obtidos por análise elementar foi possível 

concluir a incorporação monomérica em cada caso. 

 

  

5.2.1.3. Análise da massa molar 

 A análise da massa molar dos copolímeros de N-vinil-2-pirrolidona foi realizada 

utilizando duas técnicas diferentes. A partir da medida da pressão osmótica de uma 

série limitada de soluções de diferentes concentrações é possível obter os valores 

de massa molar numérica média por osmometria de membrana.  Por CET a análise 

é feita a partir do tempo de retenção em comparação a padrões de PEO de massa 

molar conhecida.  

 Os valores de massa molar dos copolímeros de N-vinil-2-pirrolidona obtidos por 

CET e por osmometria estão listados na tabela 5.15. 
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Tabela 5.15: Massas molares obtidas por Osmometria de Membrana e CET para os 
copolímeros de N-vinil-2-pirrolidona. 

Osmometriaa CETb 

Copolímero 
nM  nM  wM  

n

w

M
M

Poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-metacrilato de metila) 137.000 147.000 180.000 1,22 

Poli(vinilpirolidona–co-acroleína) 290.000 240.000 260.000 1,06 

Poli(vinilpirolidona–co-acetato de vinila) 188.000 210.000 240.000 1,14 

a. análise realizada a partir de quatro soluções de concentração diferente 0,25-1,00g/100mL em água destilada 
a 40oC. 
b. análise realizada em água destilada e acetonitrila (0,03M) 
 

 

 Embora as duas técnicas se baseiem em diferentes métodos, os valores de 

massa molar obtidos são aproximados.  

 

 

5.2.2. Hidrogéis de poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-acroleína) e Quitosana  

 A quitosana é obtida a partir da desacetilação da quitina (Figura 5.36) e é um 

biopolímero de baixa hidrofilicidade, que pode reticular com diversos dialdeídos 

(glutaraldeído, formaldeído e etc) via formação de base de Schiff. 

 

 

 



5. Resultados e Discussão 

 

118

 

Figura 5.36: Representação esquemática da estrutura primária da quitina (a) e 
quitosana (b). 
 

 

 Dialdeídos pequenos geralmente apresentam toxicidade, tornando inaceitável 

a aplicação destes polímeros no campo de biomateriais. Por esta razão, como 

alternativa à reticulação de quitosana por aldeídos, foi proposta a síntese e 

aplicação da poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-acroleína) (PVPACR). Este polialdeído 

pode produzir reticulação da quitosana com pequena chance de apresentar a 

toxicidade de aldeídos pequenos, visto sua baixa difusibilidade. Além disso, este 

aditivo deve aumentar a hidrofilicidade da quitosana, devido a presença de 

comonômeros derivados da N-vinil-2-pirrolidona em sua matriz polimérica. 

 Base de Schiff ou iminas são grupos funcionais resultantes da condensação 

de uma amina e um aldeído ou cetona117, através da formação de uma dupla ligação 

entre um átomo de carbono e nitrogênio. O processo tem como intermediário a 

formação de carbinolamina (um hemiacetal – T0), a partir de dois caminhos, um via o 

intermediário T+, e outro por etapas via intermediário T± (figura 5.37). 
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Figura 5.37: Mecanismo de formação da base de Schiff118. 

 

 

5.2.2.1. Caracterização da Quitosana 

 Os principais parâmetros que influenciam nas características da quitosana 

são os valores da sua massa molar e do seu grau de desacetilação; por isso, a 

necessidade de sua caracterização.  
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5.2.2.1.1. Grau de Acetilação 

 O grau de acetilação representa a fração de unidades amina e acetil ao longo 

da cadeia de quitosana e é um dos principais parâmetros para sua caracterização. 

Quanto menor o grau de acetilação, maior o número de grupos amino livres na 

cadeia. Por sua vez, o grau de acetilação tem influência direta com a solubilidade do 

biopolímero, o qual está relacionado à quantidade de grupos amino protonados. 

 O grau de acetilação da quitosana foi analisado por três técnicas amplamente 

aplicadas. Na tabela 5.16 encontram-se os resultados obtidos a partir dos resultados 

de Análise Elementar, Infravermelho e RMN-H1, segundo os procedimentos 

descritos em: 4.3.4.2.1, 4.3.4.2.2 e 4.3.4.2.3 respectivamente. 

 

 

Tabela 5.16: Valores do grau de acetilação para as quitosanas da Aldrich, realizados 
a 25oC. 

Técnicas 

Infravermelhoa Análise Elementarb RMN H1c Quitosana 

Expa GA(%) Exp GA(%) Expb GA(%) 

Massa molar média 
(QM) 

T1650=88,5% 

T3450=68,4%
24,2 

%C=43,6 

%H=6,6 

%N=8,3 

23,6 
ACH3=227 

AH2=485 
15,6 

Massa molar alta (QH) 
T1650=91,3% 

T3450=73,9%
22,7 

%C=43,8 

%H=6,7 

%N=8,2 

25,6 
ACH3=284 

AH2=459 
20,6 

a. dados da banda de absorção (em transmitância) do espectro IV em pastilha KBr. 
b. área relativa dos picos a partir de soluções 10mg/mL em D2O, 300MHz. 
 

 

 Dados na literatura a respeito da caracterização do grau de acetilação indicam 

que os valores obtidos por RMN-H1 são mais confiáveis. Técnicas como análise 

elementar e espectroscopia no infravermelho são muito sensíveis à presença de 
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água incorporada na cadeia polimérica. No caso da análise elementar, a leitura das 

medidas dos valores das porcentagens de CHN podem ser desviados, devido à 

presença de água. Já na espectroscopia no infravermelho onde há sobreposição de 

bandas referentes aos estiramentos NH e OH na região entre 3440-3480 cm-1, a 

mínima presença de água pode interferir nos resultados finais.   

 Com base na tabela 5.16 os resultados obtidos por análise elementar 

apresentaram a mesma tendência para o grau de acetilação em relação aos dados 

obtidos por ressonância, ou seja, tanto os resultados obtidos por análise elementar 

quanto por ressonância, indicam que a quitosana de massa molar alta possui um 

maior grau de acetilação. 

 

 

5.2.2.1.2. Determinação da massa molar da Quitosana  

 Analisar a massa molar de polissacarídeos e entender como seu valor interfere 

nas características físico-químicas destes materiais tem sido um verdadeiro desafio 

para pesquisadores deste campo de pesquisa. Métodos como: medidas 

viscosimétricas, CET e espalhamento de luz têm sido utilizados, porém, medidas 

por espalhamento de luz se mostraram uma metodologia mais confiável119.  

