
16 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

 

 

 

ISABELLA TEREZA FERRO BARBOSA 

 

 

 

 

 

 

OBTENÇÃO DE MEMBRANAS HIDROFÍLICAS A BASE DE PVP (POLI-N-VINIL-2-

PIRROLIDONA) CONTENDO ALGINATO DE SÓDIO E NANOCARGA DE 

PSEUDOBOEMITA OBTIDA PELO PROCESSO SOL-GEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2011



2 

 

ISABELLA TEREZA FERRO BARBOSA 

 

 

 

 

 

OBTENÇÃO DE MEMBRANAS HIDROFÍLICAS A BASE DE PVP (POLI-N-VINIL-2-

PIRROLIDONA) CONTENDO ALGINATO DE SÓDIO E NANOCARGA DE 

PSEUDOBOEMITA OBTIDA PELO PROCESSO SOL-GEL 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Mestrado Profissional de 

Engenharia de Materiais da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção de título de 

Mestre Profissional em Engenharia de Materiais.  

 

 

 

ORIENTADORA: PROFª. DRª. LEILA FIGUEIREDO DE MIRANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2011



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B238O     Barbosa, Isabella Tereza Ferro 

Obtenção de membranas hidrofílica a bases de PVP 

Poli(N-vinil-2-pirrolidina) contendo alginato de sódio e nanocarga 

de pseudoboemita obtida pelo processo sol-gel / Isabella  

Tereza Ferro Barbosa – 2011. 

      95 f.: il.; 30cm 

 

      Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) 

      Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011. 

      Orientador: Profª. Drª. Leila Figueiredo de Miranda 

      Referências: f. 88-95 

 

1. Nanocompósito. 2. Poli (N-vinil-2- pirrolidona) - PVP.  

       3. Pseudoboemita.  4. Alginato de Sódio, 5. Processo sol-gel 

 

 

                                                                   CDD 668.9 

 



4 

 

 

ISABELLA TEREZA FERRO BARBOSA 

 

 

 

 

 

OBTENÇÃO DE MEMBRANAS HIDROFÍLICAS A BASE DE PVP (POLI-N-VINIL-2-

PIRROLIDONA) CONTENDO ALGINATO DE SÓDIO E NANOCARGA DE 

PSEUDOBOEMITA OBTIDA PELO PROCESSO SOL-GEL 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Mestrado Profissional de 

Engenharia de Materiais da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção de título de 

Mestre Profissional em Engenharia de Materiais.  

.  

 

 

Aprovado em_______de__________________de 2011. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

______________________________________________ 

Profª. Drª. Leila Figueiredo de Miranda – Orientadora 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Mauro César Terence 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Leonardo Gondim de Andrade e Silva 

Universidade de São Paulo - IPEN



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, ao meu marido e à minha 

filha que estiveram sempre presentes e a 

memória do meu pai João de Barros 

Barbosa. 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Profa. Dra. Leila Figueiredo de Miranda, pelo incentivo, apoio e orientação 

dedicados durante a realização deste trabalho. 

Ao. Prof. Dr. Antônio Hortêncio Munhoz Júnior, por seu apoio e incentivo 

constante. 

Ao Prof. Dr. Leonardo Gondim de Andrade e Silva pelo tempo e dedicação 

disponibilizados a análise do projeto. 

Ao Prof. Dr. Mauro César Terence pelos comentários e ajuda no decorrer deste 

projeto. 

Ao Prof. Dr. Guilhermino José Macêdo Fechine que sempre demonstrou 

interesse e apoio à realização desta dissertação. 

Aos técnicos do Laboratório de Processamento e Caracterização de Materiais 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Maria Lioba Luciancencov Crespo, Luiz Henrique 

Silveira, Abner Cabral Neto e Rogério Aparecido Lopes da Silva, pelo apoio técnico e 

trabalhos prestados. 

A bibliotecária Andréia Sanches pela sua ajuda constante. 

À minha família pelo incentivo, apoio, paciência e ajuda incondicional. 

Aos meus amigos da Universidade Presbiteriana Mackenzie que tanto me 

ajudaram em todos os aspectos. 

Aos meus pais, pela dedicação e educação que sempre influenciou 

positivamente nas decisões tomadas nas horas mais difíceis de minha vida. 

Ao Mackpesquisa pelo apoio financeiro concedido. 

A todos que contribuíram direta ou indiretamente para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda a nossa ciência, comparada com a 

realidade, é primitiva e infantil e, no entanto, a 

coisa mais preciosa que temos. 

  Albert Einstein



8 

 

RESUMO 

 

O uso de hidrogéis combinados com diversos aditivos na regeneração de tecidos e 

cicatrizações em ferimentos, lesões e queimaduras vem sendo uma opção em tratamentos de 

difícil cicatrização, em ferimentos infeccionados com exsudação e outras enfermidades cujos 

tratamentos necessitam de meios úmidos e estéreis. Os hidrogéis a base de poli (N-vinil-2- 

pirrolidona) são membranas que formam uma barreira efetiva no ferimento, contra a intrusão 

de bactérias externas, embora permitam a passagem de oxigênio e de medicamentos, por 

serem permeáveis a eles. Pseudoboemitas obtidas pelo processo sol-gel são nanopartículas 

que apresentam uma alta área superficial, além de apresentar expressivas propriedades de 

absorção do exsudado, podem adsorver grande concentração de medicamentos e estes são 

liberados gradativamente em um meio contendo grande quantidade de água como é o caso das 

membranas de hidrogéis. As propriedades terapêuticas das membranas de hidrogel são 

altamente influenciadas pela concentração de água presente, que deve ser ao redor de 85 a 

