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Resumo  

 

O objetivo deste trabalho foi o estudo da formação de blendas poliméricas 

de poli (N-vinil-2-pirrolidona) (PVP) e poli (álcool vinílico) (PVAL) para formação de 

um hidrogel biocompatível que possa atuar como um sistema de liberação 

controlada de drogas. A utilização de blendas poliméricas expandiu as aplicações 

dos polímeros, devido à melhoria das propriedades de um único polímero. 

Adicionando um polímero a outro pode-se obter propriedades intermediárias as 

propriedades de cada polímero. Escolheu-se o PVP e o PVAL porque apresentam 

as características principais requeridas para a formação de um hidrogel como a 

absorção de água, favorecida pela presença do nitrogênio do PVP e do hidroxil do 

PVAL e a formação de ligações cruzadas. Uni-se a flexibilidade do PVP com a 

resistência mecânica do PVAL. Com os filmes fabricados a partir de uma mistura 

mecânica com diferentes concentrações de PVP e PVAL, ensaios foram 

realizados para verificar a formação e a caracterização da blenda polimérica, 

como espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IR), calorimetria 

diferencial por varredura (DSC) e ensaios de tração. A partir dos resultados 

obtidos pode-se observar a interação física entre os polímeros, a resistência a 

tração e as quantidades necessárias de cada polímero para obter uma blenda com 

melhores propriedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introdução 

 

Novas aplicações de polímeros surgiram entre as décadas de 70 e 80 

causando um grande crescimento na indústria de polímeros. A utilização de 

blendas poliméricas é um desenvolvimento que expandiu as aplicações dos 

polímeros. 

O objetivo principal foi confeccionar uma blenda polimérica de PVP/PVAL 

para a formação de um hidrogel biocompatível que possa atuar como um sistema 

de liberação controlada de drogas. 

Os sistemas poliméricos mistos têm permitido aos polímeros, aplicações 

que antes decorriam exclusivamente de homopolímeros e copolímeros, além de 

utilizações completamente inovadoras. A mistura de polímeros tem como objetivo 

melhorar propriedades como rigidez, resistência ao impacto, estabilidade 

dimensional a altas temperaturas, resistência a trincas provocas por tensão, 

resistência à chama e resistência ao envelhecimento. Muitas vezes é possível 

combinar algumas dessas qualidades, inclusive aquelas que são aparentemente 

conflitantes (FRIED,1995; WILKS, 2005). 

O PVP e o PVAL foram escolhidos porque já são utilizados como hidrogéis 

biocompatíveis (ROSIAK; OLENJICZAK,1993; TERENCE, 2002; RODAS, 2004; 

BRANT, 2008) e apresentam as principais características requeridas para a 

formação de um hidrogel, como a absorção de água, favorecida pela presença de 

N do PVP e OH do PVAL e a formação de ligações cruzadas. O PVAL apesar de 

ser um polímero sintético, é utilizado como material básico para diversas 

aplicações na biomedicina, uma vez que não é tóxico e nem cancerígeno (NAND; 

ROHINDRA; KRURMA, 2007). Porém o principal objetivo foi unir a flexibilidade do 

PVP com a resistência mecânica do PVAL, uma vez que este é capaz de formar 

filmes mais resistentes, obtendo um hidrogel com melhores propriedades para a 

aplicação em sistemas de liberação controlada de drogas. 

 

 

 

 

 



2. Referencial teórico 

 

Quando as misturas são unifásicas, isto é, há compatibilidade total entre os 

componentes dentro de certos limites de composição e temperatura temos um 

sistema miscível. Neste caso, as misturas poliméricas são chamadas também de 

blendas (FRIED,1995). 

 A miscibilidade de dois componentes poliméricos é função de três 

parâmetros: sua compatibilidade, a proporção relativa em que se encontram e as 

condições de temperatura e pressão que estão submetidos ao longo de um 

determinado tempo (ENCYCLOPEDIA OF POLYMER SCIENCE AND 

ENGINNERING, 1988; RUDIN, 2006). 