 Neste trabalho, a análise das massas molares das quitosanas de massa 

molar alta e média foi obtida por espalhamento de luz para quatro soluções de 

diferentes concentrações. O valor de 
c
n

∂
∂

 foi de 0,160 cm3/g, valor este encontrado 

em vários outros trabalhos na literatura120. Além disso, as massas molares das 

quitosanas também foram analisadas por osmometria de membrana, a partir de 

quatro soluções de diferentes concentrações. 
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Tabela 5.17: Valores de massas molares obtidos por osmometria de membrana e 
espalhamento de luz. 

Quitosana 
Osmometria  

( nM )a 

Espalhamento de Luz 

 ( wM )b 

Massa molar média 97.000 95.000 

Massa molar alta 128.0000 130.000 

a. ensaio realizado com soluções de quitosanas comerciais de 0,25 a 1,0g/100mL em 0,02M HAc/0,1M NaCl, 
pH=4,5 a 30oC. 
b. ensaio realizado a partir de soluções de quitosana comercial de 0,1 a 0,5g/100mL em tampão 0,2M 
NaAc/0,2M HAc pH 4,5 a 25oC, com eliminação dos dois primeiros e dos dois últimos ângulos. QM A2 = -
2,25x10-3mL.mol.g-2. QH A2 = -2,27x10-3mL.mol.g-2. 
 

 

 Segundo dados da tabela 5.17 os resultados obtidos para massa molar de 

quitosana por osmometria de membrana são praticamente os mesmos obtidos por 

espalhamento de luz, embora tratem de duas definições distintas de massa molar. 

Isto parece indicar uma polidispersividade ( nw MM / ) bastante baixa, próximo a 1. 

 

 

5.2.2.1.3 Análise de Termogravimetria das quitosana comerciais 

 Quando polímeros hidrofílicos estão presentes em uma atmosfera úmida, 

moléculas de água na forma de vapor tendem hidratar a cadeia polimérica até que o 

equilíbrio termodinâmico seja eventualmente alcançado. O teor de água presente 

em quitosana pode ser obtido por termogravimetria. Santos e colaboradores78 

afirmam que a quitosana tem alguma afinidade pela água, pois no estado sólido as 

macromoléculas podem apresentar estruturas distorcidas, que são facilmente 

hidratadas. 

 Experimentos de termogravimetria para a quitosana comercial foram 

realizados sob atmosfera inerte (N2) e apresentaram um processo de 
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desidratação, seguido da decomposição do biopolímero. Todas as amostras 

seguiram o mesmo perfil, na figura 5.38 está representado o termograma das 

amostras de quitosana comercial de massa molar média molar média, onde uma 

é amostra real (amostra sem secagem) e a outra uma amostra liofilizada.  
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Figura 5.38: Termograma para amostras de quitosana comercial de massa molar 
média (QM) sob atmosfera inerte (vazão de gás 50mL/min) Sendo__ amostra 
liofilizada, e __ amostra real. A massa das amostras foi de aproximadamente 15mg; 
e razão de aquecimento de 10oC/min em suporte de platina.  
 

 

 

 Na tabela 5.18 são representados os processos decorrentes da 

desidratação seguida da decomposição das amostras de quitosana. 
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Tabela 5.18: Resultados de Termografia na decomposição das amostras comerciais 
de quitosana sob atmosfera inerte. QR (amostra real) e QL (amostra liofilizada). 

Evento Térmico Intervalo de Temperatura 
(oC) 

Perda de massa ou 
resíduo 

QR.nH2O   QR + n H2O 

QR    RC* 

25-115 

247-500 

2,5% 

50% 

QL.nH2O   QL + n H2O 

QL    RC* 

25-115 

?-500 

11,3% 

45% 

* Resíduo carbonizado 

 

 Análise dos termogramas demonstra a necessidade da secagem das 

amostras antes de se proceder às análises de determinação do grau de 

acetilação.  

 

 

5.2.2.2. Análise de fração de gel do hidrogel de imina 

 A figura 5.39 mostra que as frações de gel obtidas para os hidrogéis de 

imina apresentam altos valores. Para ambos hidrogéis obtidos a partir de 

biopolímeros comerciais, a concentração do copolímero PVPACR mostrou não 

interferir nos resultados de conteúdo de gel. 



5. Resultados e Discussão 

 

125

0

20

40

60

80

100

12:18:16:14:1

 

 

G
el

 (%
)

Razão (PVPACR: Quitosana)
 

(A) 

0

20

40

60

80

100

12:18:16:14:1

 

 

G
el

 (%
)

Razão (PVPACR:Quitosana)
 

(B) 

Figura 5.39: Análise de conteúdo de gel realizado a 25oC para os hidrogéis 
produzidos (A) por quitosana de massa molar média e (B) por quitosana de massa 
molar alta. [QM]=20 g.L-1 e [QH]= 20g.L-1. 
 

 

5.2.2.3. Análise de Intumescimento do hidrogel do copolímero de PVPACR-

quitosana 

 A partir de amostras liofilizadas de hidrogel foram feitas análises de 

intumescimento em amostras imersas em tampão fosfato pH 7 (por 48 h) à 

temperatura ambiente. A figura 5.40 apresenta os valores de grau de 

intumescimento para os hidrogéis produzidos com quitosana comercial de alta e 

média massa molar.  
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Figura 5.40: Análise de grau de intumescimento para os hidrogéis produzidos (A) 
QM e (B) QH, obtidos a partir de soluções 20g.L-1 de quitosana e soluções 80g.L-1 
de PVPACR, experimentos realizados a 25oC. 
 

 

 Os hidrogéis produzidos com o biopolímero de massa molar alta 

apresentaram uma dependência em relação à concentração do copolímero 

PVPACR, onde o aumento da concentração do mesmo interfere nos valores de 

grau de intumescimento. Neste caso o PVPACR age como reticulante da 

quitosana, pois o aumento de sua concentração é inversamente proporcional à 

capacidade de absorção de água no retículo do hidrogel, ou seja, quanto maior a 

concentração de PVPACR mais ligações cruzadas e menor absorção de água.  

 Já em hidrogéis produzidos com quitosana comercial de massa molar 

média, o aumento na concentração de PVPACR não apresentou dependência em 

relação à concentração de PVPACR, o que pode estar relacionado ao fato de ter 

sido encontrado o limite referente à reticulação máxima da quitosana. 

 



5. Resultados e Discussão 

 

127

5.2.2.4. Cinética de reticulação do hidrogel do copolímero de PVPACR – 

quitosana. 