90%, a qual determina a vida útil e as propriedades mecânicas do produto. Os hidrogéis 

produzidos somente a base de PVP apresentam propriedades mecânicas pobres o que dificulta 

o manuseio de curativos com maiores dimensões. O interesse do estudo da obtenção de 

hidrogéis a base de PVP contendo alginato de sódio e nanocarga de pseudoboemita obtida 

pelo processo sol-gel consiste em obter membranas com melhores propriedades mecânicas e 

com a possibilidade de incorporação de fármacos adequados a cada tipo de lesão. Neste 

trabalho foram obtidas e caracterizadas membranas de hidrogéis a base de PVP (10%) 

contendo alginato de sódio e nanocarga de pseudoboemita nas concentrações de 1% e 3%, 

respectivamente. As membranas foram obtidas por radiação ionizante com dose de 25 kGy. A 

caracterização das membranas foi realizada por meio de ensaios mecânicos de tração e 

ensaios físico-químicos de fração gel/fração sol, intumescimento, desidratação isotérmica em 

função do tempo e análises térmicas. Os resultados mostraram que as membranas de PVP 

contendo alginato de sódio apresentaram maior grau de reticulação (maior fração gel), maior 

resistência mecânica, maior grau de desidratação em função do tempo fração gel e maior 

absorção de água em relação às membranas tradicionais, somente a base de PVP. 

Palavras-chave: Poli(N-vinil-2-pirrolidona) – PVP; Membrana hidrofílica; Pseudoboemita; 

Alginato de Sódio; Processo sol-gel. 
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ABSTRACT 

 

The use of hydrogels combined with various additives in tissue regeneration and wound 

scarring, injuries and burnings has been an option in treatments of difficult scarring, infected-

bleeding wounds, burnings and other diseases whose treatments, moist and sterilized 

resources are required. The hydrogels based on poly (N-vinyl-2-pyrrolidone) are membranes 

that form an effective barrier over the wound. It protects against the intrusion of external 

bacteria. It allows the passage in and out of oxygen and medicaments, since they are 

permeable to them. Pseudobohemite obtained by the sol-gel process are nanoparticles that 

present a highly superficial area, with expressive characteristic of bleeding absorption. They 

can adsorb large concentrations of medicaments released gradually in a site containing large 

amount of water, as it is the case of hydrogel membranes. The therapeutical attributes of 

hydrogel membranes are highly influenced by the presented concentration of water, about 85 

to 90%, which determines the useful life and mechanical attributes of the product. Hydrogel 

based on PVP presents poor mechanical properties, which makes more difficult the handling 

of larger curatives. The objective of the study in obtaining hydrogel, based on PVP containing 

sodium alginate and nanoparticles of pseudobohemite obtained by sol-gel process consists in 

getting membranes with better mechanical properties and possible to incorporate suitable 

drugs to each kind of injures. In this study, were obtained and characterized membranes PVP 

based hydrogels (10%) containing sodium alginate nanoparticles pseudoboehmite 

concentrations of 1% and 3% respectively. The membranes were obtained by ionizing 

radiation dose of 25 kGy. The characterization of the membranes was performed by means of 

tensile tests and the physical-chemical gel fraction / fraction of the sun, swelling, dehydration 

isotherm is a function of time and thermal analysis. The results showed that the membranes of 

PVP containing sodium alginate showed higher degree of crosslinking (gel fraction higher), 

greater strength, greater degree of dehydration as a function of time and gel fraction higher 

water absorption compared to traditional membranes, only based PVP. 

Keywords: Poly (N-vinyl-2-Pyrrolidone)-PVP; Hydrophilic membrane; Pseudoboehmite; 

Sodium alginate; Sol-gel process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo nanotecnologia vem revolucionado o mundo da ciência, trazendo 

muita expectativa a este setor que tem como principal característica sua diversificação. O 

principal objetivo da nanotecnologia é criar novos produtos, materiais e processos, baseada na 

capacidade sempre crescente da tecnologia moderna, em manipular átomos e moléculas. As 

áreas de aplicação da nanotecnologia abrangem praticamente todos os setores da economia 

mundial (CALLISTER, 2002). 

Nos últimos 15 anos tem-se observado uma evolução nos equipamentos 

relativamente baratos e técnicas para investigar e manipular materiais em escala de tamanho 

nanométrico (BROWN et al., 2007). 

Por uma questão prática, a nanotecnologia geralmente significa mais do que 

simplesmente observar as características nessa faixa de tamanho; em vez disso, significa o 

controle dessas características em um projeto de engenharia funcional. O conceito de realizar 

ciência e engenharia em nanoescala originou-se com uma famosa palestra do físico Richard 

Feynman, em 1959, intitulada ―Há muito espaço lá embaixo‖. Esforços pioneiros 

subseqüentes, envolvendo imagens atômicas e nanofabricação, justificaram o impulso 

mundial em 2000, manifestado no U.S. National Nanotechnology Initiative e esforços 

semelhantes na Europa e no Japão (SHACKELFORD, 2008). 