 Quando dois polímeros são compatíveis podem tornar-se interdispersos, 

formando uma fase homogênea, A compatibilidade pode ser observada pelo 

índice de refração, ou seja, pela transparência ou translucidez da mistura. 

 Um dos critérios para a avaliação da miscibilidade de polímeros em 

blendas é a analise da transição vítrea situada em uma faixa de temperatura 

intermediária às transições dos componentes puros. 

A blenda de PVP/PVAL é miscível e apresenta micro heterogeneidade em 

algumas composições. No caso das blendas de PVP/PVAL a fase amorfa 

constituída da mistura miscível, apresenta uma única transição vítrea 

(RODRIGUES, 2006). 

Se forem modificadas as condições de temperatura e pressão, essa 

miscibilidade pode desaparecer (CASSU; FELISBERTI, 2005 E PEESAN,2001). 

 A mais importante regra para a miscibilidade de polímeros é baseada na 

teoria de Flory-Huggins, segundo a qual a miscibilidade de polímeros de alta 

massa molecular só é possível quando o processo de mistura é exotérmico. As 

interações moleculares dos dois polímeros isolados A e B perdem intensidade, 

soltando as moléculas, e então ocorrem interações intermoleculares A-B entre os 

dois componentes, mais fortes, mais fáceis de formar, e o excesso de energia é 

liberado, traduzindo-se pelo aquecimento da mistura. Assim, o fato de a mistura 

ser espontaneamente exotérmica significa haver maior afinidade entre um 

componente e outro do que entre as moléculas de cada um, isoladamente 

(ENCYCLOPEDIA OF POLYMER SCIENCE AND ENGINNERING, 1988). 



 As blendas fazem parte dos sistemas poliméricos miscíveis, e seu 

desenvolvimento pressupõe a obtenção de produtos macroscopicamente 

homogêneos com relativa compatibilidade entre seus componentes e a adição de 

propriedades. As características dos componentes individuais, especialmente no 

que se refere aos aspectos interfaciais, bem como o processo de obtenção da 

blenda determinam as propriedades físicas e mecânicas dos produtos finais 

(WILSKS,2001). 

 É conhecido que adicionando um polímero a outro pode-se obter 

propriedades intermediárias às propriedades de cada polímero. Assim, para 

alterar a propriedade de um polímero, adiciona-se um polímero modificador 

conhecido para causar o efeito desejado (FRIED,1995). 

 As propriedades de uma blenda são diretamente ligadas à qualidade de 

sua morfologia que por sua vez, é uma função das características reológicas dos 

componentes que formam a blenda (ENCYCLOPEDIA OF POLYMER SCIENCE 

AND ENGINEERING,1988). 

 O procedimento para a fabricação de uma blenda começa com a escolha 

dos componentes a serem combinados. Estes devem possuir pelo menos uma 

propriedade desejada. O segundo passo é escolher o melhor modificador 

possível. A seleção esta baseada no principio de compensação de propriedades. 

Na terceira e última fase o método de fabricação deve ser selecionado, pois o 

desempenho de uma blenda não depende só das propriedades e das 

composições dos reagentes, mas também da sua morfologia. 

 As blendas podem ser preparadas por diferentes métodos: mistura 

mecânica, dissolução em solvente seguida de secagem ou mistura de pós finos. É 

importante que o tamanho da fase dispersa seja otimizado considerando o 

desempenho final desejado da blenda. 

 Experimentos com o objetivo de utilizar polímeros em diagnósticos 

médicos, terapias e tratamentos cirúrgicos, levaram a um grande número de 

aplicações práticas. 