 A análise da cinética de produção de um hidrogel pode ser realizada a 

partir de medidas viscosimétricas. Foi medido o comportamento viscosimétrico de 

soluções de quitosana comercial em função do tempo sob taxa de cisalhamento 

constante (n=60 rpm). Segundo a figura 5.41, não há variação no valor de 

viscosidade. 
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Figura 5.41: Análise viscosimétrica em função do tempo realizada a 25oC de 
soluções de quitosana 20 g.L-1 sendo: (a) ■ quitosana de massa molar média (QM); 
e (b) ■ quitosana de massa molar alta (QH).  
 

 

 Soluções de quitosana comercial e de poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-

acroleína) foram misturadas in situ e medida viscosimétrica da produção do 

hidrogel foi analisada sob taxa de cisalhamento constante (n=60 rpm). Com base 

na figura 5.42 a valor da viscosidade tem um aumento contínuo em até 10 
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minutos onde a partir deste tempo não há praticamente variação do seu valor de 

viscosidade. 
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Figura 5.42: Curva cinética viscosimétrica para o hidrogel de PVPACR-quitosana 
realizada a 25oC, a partir de soluções de quitosana 20g.L-1, sendo: ■ QH com 
PVPACR 120g.L-1; ● QH com PVPACR 80g.L-1; ■ QM com PVPACR 120g.L-1; ● QM 
com PVPACR 80g.L-1. 
 

 

5.2.2.5. Estudo do comportamento reológico do hidrogel do copolímero de 

PVPACR - quitosana 

 A avaliação reológica de uma série de hidrogéis de quitosana é conhecida 

devido a sua grande aplicação, envolvendo materiais tais como polímeros 

biologicamente ativos e materiais para imobilização de proteínas120. 

 Amostras do hidrogel de imina foram analisadas em um reômetro 

rotacional sob taxa de cisalhamento constante (n=60 rpm) (figura 5.43), onde foi 

analisado seu comportamento viscosimétrico em função da temperatura.  
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Figura 5.43: Análise viscosimétrica dos hidrogéis de imina submetidos à variação da 
temperatura, a partir de soluções de quitosana 20g.L-1, sendo:■ QH com PVPACR 
120g.L-1; ■ QH com PVPACR 80g.L-1; ● QM com PVPACR 120g.L-1; ● QM com 
PVPACR 80g.L-1.  
 

 

 A partir da figura 5.43, observa-se que todas as amostras apresentaram 

decaimento no valor da viscosidade, ou seja, o hidrogel perde sua viscosidade 

passando da fase gel para a fase sol. O aumento da temperatura parece deslocar 

o equilíbrio base de Schiff/amina-aldeído. 

 O comportamento reológico da viscosidade do hidrogel também foi 

analisado em função da variação da taxa de cisalhamento (figura 5.44).  
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Figura 5.44: Análise viscosimétrica dos hidrogéis de imina em função da taxa de 
cisalhamento realizado a 25oC a partir de soluções de quitosana 20g.L-1, onde: ■ QH 
com PVPACR 120g.L-1; ● QH com PVPACR 80g.L-1; ■ QM com PVPACR 120g.L-1; ● 
QH com PVPACR 80g.L-1. 
 

 

 Segundo a figura 5.44 os hidrogéis de imina perdem sua viscosidade em 

função do aumento da taxa de cisalhamento, ou seja, apresenta fluidez por 

cisalhamento (“shear-thinning”), típico de materiais pseudoplásticos. Esta é uma 

caracteristica interessante e rara, de materiais ditos “inteligentes”, que pode ser 

explorada em diversas aplicações biomédicas.  

 O comportamento reológico destes hidrogéis pode ser atribuído à 

perturbação do equilíbrio imina (forma reticulada)/aldeído (forma não reticulada), 

pelas forças mecânicas atuantes. 
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5.2.2.6. Adição de Cianoborohidreto 

 Hidrogéis de imina produzidos a partir de quitosana e poli(N-vinil-2-pirrolidona-

co-acroleína) apresentam uma boa cinética de reticulação, alto conteúdo de gel; 

porém, uma grande instabilidade mecânica. Resultados mostram que estes 

hidrogéis são instáveis à variação de temperatura, e apresentam certa fragilidade à 

variação da taxa de cisalhamento. 

 Segundo a literatura, é sabido que o cianoborohidreto (figura 5.45) é um 

hidreto capaz de reduzir lentamente iminas a aminas, assim como aldeídos a 

álcoois121. Propomos, portanto, produzir a imina em presença do 

cianoborohidreto de tal maneira, que a imina formada seja reduzida à amina, 

impedindo a volta da forma não reticulada. A baixa atividade redutora do 

cianoborohidreto serve à competição pela imina, que se forma rapidamente, 

versus a redução de seu par-precursor, o aldeído.  

 

 
Figura 5.45: Reação de formação de base de Schiff seguida da redução da imina à 
amina pelo cianoborohidreto de sódio. 
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5.2.2.6.1. Análise no Infravermelho 

 Na figura 5.46 são mostrados os espectros no Infravermelho da quitosana, 

do hidrogel de imina e do hidrogel de PVPACR-quitosana reduzido na presença 

de cianoborohidreto de sódio.  
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Figura 5.46: Espectros no Infravermelho em KBr a 25oC de amostras secas de 
quitosana (___), do hidrogel de imina (___) e do hidrogel de imina reduzido por 
cianoborohidreto de sódio (___). 
 

 

 A partir da análise dos espectros no infravermelho para a quitosana e para 

a base de Schiff (figura 5.46), nota-se que a maioria das absorções referentes à 

quitosana, estão presentes no hidrogel de imina. Na região de ~3500cm-1 são 

encontradas as absorções referentes ao estiramento axial OH e ao estiramento 

N-H sobrepostos, de ~1600 a ~900 cm-1 são encontradas as absorções 

referentes a deformação angular N-H, a deformação angular simétrica de CH3 da 

amida, estiramento CN da amida e estiramento CN na amina. Nas regiões de 
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absorções com comprimento de onda menores que 900 cm-1, são encontradas as 

bandas relativas às estruturas polissacarídicas. Observa-se também que o 

espectro do hidrogel apresenta uma absorção em 1575 cm-1, a qual é referente à 

banda de estiramento da ligação C=N (νC=N) na imina. 

 O espectro do hidrogel de imina reduzido por cianoborohidreto mostra uma 

diminuição da intensidade da banda de estiramento da ligação C=N (νC=N) na 

imina, aumentando a intensidade da banda de deformação angular N-H da amina 

produzida.  