O interesse e desenvolvimento da nanotecnologia, nas últimas décadas, 

levaram a um crescimento na área de nanocompósitos em razão das propriedades especiais 

apresentadas por estes materiais. Os nanocompósitos além de apresentar propriedades 

equivalentes à dos compósitos tradicionais podem também exibir propriedades ópticas, 

elétricas e magnéticas únicas, representando um grande passo, uma vez que estendem as 

potencialidades dos seus grupos individuais, combinando-os de forma a obter, produtos com 

propriedades de engenharia mais avançadas (ALEXANDRE; DUBOIS, 2000).
 

Os nanocompósitos são uma classe nova de materiais com propriedades 

diferenciadas dos polímeros. Grande parte dos nanomateriais desenvolvidos até o momento é 

proveniente de incorporações de um material de origem inorgânica, a um polímero 

(ESTEVES et al., 2004). 

Quanto aos tipos de polímeros sintéticos utilizados para a formação de 

hidrogéis, a grande maioria dos trabalhos desenvolvidos e em desenvolvimento utiliza os 

polióxidos, os poliacrilatos e os polivinílicos, como principal fonte de pesquisa (RODAS, 

2004; ALVES, 2008). 
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Os hidrogéis têm recebido uma grande atenção devido às suas propriedades 

físicas, podem ter aplicações biomédicas e farmacêuticas, sendo utilizados como curativos, 

em lentes de contato, matrizes para imobilização de enzimas e sistemas de liberação de 

fármacos. Tem se proposto o uso de hidrogéis para o tratamento de queimaduras, 

demandando novos hidrogéis com grande capacidade de absorção de fluídos corpóreos 

(PEPPAS et al., 1996). 

Os hidrogéis são compostos por sistemas poliméricos reticulados e, ou 

entrelaçados ou por um copolímero enxertado, no qual um deles forma o esqueleto principal e 

o outro uma ramificação (BEVINGTON, 1990; McCRUM et al., 1988; MANO, 1991). 

Nos dois tipos de sistemas poliméricos um dos componentes é um polímero 

hidrofílico, e após reticulado se torna insolúvel em água, em razão da existência de uma rede 

tridimensional ligando suas cadeias, e outro, a água, retida em sua estrutura (ROSIAK et al., 

1991). 

A membrana à base de hidrogéis pode ser reticulada por meio de processos 

químicos ou por irradiação (ROSIAK et al., 1991).
 
O processo de irradiação utilizado para a 

reticulação dos polímeros possui várias vantagens, por ser simples eficiente e limpo, não 

atingindo o meio ambiente. A aplicação da radiação para a reticulação do hidrogel é um 

processo que possibilita a esterilização de forma simultânea. 

As membranas hidrofílicas à base de poli (N-vinil-2-pirrolidona) - PVP são 

conhecidas por sua inércia química, hidrofilicidade alta e propriedades biomédicas adequadas 

(DARWIS et al., 1993), foram patenteadas por Rosiak et al. (1989) e são comercializadas 

desde 1990. 

Embora estejam confirmadas suas propriedades biomédicas em práticas 

clínicas, tem sido observada a dificuldade de manuseio de tais materiais, em razão da atenção 

necessária para prevenir danos mecânicos durante sua aplicação (BACARO et. al.; 1995). 

A incorporação de nanocargas de Pseudoboemita no PVP contendo alginato de 

sódio, busca a melhoria das propriedades mecânicas permitindo minimizar o número de trocas 

desses curativos e a possibilidade de incorporação de fármacos. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é incorporar nanocargas de pseudoboemita em 

membranas hidrofílicas à base de PVP contendo alginato de sódio e a caracterização das 

propriedades dos nanocompósitos obtidos. 
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1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

O objetivo específico deste trabalho é obter membranas hidrofílicas a base de 

PVP contendo alginato de sódio com nanocarga de pseudoboemita para utilização tópica no 

tratamento de ulcerações da pele melhorando as propriedades mecânicas, minimizando o 

número de trocas destes curativos e possibilitando a incorporação de fármacos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Um campo científico ainda pouco explorado são os nanocompósitos, 

possibilitando o desenvolvimento de novos materiais com propriedades diferenciadas dos 

polímeros convencionais, abrangendo todos os setores e sendo uma oportunidade inesgotável 

para a engenharia de materiais. 

Entre os polímeros mais utilizados como fase orgânica em nanocompósitos, 

encontram-se os polióxidos, os poliacrilatos, os polissacarídeos e os polivinílicos, conforme 

pode ser observado no Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1 – Polímeros utilizados em nanocompósitos. 

Fonte: BORSCHIVER et al. (2005). 

 

Um dos polímeros sintéticos mais utilizados para a formação de hidrogéis, 

onde sua reticulação é facilmente realizada pelo uso da radiação ionizante é o PVP (RODAS, 

2004). 

O hidrogel é uma rede polimérica com um grau de flexibilidade muito similar 

ao tecido natural em razão do seu significativo índice de água. Porém, à medida que os 
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hidrogéis absorvem água, suas propriedades mecânicas são reduzidas chegando a 

comprometer a manipulação do material como um curativo.  

Em virtude do exposto, a obtenção de membranas hidrofílicas a base de PVP 

contendo alginato de sódio e nanocargas de pseudoboemita busca promover a melhoria das 

propriedades mecânicas do material, minimizando o número de trocas de curativos e 

possibilitando a incorporação de fármacos. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado um levantamento 

bibliográfico pela consulta em livros, em periódicos, anais de congressos e em sites 

especializados da internet. 