 Caso a blenda seja utilizada como hidrogel, os hidrogéis, preparados a 

partir de sistemas poliméricos biocompatíveis, pertencem à categoria dos 

sistemas controlados por solvente onde o funcionamento é baseado no principio 

da permeabilidade das matrizes poliméricas após o processo de intumescimento 

em meio hidratado onde a cinética e a velocidade de hidratação são dependentes. 



Nestes sistemas as matrizes são constituídas por polímeros hidrofílicos 

reticulados com monômeros vinílicos tetrafuncionais ou acrílicos, ou, 

alternativamente, por copolímeros biocompatíveis compostos por monômeros 

hidrofóbicos e hidrofílicos (ROSIAK, 1993). 

 Hidrogel é um termo específico que designa materiais poliméricos 

reticulados, os quais absorvem quantidades de solvente suficiente para causar 

mudanças macroscópicas nas suas dimensões. Geralmente são sistemas de dois 

ou mais componentes e um destes componentes tem propriedades hidrofílicas. 

São insolúveis em água, mas intumescem para um estado de equilíbrio. 

 As ligações covalentes entre as cadeias dos hidrogéis são as mesmas das 

cadeias principais, o que os torna resistentes a qualquer solvente, ou fusão. As 

cadeias dos hidrogéis são conectadas formando uma rede tridimensional. O 

espaço entre as cadeias é acessível para a difusão de solutos. No estado 

intumescido, este espaço contém água (ROSIAK, 1995). 

 A biocompatibilidade se deve à sua habilidade de simular um tecido 

natural, devido à alta quantidade de água que são capazes de absorver e às 

propriedades físicas de sua superfície. 

 Dentro do grupo dos hidrogéis encontra-se uma classe de materiais 

chamados inteligentes. Devido ao grande interesse no desenvolvimento da área 

de biotecnologia, pela necessidade de automação na área biomédica, grande 

parte dos trabalhos tem-se voltado ao estudo dos chamados hidrogéis 

inteligentes. 

 Os hidrogéis inteligentes são capazes de responder a pequenas mudanças 

no meio externo de maneira programada. Portanto, apresentam mudanças 

reversíveis em suas propriedades, sendo a mais importante uma mudança 

tridimensional, como a concentração e a expansão em solução, como resposta a 

estímulos como temperatura, pH, campo elétrico ou magnético, luz, força iônica 

entre outros provenientes do meio. Esta ação pode levar as inúmeras aplicações 

como sistemas de liberação controlada de drogas, em que a aplicação de 

estímulos cíclicos de temperatura ou campo elétrico no hidrogel resulta em 

liberações cíclicas de moléculas de fármacos incorporadas fisicamente. 

 A preparação dos hidrogéis se dá por reações em cadeia ou em etapas. A 

distribuição dos monômeros pode ser controlada de varias maneiras. Na maioria 

das vezes, a seqüência é obtida pelo controle rigoroso da reatividade do 



monômero, da concentração, da ordem de adição e das condições de reação 

(GLASS.1999). 

 As reações de condensação podem ocorrer com solventes orgânicos, 

interfacilmente, em massa, ou em um suporte sólido. Ésteres são freqüentemente 

empregados em polimerização em emulsão em temperaturas relativamente 

baixas. 

 A maioria dos hidrogéis comerciais é produzida por polimerização em 

cadeia de alcenos ou de monômeros carbonílicos. A iniciação pode ser via 

radicais livres ou por métodos iônicos. Também é utilizado, em alguns casos, 

catalisador de coordenação para iniciar a polimerização (ENCYCOLPEDIA OF 

POLYMER SCIENCE AND ENGINEERING, 1988). 

 Hidrogéis podem ser preparados por radiação γ por duas técnicas. Em uma 

delas a polimerização dos monômeros hidrofílicos é induzida por radiação γ em 

água. Na outra, a radiação γ induz as ligações cruzadas no polímero em água. 