 

 

5.2.2.6.2. Cinética da produção do hidrogel de imina na presença de 

cianoborohidreto 

 Assim como procedimento realizado para os hidrogéis de imina, seguiu-se o 

mesmo protocolo reológico na análise da viscosidade das amostras de quitosana e 

hidrogel. Na figura 5.47 está apresentado o comportamento viscosimétrico de 

amostras de quitosana na presença de cianoborohidreto. 
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Figura 5.47: Análise viscosimétrica realizada a 25oC sob taxa de cisalhamento 
constante (60 rpm) da solução 20g.L-1 de quitosana de massa molar média ■, e da 
solução 20 g.L-1 de quitosana de massa molar média com cianoborohidreto 20g.L-1 
▲.  
 

 

 Assim como a solução de quitosana, a amostra com cianoborohidreto 

apresenta uma viscosidade constante em relação ao tempo. O aumento de 

viscosidade apresentado pela amostra de quitosana com cianoborohidreto é 

referente ao aumento da quantidade de massa na solução, visto que para uma 

redução completa de imina à amina, é necessário o mesmo equivalente molar de 

cianobohidreto para unidades piranose da quitosana reticuladas. Em função da 

alta concentração da solução, foi utilizada a mesma razão em massa de 

cianoborohidreto e quitosana. 

 A figura 5.48 mostra o perfil cinético da formação de pontes de imina com 

conseqüente redução devido à presença de cianoborohidreto, realizado a taxa de 

cisalhamento constante (n= 60rpm). 
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Figura 5.48: Curva cinética da produção do hidrogel do copolímero PVPAC-
quitosana na presença de cianoborohidreto, realizado a 25oC. [PVPACR] = 80g.L-1, 
[QM] = 20g.L-1 e [NaCNBH3]= 20g.L-1. 
 

 

 A partir da figura 5.48 é possível perceber que o redutor não interfere no 

perfil da curva cinética; porém, o hidrogel foi obtido em apenas 80 segundos, ou 

seja, o redutor eliminou o equilíbrio dinâmico entre a base de Schiff (forma 

reticulada) e o par amina-aldeído (forma não reticulada), devido à redução da 

imina à amina. 

 

 

5.2.2.6.3. Estudo do comportamento do hidrogel de imina na presença de 

cianoborohidreto de sódio  

 Sendo o cianoborohidreto um redutor de iminas e, portanto, estabilizando o 

o equilíbrio fase sol (amina-aldeído)/ fase gel (base de Schiff) que o hidrogel 
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apresenta, foi analisado comportamento do hidrogel na presença deste redutor. A 

figura 5.49 representa o comportamento viscosimétrico do hidrogel quando 

submetido à variação de temperatura, realizado sob taxa de cisalhamento 

constante (n=60rpm).  
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Figura 5.49: Análise viscosimétrica em função da temperatura do hidrogel de 
PVPACR-quitosana na presença de cianoborohidreto. [PVPACR] = 80 g.L-1, [QM] = 
20 g.L-1e [NaCNBH3]= 20g.L-1. 
 

 

 Em relação à variação de temperatura, o hidrogel na presença NaCNBH3 

manteve-se em forma de gel.  

 O aumento da taxa de cisalhamento também pode demonstrar a 

estabilidade destes hidrogéis e analisar como o mesmo se comporta ao se variar 

à taxa de cisalhamento (figura 5.50).  
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Figura 5.50: Análise viscosimétrica em função da taxa de cisalhamento realizado a 
25oC do hidrogel de PVPACR-quitosana na presença de cianoborohidreto. 
[PVPACR] = 80 g.L-1, [QM] = 20 g.L-1 e [NaCNBH3]= 20g.L-1. 
 

 

 Como mencionado anteriormente, hidrogéis de imina quando submetido ao 

aumento da taxa de cisalhamento apresentam variação da viscosidade passando da 

fase gel para a fase sol. Contudo, como mostrado na figura 5.50, mesmo na 

presença de NaCNBH3 este comportamento se mantém. Este resultado, portanto, 

não mostra-se referente ao deslocamento do equilíbrio imina/aldeído em hidrogéis 

de imina, mas referente à quebra irreversível da rede tridimensional do hidrogel. 

 

 

5.2.3. Hidrogel do poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-acetato de vinila) 

 O PVA pode ser reticulado através do uso de agentes reticulantes 

bifuncionais122. Alguns dos agentes reticulantes mais utilizados para produzir 
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hidrogéis de PVA incluem glutaraldeído, acetaldeído, formaldeído e outros 

monoaldeídos (figura 5.51). Estes agentes reticulantes, contudo, apresentam algum 

grau de toxicidade, que ficam presentes na estrutura do hidrogel de PVA, tornando o 

material inaceitável para aplicações farmacêuticas.  

 

 

 

Figura 5.51: Figura esquemática da reticulação do PVA com glutaraldeído. 
 

 

 Entre outras metodologias para obtenção de hidrogel de PVA se incluem: feixe 

de elétrons e radiação γ . Estes métodos possuem a vantagem de se obter um 

material livre de toxicidade, visto que não usam agentes reticulantes. 

 Uma metodologia alternativa são preparações que envolvem a produção de 

uma reticulação física. Além de não ter a necessidade de utilização de agentes 

reticulantes, esta é uma metodologia barata de obtenção de hidrogéis frentes aos 

obtidos por radiação. 

 Com a intenção de utilizar os métodos de reticulação de PVA como 

metodologia de reticulação mais branda para hidrogéis de PVP, foi sintetizado o 
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poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-acetato de vinila) (PVPVAC) que, após metanólise, será 

convertido a poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-álcool vinílico) (PVPVAL). 

 

 

5.2.3.1. Metanólise do copolímero 

 Polímeros de acetato de vinila, ao sofrerem metanólise, fornecem unidades 

monômericas de álcool vinílico. O grau de hidrólise (metanólise) influencia 

diretamente nas propriedades químicas do material, tais como solubilidade, 

cristalinidade123 e no poder de intumescimento do PVA. 

 A partir do copolímero (PVPVAC), foi realizada a metanólise para sua 

conversão em poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-álcool vinílico) (PVPVAL) como 

representado na figura 5.52. 

 

 

 

Figura 5.52: Representação esquemática da metanólise do PVPVAC. 
 