Na parte experimental foram produzidos e caracterizados hidrogéis a base 

de PVP/alginato de sódio e pseudoboemita, obtidos por radiação ionizante e os mesmos 

foram caracterizados por meio de ensaios mecânicos de tração, ensaios físico-químicos de 

fração gel/fração sol, intumescimento, desidratação isotérmica em função do tempo e 

termogravimetria. Os resultados mostraram que as membranas de PVP contendo alginato 

de sódio apresentaram maior grau de reticulação (maior fração gel), maior resistência 

mecânica, maior grau de desidratação em função do tempo fração gel e maior absorção de 

água em relação às membranas tradicionais, somente a base de PVP. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

Um compósito pode ser definido como um material formado por dois ou mais 

constituintes diferentes, com propriedades que não são possíveis de se obter a partir dos 

componentes individuais (MIRANDA, 1999). Um nanocompósito, por outro lado, constitui 

uma fase nova de materiais bifásicos, onde uma das fases possui dimensões em escala 

nanométrica. Desta maneira, as propriedades destes materiais não são resultantes da soma das 

propriedades individuais dos componentes de cada fase (RAMOS FILHO et al., 2005). 

Devido às espessuras destas partículas apresentarem dimensões nanométricas, 

ao estarem separadas por material polimérico, nos nanocompósitos, é possível verificar os 

efeitos associativos quanto às propriedades mecânicas (PEDRONI et al., 2006). 

O nanocompósito do estudo envolve o PVP, uma matriz polimérica conhecida 

por sua inércia química, hidrofilicidade alta e propriedades biomédicas adequadas.  

 

2.1 COMPÓSITOS 

 

De maneira geral, pode-se considerar um compósito, qualquer material 

multifásico com uma proporção significativa das propriedades de ambas as fases que o 

constituem, de modo a obter uma melhor combinação de propriedades. 

No projeto de materiais compósitos, cientistas e engenheiros combinam de 

maneira engenhosa: metais, cerâmicas e polímeros para produzir uma nova geração de 

materiais com características peculiares e extraordinárias. A maioria dos compósitos foi 

criada para obter e melhorar combinações de características mecânicas, tais como rigidez, 

tenacidade e resistência nas condições ambientes e de temperaturas altas e baixas.  

A maioria dos materiais compósitos é composta por apenas duas fases; uma é 

chamada de matriz que é contínua e envolve a outra fase, chamada com frequência de fase 

dispersa (CALLISTER, 2002). A fase dispersa pode estar na forma de fibras ou na forma de 

partículas. 

As cargas na forma de partículas ou de grânulos podem ser incorporadas aos 

polímeros com o objetivo de modificar as propriedades e/ou reduzir o custo final do produto 

(ALVES, 2008). 

Essas cargas podem ser classificadas de acordo com a sua capacidade de 

reforço e alteração nas propriedades dos polímeros utilizados (WIEBECK; HARADA, 2005). 

As cargas inertes ou enchimentos são partículas sólidas, quimicamente inertes, 
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acrescentadas aos polímeros em quantidade suficiente para diminuir o custo final deste 

material. Enquanto, as cargas ativas ou reforçantes modificam as propriedades dos polímeros 

alcançando uma melhora em suas propriedades principais. 

Os compósitos com partículas grandes e os compósitos reforçados por 

dispersão são duas subclassificações dos compósitos reforçados com partículas. A distinção 

está baseada no mecanismo de reforço ou aumento da resistência. 

A maioria dos compósitos possui uma fase particulada mais dura e mais rígida 

que a matriz porque essas partículas de reforço tendem a restringir o movimento da matriz na 

vizinhança de cada partícula. A matriz acaba transferindo parte da tensão aplicada às 

partículas, as quais suportam uma fração da carga. O grau de reforço ou de melhoria mecânica 

depende da ligação forte na interface matriz-partícula. 

Quando a resistência mecânica é aumentada por dispersão, as partículas são 

muito menores, com diâmetros de 10 e 100 nm e as interações partícula-matriz em nível 

atômico ou molecular levam ao aumento da resistência mecânica. 

Nos nanocompósitos já desenvolvidos, a formação da mistura entre fases 

polímero/nanocarga provoca uma interação em nível molecular capaz de aprimorar as 

propriedades do material inicial.  

No Fluxograma 1 é apresentada a classificação para os compósitos 

(CALLISTER, 2002). 

 

 

Fluxograma 1 – Esquema de classificação para compósitos. 

   Fonte: CALLISTER (2002). 
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2.1.1 Cargas  

 

As cargas são materiais sólidos, apresentadas na forma finamente dividida e 

empregadas, geralmente, em proporções acima de 5%, quando se tratam de cargas naturais 

inorgânicas, também chamadas de cargas minerais (ROSSI, 1991). 

Em compósitos com polímeros, as cargas minerais são usadas para reduzir o 

custo, melhorar o processamento, controlar a densidade, os efeitos ópticos, controlar a 

expansão térmica, o retardamento de chama, modificações no que se refere às propriedades de 

condutividade térmica, resistência elétrica e susceptibilidade magnética, além da melhora de 

propriedades mecânicas, tais como a dureza e a resistência ao rasgo (CIMINELLI, 1988). 