Como este tipo de polimerização não utiliza iniciadores químicos, os hidrogéis 

obtidos são puros, o que é preferível para aplicações médicas. Porém, é difícil 

polimerizar todo o monômero através de radiação γ, restando monômeros ao fim 

da reação que podem causar efeitos indesejados ao corpo humano, quando o 

polímero é utilizado como biomaterial. Portanto, a escolha do método da 

preparação do hidrogel deve ser feita a partir da avaliação da toxicidade do 

monômero residual, no caso da polimerização por radiação, e do iniciador 

químico, no caso da polimerização em cadeias ou etapas. 

 Os hidrogéis estão sendo utilizados em várias aplicações no campo 

biomédico e farmacêutico, o que pode ser atribuído ao seu desempenho 

satisfatório quando implantados em organismos vivos, já que possuem boa 

biocompatibilidade e baixa toxicidade. A possibilidade de fabricação em várias 

formas geométricas também faz com que estes hidrogéis sejam bastante 

utilizados. 

 Pesquisas foram voltadas para o desenvolvimento de sistema de liberação 

de drogas, em que as taxas de liberação são controladas por dispositivos 

projetados para predição segura da liberação. Estes sistemas minimizam os 

efeitos colaterais causados pela ação de drogas em excesso (ROSIAK, 1998). 



 O material utilizado na confecção do hidrogel deve ser caracterizado, para 

isto foram realizados ensaios de analise térmica, calorimetria diferencial por 

varredura (DSC), espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IR) e 

ensaios mecânicos. 

 

2.1 Analise térmica 

 

Um conjunto de técnicas por meio das quais uma propriedade física de 

uma substância e/ou dos produtos de uma reação é medida em função da 

temperatura, enquanto essa substância é submetida a uma programação 

controlada de temperatura sob uma atmosfera constante (IONASHIRO,1980; 

WENDLANT,1986; HAINES,1995). 

 A calorimetria diferencial por varredura é uma técnica que representa a 

quantidade de energia elétrica fornecida para o sistema, e não apenas a variação 

de temperatura como fornece a analise térmica diferencial. A calibração do 

instrumento irá permitir a determinação quantitativa da capacidade calorífica da 

amostra. Essa técnica mantém constante o calor fornecido. 

 Ao invés de medir a diferença de temperatura durante a transformação que 

ocorre na amostra, o sistema de controle aumenta a energia fornecida para a 

amostra ou para a referência dependendo do processo envolvido, isto ocorre para 

manter a amostra e a referência com a mesma temperatura. 

 A referência utilizada tem os valores de temperatura de fusão e do calor de 

fusão determinados. Normalmente a referência utilizada no DSC é uma cápsula 

vazia de alumina. 

 As aplicações gerais dessa técnica na caracterização de polímeros é a 

determinação das temperaturas de transição em polímeros, sendo essas as 

temperaturas de transição vítrea (Tg), temperatura de cristalização (Tc) e 

temperatura de fusão (Tm) e também medidas quantitativas como calor 

específico, calor de fusão, calor de cristalização e calor de reação (LUCAS; 

SOARES; MONTEIRO, 2001). 

Na região da Tg, o comportamento mecânico de polímeros amorfos varia 

de um comportamento típico de material rígido para o de um material 

elastomérico. A faixa de temperatura na qual este processo ocorre depende de 



vários fatores, tais como a composição, a flexibilidade das cadeias, a massa 

molar do polímero, a presença de plastificantes, o grau de reticulação e de 

cristalinidade.  

A miscibilidade em sistemas poliméricos baseia-se no fato da mistura 

apresentar uma única Tg. Considerando os polímeros A e B, se esses polímeros 

formarem uma mistura imiscível, pode ser observado duas Tg. Se a mistura for 

parcialmente miscível, aparecerão duas Tg situadas entre as Tg dos polímeros 

puros. E por fim, se a mistura for miscível, será observada uma única Tg. Essa Tg 

vai depender da composição da mistura (CASSU; FELISBERTI, 2005). 