 

 O cálculo do grau de metanólise indica qual a porcentagem de unidade 

monomérica de álcool vinílico presente na cadeia do PVPVAL.  
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5.2.3.1.1. Medidas do grau de metanólise dos copolímeros de poli(vinil-2-

pirrolidona-co-acetato de vinila) 

 O grau de metanólise (GM) em polímeros de acetato de vinila é determinado 

pela análise de espectros no infravermelho, no qual o GM é obtido a partir da razão 

entre as áreas de intensidades de absorção124, isto é, da razão entre as áreas 

equivalentes ao pico da banda de estiramento (νOH) do grupo hidroxila (3400 cm-1), 

com a soma das áreas dos picos das bandas νOH e da banda (νC=O) do grupo 

carbonila em1750 cm-1. A partir da equação modificada do trabalho de Bai125, foi 

possível calcular o grau de metanólise (Eq.5.11 ).  

 

 

Eq. 5.11       100x

sadonãohidroliOCAOHA
OHA

ohidrolisadOCAOHA
OHA

sadonãohidroliOCAOHA
OHA

GM

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=+

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=+
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=+
=  

 

 

 É importante ressaltar que nos nos espectros de IV dos copolímeros de N-vinil-

2-pirrolidona, há absorções referentes à banda da carbonila do grupo acetato e 

também aquela presente no anel pirrolidínico (amida). Portanto, ao caracterizar a 

razão entre as áreas do copolímero não hidrolisado e hidrolisado, deve-se ter em 

mente que a absorção total da carbonila é referente à banda νC=O do grupo amida e 

do grupo éster.  

 Na tabela 5.19 estão representados aos valores de grau de metanólise para 

alguns copolímeros comerciais. Observa-se, contudo, que a metanólise em todos os 

casos não foi total, ou seja, ainda há grupos ésteres presentes na cadeia polimérica.  
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Tabela 5.19: Cálculo do grau de metanólise. 
Copolímero AOH AC=O GM 

Luviskol 37 3360,7 4726,5 

Luviskol 37H 4903,8 1276 
91% 

Luviskol 64 6682,9 10136,0 

Luviskol 64H 4220,1 2464,2 
59% 

PVPVAC 10868 3995 

PVPVAL 7391,6 2551,2 
4,2% 

*obtido a partir de espectros no infravermelho em KBr a 25oC. 

 

 

 A presença do monômero de N-vinil-2-pirrolidona parece interferir nos 

resultados de metanólise, ou seja, uma maior razão molar de N-vinil-2-pirrolidona 

nos copolímeros parece diminuir a capacidade de reação, tornando o grau de 

metanólise menor. 

 

 

5.2.3.2. Reticulação do poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-álcool vinílico) com 

glutaraldeído  

5.2.3.2.1. Análise de conteúdo de gel e intumescimento dos hidrogéis de álcool 

vinílico. 

 A partir da análise das massas molares (tabela 5.20), observou-se que o 

copolímero PVPVAL apresentou maior massa molar ( wM ) frente aos polímeros 

comerciais.  
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Tabela 5.20: Valores de wM  e nM  dos polímeros utilizados. 

Polímeros wM  nM  

Mowiol® b 100.000 60.000 

Luviskol® 37 a 45.000-55.000 11.000-18.000 

Luviskol® 64 a 45.000-55.000 11.000-18.000 

PVA Aldrich 30.000-70.000 a 30.000-70.000 - 

PVPVALb 240.000 210.000 

a. Valores nominais 
b. Valores calculados por CET em água destilada e acetonitrila 0,03M a 25oC. 
 

 

 Inicialmente, foi feita a análise do comportamento da reticulação de polímeros 

de álcool vinílico e dos copolímeros de N-vinil-2-pirrolidona e álcool vinílico na 

presença de glutaraldeído em três diferentes concentrações: 0,75%; 1,00% e 

1,25%. Contudo, somente os polímeros comerciais Mowiol®, Luviskol® 37 e PVA 

Aldrich® apresentaram algum grau de reticulação. Os resultados de conteúdo de gel 

e intumescimento para estes polímeros se encontram nas figuras 5.53 a 5.55. 
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Figura 5.53: Hidrogéis produzidos a partir de soluções 10% de PVA Aldrich 30.000-
70.000. (A) Conteúdo de gel e (B) Grau de Intumescimento, ensaios realizados a 
25oC. 
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Figura 5.54: Hidrogéis produzidos a partir de soluções 10% Luviskol® 37. (A) 
Conteúdo de gel e (B) Grau de Intumescimento, ensaios realizados a 25oC. 
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Figura 5.55: Hidrogéis produzidos a partir de soluções 10% de Mowiol®. (A) Análise 
de % gel e (B) Grau de Intumescimento, ensaios realizados a 25oC. 
 

 

 Para a maioria dos hidrogéis, a análise de conteúdo de gel revela uma 

dependência em relação à concentração de glutaraldeído, ou seja, hidrogéis 

produzidos com maiores concentrações de glutaraldeído possuem maior conteúdo 

de gel. No entanto, o hidrogel produzido a partir do copolímero comercial Luviskol® 

37, apresentou um valor de conteúdo de gel constante. Isto se deve à baixa 

presença de monômeros de álcool vinílico, em comparação aos outros polímeros, 

visto que a reticulação acontece via reação entre o grupo hidroxila e o grupo 

aldeído. 

 Os valores de conteúdo de gel também mostraram uma dependência em 

relação à massa molar. Por exemplo, o Mowiol®, que apresenta maior massa molar 

obteve maiores valores de conteúdo de gel.  

 A análise do grau de intumescimento mostrou apenas uma dependência em 

relação à concentração de glutaraldeído, onde o aumento da concentração do 
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agente reticulante foi responsável pelo decréscimo de absorção de água no retículo 

do hidrogel. A maior concentração de glutaraldeído no meio reacional gera um 

aumento do número de ligações cruzadas. Conseqüentemente, ocorreu formação 

de poros de diâmetro menor, interferindo no grau de intumescimento. 

 Contudo, a estrutura polimérica, ou seja, o tamanho da cadeia (massa molar) e 

a presença de comonômeros de N-vinil-2-pirrolidona, parecem não interferir nos 

resultados de intumescimento. 

 Devido ao baixo grau de metanólise apresentado pelos copolímeros Luviskol® 

64 e PVPVAL e, conseqüentemente, baixa presença de grupos OH na cadeia 

polimérica, a reticulação não foi efetiva, visto que a mesma é realizada entre as 

unidades do monômero de álcool vinílico na posição 1,3, as quais favorecem a 

reação química entre as hidroxilas do álcool vinílico e os grupos aldeído do 

glutaraldeído. 