As cargas podem exercer as funções reforçantes, para isso, é necessária uma 

interação entre a carga e o polímero, relacionando as propriedades químicas da carga com as 

conformações moleculares e constituição química da matriz e, caso não seja perfeita, surgirão 

vazios na região de contato entre o polímero e a carga, provocando a fragilização do material. 

A ocorrência ou não de interação entre os componentes de um compósito polimérico pode ser 

facilmente observada por meio da microscopia eletrônica de varredura. 

O tamanho das partículas é outro fator importante, pois define a área de contato 

com a matriz. Em geral, a resistência aumenta com a diminuição do tamanho da partícula. É 

necessária também uma boa dispersão das partículas na matriz, para que as cargas não 

formem agregados, impedindo o envolvimento completo das partículas pela matriz, o que 

gera concentração de tensões e consequente redução nas propriedades mecânicas (RABELLO, 

2000). 

As cargas podem ser classificadas como: orgânicas ou inorgânicas, sintéticas 

ou naturais dependendo da sua origem ou natureza. 

As cargas orgânicas naturais são em geral fibrosas, alguns exemplos são as 

fibras de madeira, bambu, sisal e a serragem dentre outras.   

As que fazem parte das cargas orgânicas sintéticas são: a celulose regenerada e 

os polímeros termofixos moídos de um modo geral.  

Entre as cargas inorgânicas naturais destaca-se o talco, o quartzo, a mica entre 

outras.  

As cargas inorgânicas sintéticas são representadas pelo negro de fumo, sais 

metálicos, esferas e fibras de vidro e óxidos metálicos, como a alumina (GARCIA, 1998). 

As cargas minerais, em função da eficiência do reforço mecânico, podem ser 

classificadas como cargas inertes ou de enchimento e as reforçantes (SOUSA, 2005). 
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2.1.1.1 Cargas Inertes ou de Enchimento 

 

As cargas inertes ou de enchimento são cargas que provocam uma diminuição 

no coeficiente de expansão térmica e o encolhimento do produto moldado, com a função 

principal voltada ao controle da viscosidade do polímero durante o processamento, alterando 

significativamente o índice de fluidez deste polímero (ALVES, 2008). 

São também conhecidas como cargas funcionais, pois sua função principal é 

baratear o custo da matriz polimérica. São os minerais com formato esferoidal, como a sílica, 

o quartzo, a alumina, entre outros (CANDIAN, 2007). 

 

2.1.1.2 Cargas Reforçantes 

 

As cargas reforçantes são cargas minerais com estrutura fibrosa ou lamelar, 

como mica, talco, caulim, entre outras. Este tipo de carga possui a função de melhorar as 

propriedades mecânicas da matriz polimérica (CANDIAN, 2007). 

 

2.1.1.3 Critério de seleção 

 

Vários fatores devem ser levados em consideração quando é realizada a 

escolha da carga a ser utilizada em determinado compósito polimérico. 

Deve-se ter em mente que as características físicas influirão decisivamente 

sobre o processamento e propriedades finais. Essa influência é mais acentuada quanto maior 

for a concentração da carga incorporada (GARCIA, 1998).  

Dentre as características das cargas a serem analisadas, pode-se observar a 

razão, o tamanho e a sua distribuição, a porosidade, a área superficial e a natureza química da 

superfície das partículas. A ausência de contaminantes, a facilidade de dispersão e a geometria 

de empacotamento das partículas da carga também influenciam diretamente neste processo 

(ALVES, 2008). 

- Razão de Aspecto: A razão de aspecto é o quociente entre o comprimento e o 

diâmetro da partícula. 

A probabilidade de uma carga mineral atuar como uma carga reforçante é 

maior, quanto maior for à razão de aspecto. Portanto, as partículas esféricas, cubos ou 

plaquetas, com pequena razão de aspecto agem como cargas de enchimento melhorando as 

propriedades mecânicas. Enquanto as fibrosas ou placas, com alta razão de aspecto, 
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normalmente reforçam a matriz polimérica melhorando a resistência do compósito. 

Os compósitos fundidos têm um comportamento não-Newtoniano; a dispersão 

das partículas leva à formação de estruturas desorientadas e a razão de cisalhamento alta 

aplicada tende a orientar as partículas que apresentem razão de aspecto alta, reduzindo assim, 

a viscosidade efetiva (LIMA, 2007). 

- Tamanho das partículas: O tamanho das partículas também é outro fator 

importante no critério de seleção, pois define a área de contato com a matriz. Em geral a 

resistência aumenta com a diminuição do tamanho da partícula. É necessária também uma  

dispersão boa das partículas na matriz, de modo que as cargas não formem agregados, 

impedindo o envolvimento completo da matriz, o que gera concentrações de tensões e 

consequente redução nas propriedades mecânicas (RABELLO, 2000). 

Portanto, quanto menor o tamanho das partículas maior é a área de superfície 

específica e de interface entre a carga mineral e o polímero. 

- Área superficial: A área superficial é um dos fatores de maior influência 

sobre as propriedades dos compósitos, uma vez que depende do grau de interação entre o 

polímero e a carga empregada (ALVES, 2008). 

O decréscimo do tamanho das partículas aumenta a área superficial resultando 

num maior volume de interações partícula-partícula e polímero-partícula (SUH; WHITE, 

1996). 

Segundo Trotignon (1991), grandes superfícies dão origem a muitos sítios de 

adesividade melhorando as propriedades mecânicas, entretanto causam problemas de 

dispersão e viscosidade incontrolável. Aglomerados de partículas com pequena área 

superficial atuam como partículas segregadas diminuindo a resistência ao impacto. 