Com a curva obtida através da analise, três tipos de transformações podem 

ser detectadas. Transformações endotérmicas, transformações exotérmicas e 

transformações de segunda ordem (ex: Tg, na qual a entalpia não sofre variação, 

mas o calor específico sofre uma mudança repentina). 

 

2.2 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho. 

 

 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho é um tipo de 

absorção a qual usa a região do infravermelho do espectro eletromagnético. 

 Essa técnica normalmente é utilizada para identificar um composto ou 

investigar a composição de uma amostra. Baseia-se no fato de que as ligações 

químicas das substâncias possuem freqüências de vibrações específicas, as 

quais correspondem a níveis de energia, chamados níveis vibracionais. Tais 

freqüências dependem basicamente da forma da superfície de energia potencial 

da molécula, da geometria molecular e das massas dos átomos.  

 Todos os movimentos podem ser descritos por dois tipos de vibrações 

moleculares. Um tipo de vibração, chamada estiramento, produz uma mudança 

no comprimento da ligação, como é mostrado na Figura 1. O estiramento é um 

movimento rítmico ao longo da linha entre os átomos de modo que a distância 

interatômica aumenta ou diminui. O segundo tipo de vibração, uma deformação, 

resulta em uma mudança no ângulo da ligação, mostrada na Figura 2. 

 
 
 
 



 

 

          Figura 1 – estiramento, mudança na distância interatômica. 

 

 

 

 
             Figura 2 – deformação, mudança no ângulo da ligação. 

  

Cada um destes dois tipos de vibração pode ter variações. Um estiramento 

pode ser simétrico ou assimétrico. A curvatura pode ocorrer no plano da molécula 

ou fora do plano (VOLLAND,1999). 

A fim de se fazer medidas em uma amostra, um raio monocromático de luz 

infravermelha é passado pela amostra, e a quantidade de energia absorvida é 

registrada. Repetindo-se essa operação ao longo de uma faixa de comprimentos 

de ondas de interesse (normalmente entre 4000 - 400cm-1) um gráfico pode ser 

construído. Este mostra a frequência de radiação infravermelha absorvida e a 

porcentagem de luz incidente que passou pela molécula sem ser absorvida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Ensaios mecânicos 

 

As propriedades mecânicas dos materiais são avaliadas a partir de uma 

solicitação, na forma de uma deformação ou na aplicação de uma tensão, com o 

monitoramento da resposta do material, expressa como tensão ou deformação, 

respectivamente. Ensaios mecânicos são classificados como estáticos, uma vez 

que se aplica ao material uma tensão ou deformação constante, ou a taxas 

constantes. Estes experimentos são destrutivos, já que uma de suas finalidades é 

a determinação de propriedades limite do material. 

O ensaio de tração consiste em submeter um material sob a forma de um 

corpo de prova a um esforço que tende a alongá-lo ou esticá-lo até à ruptura. 

Geralmente, o ensaio é realizado num corpo de prova de formas e dimensões 

padronizadas, para que os resultados obtidos possam ser comparados ou, se 

necessário, reproduzidos. Este corpo de prova é fixado numa máquina de ensaios 

que aplica esforços crescentes na sua direção axial, sendo medidas as 

deformações correspondentes. Os esforços ou cargas são medidas na própria 

máquina, e, normalmente, o corpo de prova é levado à ruptura. 

O comportamento mecânico de um material será governado por sua 

viscoelasticidade, que será função do tipo de ensaio de solicitação aplicada. 

 Dependendo da resposta ao estímulo mecânico, o material pode ser 

classificado como elástico ou viscoso. Para um sólido perfeitamente elástico ou 

Hookiniano a deformação é proporcional à tensão aplicada e vice-versa, segundo 

a lei de Hooke. Um material viscoso ideal obedece à lei de Newton, que 

estabelece que a tensão e a taxa de cisalhamento estão relacionadas através de 

uma característica intrínseca que é a viscosidade. Materiais poliméricos 

apresentam comportamento viscoelásticos. A contribuição elástica e a viscosa 

para o comportamento mecânico do polímero dependem da temperatura e da 

escala de tempo do experimento (CASSU; FELISBERTI, 2005). 