 Com isso, a reticulação entre os grupos hidroxilas do PVPVAL e os grupos 

aldeídicos do PVPACR, não é possível devido à baixa disponibilidade de unidades 

monoméricas de álcool vinílico nas posições 1,3 no PVPVAL.  

 

 

5.2.3.3. Reticulação com íons borato 

 Além das reticulações covalentes, polímeros de PVA podem formar complexos 

termo-reversíveis com o ânion borato em soluções aquosas. Segundo literatura125, 

soluções de PVA sofrem um aumento na viscosidade na presença de ânions borato, 

atribuído à reticulação do polímero. 
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5.2.3.3.1. Análise de conteúdo de gel e grau de intumescimento para os 

hidrogéis de poli(álcool vinílico) na presença de íons borato 

 Primeiramente foram produzidos de filmes a partir de soluções aquosas com 

10% dos copolímeros Luviskol® 37 e PVPVAL. Os filmes foram imersos em solução 

de borato de sódio. No entanto, os filmes de PVPVAL quando imersos em soluções 

de borato de sódio foram totalmente dissolvidos, ou seja, não houve reticulação. Os 

filmes de Luviskol® 37, porém, não se dissolveram prontamente, mas durante a 

análise de conteúdo de gel, onde há necessidade de fazer a extração em água da 

parte solúvel do material, houve diluição do filme.  

 Quanto mais hidrolisado for o PVA, maior sua cristalinidade e 

conseqüentemente mais lenta sua dissolução. O PVA comercial utilizado possui alto 

grau de hidrólise, logo, filmes obtidos a partir dos mesmos tem uma tendência 

menor em se dissolver frente aos filmes do copolímero Luviskol® 37, o qual 

apresentou baixo grau de hidrólise. 

 A reticulação por esta metodologia não foi possível, pois as reticulações entre 

os íons borato e o PVA, são formadas da mesma forma que as reticulações com 

glutaraldeído, ou seja, nas posições 1,3 (figura 5.56)126. 

 

 

 
Figura 5.56: Estrutura do complexo de PVA com ânions borato. 
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5.2.3.4. Hidrogel Físico 

 Na tentativa de se produzir um hidrogel livre da presença de monômeros 

multifuncionais (agente reticulante) tóxicos, foi feita a análise da reticulação de 

copolímeros de álcool vinílico pelo método de congelamento e descongelamento 

polimérico.  

 Este é um processo alternativo de produção de hidrogéis à base de PVA, onde 

a reticulação é realizada por interações físicas, sem a necessidade de agentes 

reticulantes. Esta metodologia se mostra interessante, pois os hidrogéis produzidos 

possuem baixo custo frente aos hidrogéis obtidos por radiação127. 

 É importante salientar que um aumento na densidade de reticulação destes 

materiais decresce o volume de água absorvida na estrutura dos hidrogéis de PVA, 

decrescendo também a velocidade de difusão do coeficiente de drogas para os 

hidrogéis, que são utilizados como carregadores de droga. 

 Soluções 15% de PVA formam hidrogéis quando submetidos a um processo 

cíclico de congelamento (até -20oC) e descongelamento à temperatura ambiente. 

Este processo fornece um hidrogel estável, que é formado devido à presença de 

“cristalitos” em algumas regiões entre as cadeias poliméricas. Estes “cristalitos” são 

considerados os pontos de reticulação do sistema, responsáveis pela produção do 

hidrogel (figura 5.57). 
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Figura 5.57: Formação de cristalitos através do processo de congelamento e 
descongelamento de uma solução de PVA. 
 

 

5.2.3.4.1. Análise de conteúdo de gel e grau de intumescimento para os 

hidrogéis físicos 

 Como este processo é dependente da massa molar polimérica122, 

primeiramente foram analisadas as reticulações dos polímeros comerciais PVA 

Aldrich® de massas molares wM  (30.000-70.000) e wM  (70.000-100.000).  

 As soluções poliméricas de ambos os polímeros de PVA formaram hidrogéis. 

Porém, os hidrogéis produzidos com a solução de PVA de maior massa molar ( wM  

70.000-100.000) foram os únicos que apresentaram maior estabilidade frente aos 

ciclos de congelamento e descongelamento (figura 5.58), visto a possibilidade de 

poder analisá-lo durante 2 ciclos a mais. Este resultado confirma a dependência do 

sistema com a massa molar. 
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Figura 5.58: Análise de conteúdo de gel. (A) para soluções 15% de PVA ( wM  
70.000-100.000) e (B) para soluções 15% de PVA ( wM  30.000-70.000), obtidos a 
25oC. 
 

 

 Os resultados de grau de intumescimento, porém, não mostraram uma 

dependência com a massa molar, apenas com o número de ciclos de congelamento 

e descongelamento. Segundo a figura 5.59, o aumento do número ciclos de 

congelamento e descongelamento diminuem o grau de intumescimento do hidrogel, 

indicando a formação de mais ligações cruzadas, ou seja, mais interações entre as 

cadeias poliméricas. 
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Figura 5.59: Análise do grau de intumescimento. (A) PVA ( wM  70.000-100.000) e 

(B) PVA ( wM  30.000-70.000). 
 

 

 Estes resultados indicam que a reticulação do PVPVAL por esta metodologia 

não é possível devido à presença de poucos monômeros de álcool vinílico na cadeia 

polimérica. 

 O tempo em que o polímero fica congelado, talvez aumente a concentração de 

cristalitos no hidrogel. Soluções de PVA ( wM  70.000-100.000) foram submetidas a 

um período de congelamento de 48 horas entre os ciclos. Na tabela 5.21 são 

mostrados os valores de conteúdo de gel e grau de intumescimento obtido.  
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Tabela 5.21: Análise de alguns parâmetros físicos do gel submetido a 48 horas de 
congelamento. 

 % Gel Grau de intumescimento 

1o ciclo 45,1 ± 4,3 10,5 ± 0,1 

2o ciclo 26,1 ± 6,3 7,2 ± 0,1 

3o ciclo 12,9 ± 0,9 7 ± 1 

Análise realizada a 25º C, a partir de hidrogéis produzidos a partir de soluções 15% de PVA. 

 

 

 O sistema, além de apresentar uma dependência com os números de ciclos de 

congelamento e descongelamento, aos quais os hidrogéis são submetidos, é 

sensível ao tempo de congelamento, visto a diminuição no valor de conteúdo de gel 

e do grau de intumescimento. 