- Natureza química da superfície: A natureza química da superfície da carga é 

fator determinante para o grau de interação entre o polímero e a carga utilizada. Quanto maior 

a polaridade da carga, maior será a afinidade aos polímeros que apresentam grupos polares em 

suas estruturas e vice-versa. 

Nos compósitos poliméricos podem ser identificadas três fases: a fase discreta 

da carga, a fase contínua da matriz polimérica e a interface. A interface é constituída por uma 

camada de matriz polimérica imobilizada ao redor da carga, e cujas propriedades são tão 

diferentes daquelas da matriz, quanto maior for o nível de interação do polímero com a carga. 

A espessura da camada imobilizada também irá depender da afinidade entre o polímero e a 

carga utilizada (ALVES, 2008). 

- Geometria: Um dos fatores mais importantes na escolha da carga é a sua 
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geometria. A geometria de empacotamento das partículas da carga está relacionada ao arranjo 

espacial, influenciando diretamente nas propriedades reológicas do compósito, alterando as 

propriedades mecânicas do sistema. 

- Pureza: O teor de impureza da carga mineral deve ser um fator determinante 

e conhecido, a fim de que sejam evitados os processos de degradação térmica e de 

fotodegradação (ROSA; PANTANO FILHO, 2003). 

A presença desses materiais contaminantes catalisa o processo de degradação 

da matriz polimérica, inviabilizando o uso da carga nesta matriz. 

- Dispersão: As cargas que se dispersam facilmente na matriz polimérica 

favorecem a obtenção de sistemas compactos, e requerem energias menores ou trabalho de 

ação cisalhante durante a etapa de composição do compósito polimérico (TROTIGNON, 

1991). 

A dispersão da carga na matriz polimérica é outro fator relevante na sua 

seleção. Neste trabalho, a pseudoboemita obtida pelo processo sol-gel é empregado para a 

dispersão de partículas coloidais estáveis em um fluído e a formação de uma estrutura rígida 

de partículas coloidais ou de cadeias poliméricas que imobiliza a fase líquida nos seus 

interstícios. 

O alginato de sódio, melhor reforço, é aquele que atende as características de 

projeto, com o custo menor (CANDIAN, 2007). Além disso, é extraído de uma fonte 

renovável enquadrando-se no conceito de desenvolvimento sustentável. 

 

2.2 NANOCOMPÓSITOS 

 

O prefixo ―nano‖ indica que as dimensões dessas entidades estruturais são da 

ordem nanômetro (10
-9 

m) e os nanocompósitos já desenvolvidos e estudados se encontram 

entre 0,1 a 100 nm (nanômetros) (CALLISTER, 2002). Os materiais de escala nanométrica 

exibem propriedades químicas e físicas diferentes de materiais micro e macrométricos 

(BROWN et al., 2007). 

O desenvolvimento de novos materiais nanocompósitos, cada vez mais, vem 

buscar o aprimoramento das propriedades do polímero, diminuição de custos de fabricação, 

manutenção das propriedades organolépticas do material, sendo a utilização de materiais 

cerâmicos que possam dar esta contribuição de grande importância na pesquisa (ALVES, 

2008). 

A fase inorgânica mais utilizada na preparação de nanocompósitos poliméricos 
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é a argila. 

A argila é uma carga potencial, pois é abundante na natureza, não é tóxica e 

pode ser utilizada em: produtos para a área médica, de alimentos, cosméticos dentre outras 

(CHEN; EVANS, 2005). 

As argilas costumam estar na forma de pó ou microcristais e são insolúveis em 

praticamente todos os solventes. Existem diversos tipos de argila como o calcário (calcita, 

dolomita), o filito, a mica (muscovita, flogopita, biotita), a sílica (quartzo, zeólita), o talco, a 

pirofilita (agalmatolito), o gesso, a barita, a wollastonita, a esmectita (bentonita, 

montmorilonita, hectorita, saponita) e a ilita (LEWIN et al., 2005) 

No Desenho 1 é mostrada a estrutura  de  nanocompósitos, onde as  cadeias  

poliméricas intercalam com a argila. 

 

 

Desenho 1 – Estrutura dos nanocompósitos 

Fonte: MORALES et al. (2006). 
 

 

As esmectitas, principalmente o mineral montmorilonita, têm sido muito 

utilizada como carga mineral em nanocompósitos em razão de capacidade boa de 

delaminação somada à resistência alta a solventes e estabilidade térmica necessária aos 

processos de polimerização e de extrusão. 

A montmorilonita, em seu estado natural tem caráter hidrofílico e para haver 

uma boa dispersão em matrizes poliméricas é necessário torná-la organofílica por meio de um 

processo de modificação superficial. Neste processo são trocados os cátions de sódio 

presentes por lacunas (também denominadas de galerias) existentes entre as camadas 

estruturais, por cátions de sais quaternários de amônio de cadeias longas contendo acima de 

12 carbonos, que proporcionam a expansão entre as galerias facilitando assim a incorporação 
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das cadeias poliméricas (LEBARON et al., 1999). 

No Desenho 2 é mostrada a estrutura da montmorilonita com cátions de Na, 

Ca, Li ocupando espaços interlamelares, os quais podem ser substituídos com certa facilidade. 