 

3. Metodologia 

 Inicialmente foram confeccionados os filmes de PVP/PVAL. A fabricação foi 

feita pelo método da mistura mecânica dos pós e posterior dissolução em 



solvente seguida de secagem. O PVP utilizado foi o PVP K90 (n° cas 9003-39-8) 

e o PVAL (n° cas 9002-89-5). As soluções foram colocadas em placas de Petri e 

levadas para a estufa a 70°C por 4 horas, ocorrendo à formação dos filmes. As 

concentrações utilizadas nas soluções são apresentadas na Tabela 1. 

 

PVP (g) PVAL (g) 

Volume final com 

água destilada 

(mL) 

0,1 0,9 25,0 

0,2 0,8 25,0 

0,3 0,7 25,0 

0,4 0,6 25,0 

0,5 0,5 25,0 

0,6 0,4 25,0 

0,7 0,3 25,0 

0,8 0,2 25,0 

0,9 0,1 25,0 

              Tabela 1 – concentrações das soluções de PVP/PVAL. 

 

A Figura 3 mostra a solução dentro da placa de Petri antes de ser levada 

para a estufa e a Figura 4 mostra o filme na placa de Petri quando foi retirado da 

estufa. 

 

 
Figura 3 - Solução antes de ser levada para estufa. 

 

 



 

Figura 4 - O filme formado logo após ser retirado da estufa. 

 

Com os filmes prontos foram feitos ensaio de DSC. Foram realizadas duas 

análises com os filmes de PVP/PVAL de concentração 0,9g de PVAL e 0,1g de 

PVP, com massa de 10mg pesadas na balança analítica da Sartorius. Para o 

ensaio foi utilizado o equipamento de analises térmicas Netzsch STA 409C com 

atmosfera de nitrogênio a 50 mL/min e referência alumina. Foi conduzido desde a 

temperatura ambiente (25°C) até 500°C. A primeira análise foi feita com taxa de 

aquecimento de 10°C/min, e a segunda com taxa de aquecimento de 20°C/min. 

Após a caracterização térmica foi realizada a caracterização molecular com 

todos os filmes obtidos. Foram realizados espectros na região do infravermelho 

no equipamento Spectrum BX com acessório Miracle ATR. 

Como foram observadas alterações na estrutura molecular foi necessário 

estudar possíveis alterações nas propriedades mecânicas, para isso, ensaios de 

tração foram realizados, com todos os filmes obtidos, no equipamento Q-TEST de 

acordo com a norma ASTM D638-2001. Os corpos de prova do tipo 2, segundo a 

norma ASTM D638-01 foram tracionados com velocidade de 5mm/s até a ruptura. 

 

4. Resultados e Discussão 

A Ilustração 1 mostra as curvas obtidas no ensaio de DSC com a amostra 

de 0,9gPVAL/0,1gPVP com taxa de aquecimento de 10°C/min. E a Ilustração 2 

também obtida no ensaio de DSC , com a mesma amostra, mas com taxa de 

aquecimento de 20°C/min. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1-DSC com taxa de aquecimento de 10°c/min. 
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Ilustração 2 - DSC com taxa de aquecimento de 20°C/min. 

 

Na Ilustração 1 foram analisados as perdas de massa na curva da TG. O 

primeiro pico endotérmico por volta de 100°C mostra uma perda de massa de 4% 

devido à saída de água. O segundo pico por volta de 300°C representa uma 

grande perda de massa de 58% e o ultimo pico endotérmico, por volta de 400°C 

mostra uma ultima perda de massa de 24%. Na curva do DSC o pico endotérmico 

entre 20 e 25 minutos pode ser a fusão da amostra ou uma Tg. 