 

 

5.2.4. Hidrogel de poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-metacrilato de metila) 

 Reticulações covalentes têm sido muito utilizadas para o controle da 

estabilidade estrutural e das propriedades mecânicas. Contudo, alguns agentes 

reticulantes são geralmente tóxicos para células e, portanto, não indicados para 

reticulação in situ.  

 Com interesse nas áreas de encapsulação de célula e de engenharia de 

tecido, foi feita uma tentativa em produzir um hidrogel para reticulação in situ, a partir 

da reticulação iônica do poli(N-vinil-2-pirrolidona-co-ácido metacrílico) (PVPMA) com 

Ca2+. Segue-se a mesma metodologia de reticulação de alginatos, onde sais de Ca2+ 

e/ou outros dicátions são responsáveis pela reticulação polimérica, a partir da 

interação iônica entre os grupos carboxilatos (R-COO-) do e cátions divalentes. 
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5.2.4.1. Hidrólise do copolímero poli(N-vinil-2-pirrolidona–co-ácido metacrílico) 

 Primeiramente foi realizada a hidrólise do PVPMMA a PVPMA para a 

conversão do grupo metacrilato a ácido carboxílico (figura 5.60).  

 

 
Figura 5.60: Representação esquemática da hidrólise do copolímero PVPMMA. 

 

 O grau de hidrólise foi calculado a partir da análise da área dos picos do 

PVPMMA, pois, como mencionado, não é possível fazer as atribuições corretas dos 

picos em virtude do alargamento das bandas da região de 1 a 4,5ppm. Na tabela 

5.22 estão tabeladas as integrais encontradas para PVPMMA e PVPMA. 

 

 

Tabela 5.22: Cálculo das integrais para amostras de PVPMMA e PVPMA referentes 
a hidrólise do grupo MeO em D2O a 25oC. 

Copolímeros Integral Grau de hidrólise 

PVPMMA 8,99.106 

PVPMA 2,25.106 
75% 

 

 

5.2.4.2. Análise do hidrogel iônico 

 Alginatos, polissacarídeos oriundos das algas, são copolímeros naturais 

formados pela seqüência de dois monômeros, α-L-ácido gulurônico (G) e β-D-ácido 

manurônico (M) (figura 5.64) que, na presença de íons divalentes, tais como Ca2+, 
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Ba2+ e Sr2+ em soluções aquosas, sofrem reticulação devido à liação iônica entre 

cátions divalentes e os grupos carboxilatos (R-COO-) dos alginatos. 

 

 
Figura 5.61: Representação das unidades monoméricas dos alginatos. 
 

 

 Dependendo da composição e da distribuição seqüencial dos resíduos 

monoméricos na estrutura, os alginatos podem se precipitar ou formar hidrogéis128.  

 Caracterização por fracionamento químico e ressonância magnética nuclear 

(RMN), juntamente com modelamento estatístico, mostrou que a ocorrência de G e 

M em moléculas de alginato é organizada em blocos e não de uma forma randômica 

(figura 5.62). A ligação química para a produção do hidrogel, está estritamente 

relacionada ao conteúdo de resíduo gulurônico, ou mais precisamente, ao 

comprimento dos blocos do monômero ácido gulurônico129. 

 

 
Figura 5.62: Representação da disposição monomérica em alginatos.  
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 Hidrogéis obtidos a partir de copolímeros com grupos funcionais carboxílicos 

são passíveis de incorporação de drogas em seu retículo polimérico, além de outras 

aplicações bioativas129,130,131. 

 O interesse em analisar o grau de intumescimento de hidrogéis originários de 

polieletrólitos de ácidos ou bases fracos se deve à dependência de sua acidez ou 

basicidade e em relação às variáveis que podem infuenciar no grau de 

intumescimento (densidade de reticulação, pH, ação dos contra íons do ácido e a 

força iônica)132, 133, 134. 

 O copolímero PVPMA possui em sua estrutura grupos carboxílicos; portanto, 

foi investigada uma possível reticulação com íons cálcio. Seguindo procedimento 

descrito em 4.3.3.3, soluções 8% de PVPMA em água destilada foram misturadas 

com uma solução CaSO4 em deixada em repouso por 24 horas. Contudo, não se 

observou formação de gel. 

 A baixa quantidade de grupos carboxilatos no PVPMA é resultante da baixa 

incorporação de monômeros de metacrilato de metila, ou seja, 29,4% (tabela 5.14), 

e não da hidrólise, pois, como o resultado mostrado na tabela, o grau de hidrólise é 

relativamente alto (75%). Para que ocorra a reticulação deste sistema, é necessário 

que os grupos carboxilatos na cadeia polimérica estejam arranjados em bloco 

(“núcleos” de interação egg-box) de forma a ocorrer a ligação iônica com os íons 

Ca2+ (figura 5.63), visto que a reticulação das unidades monoméricas de ácido 

gulurônico em alginatos mostra-se dependente desta disponibilidade129.  
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Figura 5.63: Figura esquemática da produção de hidrogéis de Alginato. 
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6. Conclusão 

 A reação de Fenton sabidamente gera radicais hidroxila através de reação 

redox entre peróxido de hidrogênio e íons ferrosos. A produção destes radicais em 

presença de poli(N-vinil-2-pirrolidona) gera um hidrogel de características similares 

àqueles produzidos por outras técnicas39,40. Um grande diferencial, entretanto, se 

destaca neste caso que é o fato da gelificação ser bastante rápida, gerando o gel de 

forma quase "instantânea". Tal fato credita a este método um potencial de aplicação 

inédito. 

 As vantagens deste processo incluem desde a não necessidade de 

terceirização do processo para reticulação das membranas via radiação de alta 

energia, como é o caso das membranas Aqua-gel®, além do fato de sua produção 

não exigir formatação fixa, podendo as mesmas atingir locais de difícil acesso como 

a região entre os dedos dos pés e mãos.  

 Embora o sistema Fenton seja dependente do pH da solução, a reação de 

Fenton processada em pH=7,0, próximo ao pH fisiológico, mostrou-se equivalente 

aos resultados obtidos em pH=2,5. Porém, o sistema mostrou-se dependente da 

razão entre as concentrações dos reagentes de Fenton, onde a razão ótima de 

[H2O2]/[Fe2+] se dá no intervalo entre 5 e 10 para a produção do hidrogel. 