 

  
Desenho 2 – Estrutura da montmorilonita. 

Fonte: PAIVA et al. (2008). 

 

A incorporação de nanopartículas de pseudoboemita, obtidas pelo processo sol-

gel, em uma matriz a base de PVP poderá trazer grandes benefícios ao produto final, com a 

melhoria das propriedades do sistema polimérico. 

 

2.3 QUÍMICA DAS RADIAÇÕES 

 

A radiação eletromagnética é considerada como sendo de natureza ondulatória, 

consistindo em componentes de campo elétrico e de campo magnético que são posicionados 

perpendicularmente um em relação ao outro e também em relação à direção de propagação 

(CALLISTER, 2002), como pode ser observado no Esquema 1. 

 

 

Esquema 1– Uma onda eletromagnética. 

Fonte: UERJ (2010). 
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A energia das radiações eletromagnéticas é função da frequência, ou do 

comprimento de onda da radiação. A faixa de energia deste tipo de radiação é muito ampla, 

pois as fontes que lhes dão origem são variadas (EISBERG; RESNICK, 1988).  

No Esquema 2 é mostrado o espectro de energia das radiações 

eletromagnéticas (SILVA, 2005). 

 

 

 

Esquema 2 – Espectro eletromagnético das radiações. 

Fonte: SILVA (2005). 

 

A química das radiações é o estudo das reações nucleares e suas aplicações 

sendo utilizada para determinar os mecanismos da reação química, para investigar o 

movimento dos átomos em sistemas biológicos e para identificar a idade de importantes 

artefatos históricos (BROWN et al., 2007). 

A radiação absorvida pela matéria pode provocar a excitação ou ionização das 

moléculas. A excitação ocorre quando a radiação absorvida excita os elétrons para estados de 

energia mais alta ou aumenta o movimento das moléculas, fazendo com que eles se 

movimentem, vibrem ou girem. A ionização ocorre quando a radiação remove um elétron de 

um átomo ou molécula. A radiação que provoca a ionização é chamada de radiação ionizante 
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e é muito mais prejudicial aos sistemas biológicos do que a radiação não ionizante. 

Muitos tecidos vivos contêm no mínimo 70% de água e quando irradiado, a 

maioria da energia de radiação é absorvida pelas moléculas de água, removendo elétrons e 

formando íons H2O
+
 altamente reativos. Esses íons podem reagir com outra molécula de água 

para formar um íon H3O
+
, e um radical livre instável e altamente reativa de OH (radical livre).  

Portanto, a formação de um único radical livre pode iniciar um grande número de reações 

químicas capazes de romper as operações normais, sendo comum definir a radiação ionizante 

como a que pode ionizar o material e é um processo com uma energia mínima de 1216 

kJ/mol.  

Os raios X, gama, alfa, beta e a radiação ultravioleta de alta energia possuem 

energias acima dessa quantidade e são por consequência formas de radiação ionizante 

(BROWN et al., 2007). 

Os raios X podem ser produzidos quando elétrons são acelerados em direção a 

um alvo metálico. O choque do feixe de elétrons (que saem do cátodo com energia de dezenas 

de keV) com o ânodo (alvo) produz dois tipos de raios X. Um deles constitui o espectro 

contínuo, e resulta da desaceleração do elétron durante a penetração no ânodo. O outro tipo 

são os raios X característicos do material do ânodo. Assim, cada espectro de raios X é a 

superposição de um espectro contínuo e de uma série de linhas espectrais características do 

ânodo (SANTOS, 2002). 

No Desenho 3 é mostrada a produção dos raios X. 

 

 

Desenho 3 – Produção dos raios X. 

Fonte: SANTOS (2002). 

 

Os raios X possuem uma frequência acima de 10
16 

Hz, sendo que seu espectro 

depende da aceleração dos elétrons e, em menor grau do material do alvo (TIPLER, 1981). 

A radiação gama ou raio gama (γ) é um tipo de radiação eletromagnética 

produzida geralmente por elementos radioativos, processos subatômicos como a aniquilação 

de um par pósitron-elétron, estando associada à emissão de partículas alfa (α) e beta (β). As 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radioatividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3sitron
http://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9tron
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partículas alfa (α) e beta (β) deixam o núcleo excitado e com o decaimento para o estado 

estável emite raios gama (γ). 

As partículas alfa (α) e prótons energéticos causam a ionização e excitação 

além de causar deslocamento do núcleo por colisão (MIRANDA, 1999). 

A partícula beta (β) é uma partícula emitida por substâncias radioativas. São 

elétrons emitidos com grande velocidade, em geral próxima da velocidade da luz. Como têm 

massa menor, carga elétrica menor e velocidade maior que as partículas alfa, são mais 

penetrantes. Quando um átomo emite uma partícula beta, seu número de massa não diminui, 

sua massa diminui pouquíssimo, e seu número atômico aumenta de uma unidade. 

O efeito da radiação está relacionado com a propriedade de provocar ionização 

da matéria com a qual interage, isto é, com sua capacidade de arrancar elétrons da matéria, 

criando íons. A propriedade de provocar ionização é diferente, para os três tipos de radiação. 