Na Ilustração 2 observam-se alguns picos endotérmicos. O primeiro, por 

volta de 100°C mostra a perda de massa em função da saída de água. O pico 

maior, entre 12 e 15 minutos ocorre à fusão da amostra ou representa um Tg.  

Após os ensaios de DSC foram realizados os ensaios de IR. A Ilustração 3 

mostra os espectro obtidos com a amostra do filme com 0,9gPVAL/0,1gPVP e a 

Ilustração 4 mostra o espectro obtido com o filme de 0,5gPVAL/0,5gPVP. 



 

 

 
Ilustração 3 – espectro obtido com o filme de 0,9gPVAL/0,1gPVP. 

 

 

 
Ilustração 4 – espectro obtido com o filme de 0,5gPVAl/0,5gPVP. 

 



Na Ilustração 3 podemos notar na faixa de 1300cm-1 o grupo funcional OH 

característico do PVAL. Próximo de 1400cm-1 representa a ligação entre carbono 

e nitrogênio. Observa-se em torno de 1700 cm-1 a banda característica do grupo 

funcional C=O, proveniente do PVP. Por volta de 2400cm-1 representa a ligação 

entre nitrogênio e hidrogênio. Entre as faixas de 4000cm-1 e 3600 cm-1 pode 

representar grupos OH e ligações entre nitrogênio e hidrogênio. 

Na Ilustração 4 apresenta no espectro as bandas de cada um dos 

polímeros separados, a banda da ligação OH, na faixa entre 3700cm-1 e 3500cm1, 

característica do PVAL e a banda da ligação do C=O em aproximadamente 

1640cm-1, característica do PVP. 

 Observando as mudanças na estrutura devido às bandas apresentadas 

nos espectros, os ensaios de tração foram realizados para a verificação da 

resistência mecânica dos filmes. 

 A partir dos resultados do ensaio de tração foram feitos três gráficos, todos 

em função da concentração de PVP e PVAL: tensão de escoamento, Ilustração 5, 

deformação final, Ilustração 6, e carga máxima, Ilustração 7. 
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Ilustração 5 – tensão de escoamento por concentração de PVP e PVAL. 
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   Ilustração 6 – deformação final por concentração de PVP e PVAL. 
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Ilustração 7 – carga máxima por concentração de PVP e PVAL. 



 

Observa-se, analisando os gráficos do ensaio de tração que os filmes que 

apresentam maior quantidade de PVAL e menor quantidade de PVP, são os que 

apresentaram o maior valor de tensão de escoamento, maior valor de carga 

máxima e maior porcentagem de deformação. Nas concentrações de 

0,4PVP/0,6PVAL e 0.5PVP/0,5PVAL são observados os menores valores de 

tensão de escoamento, de carga máxima e também a menor porcentagem de 

deformação. 

 

5. Conclusão 

Verifca-se a formação da blenda de PVP e PVAL, porém a miscibilidade 

depende da concentração de cada um dos polímeros. 

Com 50% de concentração de PVP e de PVAL a miscibilidade da blenda é 

pequena, ou seja, ocorre pouca interação entre os polímeros envolvidos. As 

bandas de cada um dos polímeros separados são observadas no espectro de IR 

da respectiva concentração, e fica evidenciado no ensaio de tração que apresenta 

os menores valores para carga máxima, tensão de escoamento e deformação 

final. 

À medida que aumenta a concentração de PVAL aumenta a interação 

entre os polímeros, isso pode ser justificado através dos resultados obtidos nos 

ensaios de tração que apresentam os maiores valores para essa concentração. 

Fica evidenciado também nos espectros de IR o aumento das ligações de H entre 

o PVP e o PVAL, representado pela banda em 1670cm-1, característica do grupo 

carbonila. 
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