 Hidrogéis de PVP mostraram absorver grande quantidade de água. Uma 

comparação entre os resultados obtidos por TG, infravermelho e DSC detectou, 

contudo, a existência de dois tipos diferentes de água: água livre e água de fronteira, 

onde a primeira é dependente da quantidade máxima de solvente que o hidrogel 

pode absorver. Por ser um hidrogel hidrofílico, devido à presença de grupos polares 

como amida e carbonila, o hidrogel no estado seco apresentou um conteúdo de 

água de fronteira fixo em torno de 15%. Esse valor mostra a existência de grande 
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quantidade de ligações de hidrogênio entre a água e as frações polares do hidrogel 

de PVP, visto que polímeros hidrofóbicos, como poli(dimetilsiloxano) e poli(acetato 

de vinila) estudados por Ping95, apresentam, respectivamente, 0,9% e 3% de água. 

 Em relação à estrutura do hidrogel, a adição de sais mostrou-se responsável 

por algumas modificações estruturais, tais como: diminuição do conteúdo de gel, 

variação do grau de intumescimento e variação do tamanho de poro. Estas 

modificações mostraram ser dependentes do raio iônico dos íons adicionados. 

Dentre os sais estudados, os sais de sódio apresentaram um comportamento 

cosmotrópico, visto sua tendência em aumentar a estruturação da água no hidrogel, 

resultando em aumento do grau de intumescimento. Estes são resultados 

preliminares que precisam ser confirmados com o estudo de um maior número de 

íons, para que se possa analisar o real comportamento do hidrogel frente a íons da 

série de Hofmeister.  

 Os hidrogéis de PVP produzidos via reação de Fenton apresentaram em sua 

estrutura diferentes tipos de poros: um aqui denominado “nanoporo”, com diâmetros 

da ordem de dezenas de nanômetros, e outro tipo denominado “microporo”, o qual 

deve ser formado por processo de separação de fase durante a produção do 

hidrogel e apresenta diâmetros da ordem de unidades de microns. Estes microporos, 

contudo, apresentam uma morfologia onde, aparentemente, não há interligação 

entre os mesmos. O processo de difusão através dos nanoporos, entretanto, seria o 

responsável pelo transporte lento de solutos e gases através da rede polimérica, 

conferindo a estes materiais a possiblidade de sua aplicação em um grande número 

de dispositivos. 

 É sabido que o poli(N-vinil-2-pirrolidona) complexa-se com íons metálicos. 

Análises dos espectros Raman, IV e UV detectaram que os hidrogéis de PVP 
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apresentam fraca complexação com Fe3+. A complexação, mesmo que fraca, atribui 

ao gel uma propriedade e grande importância na área de curativos, como por 

exemplo a introdução de compostos imidazol-prata, que apresentam atividade 

antimicrobiana135, e sua utilização como auxiliador no processo de cicatrização. 

 A utilização de reação de Fenton para a reticulação de PVP mostrou-se uma 

ótima alternativa de produção de hidrogel, porém por se tratar de um processo 

altamente oxidativo, a mesma não é apropriada para reticulações in situ, em 

situações sensíveis a este processo. Na tentativa de encontrar metodologias mais 

brandas de reticulação de PVP, foram produzidos copolímeros de N-vinil-2-

pirrolidona na presença de monômeros reativos, os quais seriam responsáveis pelas 

reticulações. 

 A partir de um copolímero de N-vinil-2-pirrolidona e acroleína foi obtido um 

hidrogel com quitosana, através da produção de ligações imina entre os mesmos. A 

redução das ligações imina a aminas com cianoborohidreto mostrou ser uma 

alternativa de estabilização da estrutura do hidrogel. Isto demonstra que o equilíbrio 

dinâmico de condensação entre resíduos dos dois polímeros pode ser um parâmetro 

controlável e, ao mesmo tempo, uma propriedade interessante que pode ser 

explorada. Além disso, este hidrogel tem um potencial uso como curativos e 

sistemas para liberação controlada de drogas, devido à compatibilidade do PVP com 

o organismo, adicionado às propriedades da quitosana de ligante e aglutinante136,137, 

fungicida138, boa permeabilidade a gás, compatibilidade imunogênica, baixa 

toxicidade e boa bioabsorção139. 

 Ainda visando reticulações por via mais brandas, tentou-se produzir hidrogéis 

a partir do PVPVAL e PVPMA. Em ambos os casos, a produção do hidrogel 

mostrou-se dependente da incorporação monomérica de acetato de vinila e 
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metacrilato de metila, respectivamente, e sua subseqüente hidrólise a álcool vinílico 

e ácido metacrílico. 

 No caso do PVPVAL, a baixa quantidade monômeros de álcool vinílico nas 

posições 1,3, responsáveis pela reticulação com grupos aldeídos e/ou complexação 

com grupos boratos, foi responsável pela não produção do hidrogel. 

 Para o PVPMA, a baixa disponibilidade de grupos carboxilatos arranjados em 

bloco foi a responsável para que não houvesse formação de ligação iônica entre 

estes grupos e o Ca2+ e conseqüentemente reticulação do polímero.  
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7.2. Anexo II 

 

 



7. Anexos 

 

163

 



7. Anexos 

 

164

7.3. Anexo III: Determinação da concentração de peróxido de hidrogênio 

 A concentração da solução estoque de H2O2 foi medida segundo a 

literatura140, a a partir de sua absorção no UV-vis no espectrômetro Multispec 1501 

(Shimadzu), usando o coeficiente molar de extinção em 240nm como 43,6 M-1.cm-1, 

realizado a temperatura ambiente. 

 

7.4. Anexo IV: Efeito dos solventes D2O e H2O no infravermelho da PVP 

 Embora hidrogênio e deutério possuam características químicas idênticas, 

diferem entre si em relação à massa atômica. O deutério tem uma massa atômica 

duas vezes maior que o hidrogênio. Com isso, a força da ligação de hidrogênio entre 

C=O-D é maior que a da ligação C=O-H. A diferença de energia de ligação se deve 

ao fato que a ligação C=O-D possuir uma energia de vibração do ponto zero mais 

baixa do que a ligação C=O-H. 

 A energia de vibração zero (E0) depende da constante de força da vibração 

associada e da massa reduzida m; portanto E0 é menor para a ligação C=O-D que 

para a ligação C=O-H e, consequentemente, a energia de dissociação da ligação 

C=O-D (DC=O-D) é maior que a energia de dissociação da ligação C=O-H (DC=O-H). 
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Figura 1: Diagrama de energia potencial para a ligação C=O-H e C=O-D. 

  

 A energia de ativação para a quebra da ligação de hidrogênio C=O-D é mais 

alta do que a quebra da ligação de hidrogênio C=O-H.  

 

 

Figura 2: Diagrama da energia potencial da quebra da ligação de hidrogênio C=O-D 

e C=O-H. 
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