A radiação alfa é a de massa maior. Por isso, é a menos penetrante, e somente 

torna-se perigosa se atingir os pulmões ou se for ingerido algum material emissor. Por outro 

lado, partículas-beta são mais penetrantes do que as partículas-alfa, por isso, conseguem 

atravessar a pele, mas não o corpo. Podem ser bloqueadas usando-se uma placa de madeira, 

plástico ou uma fina lâmina metálica. Já as ondas eletromagnéticas gama têm muito mais 

energia do que as partículas α ou β. A radiação-gama é muito penetrante e pode atravessar 

grandes distâncias. Ela facilmente atravessa o corpo. Para bloqueá-la é necessário usar 

materiais densos como o chumbo, o aço ou o concreto. 

No Desenho 4 é mostrada a penetração de cada partícula. 

 

 

Desenho 4 – Penetração da radiação ionizante. 

Fonte: FIOCRUZ (2010). 

 

Sob o ponto de vista tecnológico do processamento de polímeros, a interação 

da radiação de energia alta mais importante, são as mudanças químicas como distúrbios da 

estrutura eletrônica (MIRANDA, 1999). 
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A quantidade de energia absorvida por um material é usualmente medida em 

Gray (Gy), sendo 1 Gy definido como a absorção de 10
4
 erg/g. Outra unidade muito 

empregada é o rad, que corresponde a 10
-2

 Gy e a uma absorção de 100 ergs. A dose 

absorvida é, frequentemente, expressa em eV. Essas unidades estão relacionadas da seguinte 

forma: Gy = 100 rad = 1 J/kg = 6,24 x 10
15 

eV/g, e 1 Mrad = 10 kGy (SCHNABEL, 1981; 

CLOUGH, 1988). 

A ionização ocorre para radiações com comprimentos de onda menor de 250 Å 

e energia maior de 50 eV.  Comprimentos de ondas maiores de 250 Å não provocam 

ionização, mas produzem espécies excitadas. A fotoquímica estuda as reações que ocorrem 

com estas espécies excitadas, eventos químicos diferentes daqueles provocados pela radiação 

ionizante (EISBERG; RESNICK, 1988). 

Na química das radiações ionizantes, os fótons e as partículas de energia alta 

não são seletivos, podendo reagir com moléculas que estão ao longo de suas trajetórias, 

surgindo, possivelmente, estados ionizados e excitados, em concentração alta, particularmente 

nas fases sólidas e líquidas (SPINKS & WOODS, 1990). Eles interagem com a matéria pelo 

efeito fotoelétrico, pelo efeito Compton ou pela produção de pares, e nessas interações são 

emitidos elétrons ou pares elétron-pósitron que por sua vez, ionizam a matéria. 

No Efeito Fotoelétrico, o fóton interage com elétrons fortemente ligados, tendo 

como resultado dessa interação a expulsão de um elétron, geralmente alocado na camada K do 

átomo, sendo também chamada de absorção fotoelétrica (SIMÃO; BATTISTEL, 2004). 

No Esquema 3 é mostrado um fóton incidente transferindo energia a um elétron 

ligado, causando a sua ejeção. 

 

 

 

 

Esquema 3 - Esquema gráfico do efeito fotoelétrico. 

Fonte: SIMÃO; BATTISTEL (2004). 

 
 

No Espalhamento Compton parte da energia do fóton incidente é transferida 
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para o elétron e parte é espalhada na forma de radiação eletromagnética (SANTOS, 2004).  

No Esquema 4, o fóton incidente remove um elétron externo do átomo e sofre 

um desvio da sua rota. 

 

 

 
 

 

Esquema 4 - Espalhamento Compton. 

Fonte: SIMÃO; BATTISTEL (2004). 
 

 

O Espalhamento Compton é o mais importante processo com energias altas. 

Nesse caso quando um fóton com energia superior a 1,022 MeV interage nas vizinhanças do 

núcleo de um átomo (Esquema 5), ele pode desaparecer e em seu lugar surgir um par elétron-

pósitron. 

 

 

 
 

Esquema 5 - Esquematização dos processos de produção e aniquilação de pares. 

Fonte: SIMÃO; BATTISTEL (2004). 

 

No final de seu percurso, o pósitron interage com um elétron, produzindo dois 

"quanta" de radiação devido à aniquilação, cada uma com energia de 0,51 MeV. Um ou 

ambos destes fótons da aniquilação podem escapar do material (escape simples ou escape 

duplo) ou podem ser absorvidos no material pelos processos Compton e/ou fotoelétrico 

(MONTANHEIRO et al, 1977). 

A interação da radiação ionizante com a matéria promove eventos físicos, 
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químicos e físico-químicos podendo ser divididos em três etapas (MIRANDA, 1999): 

 - Etapa Física: A energia transferida provoca a formação de espécies excitadas e 

 ionizadas. As espécies primárias formadas altamente energéticas são muito 

 instáveis, cedendo energia por meio de reações secundárias espontâneas ou por 

 colisões com moléculas vizinhas; 

 - Etapa Físico-Química: Espécies secundárias reativas (espécies excitadas, iônicas e 

 radicais livres) são produzidas a partir de uma única reação ou por uma sucessão 

 complexa de reações; 

 - Etapa Química: Tem início quando o sistema restabelece o equilíbrio térmico que 

 havia sido alterado pela transferência de energia de radiação. Nesta etapa, as espécies 

 continuaram a reagir entre si com as espécies vizinhas. 

As Equações E.1 e E.2 mostram os produtos obtidos provocados pela absorção 

de radiação ionizante (BECHARA, 1995): 

A + e ri   A
+
 + e s + e r      (E.1) 

A + e ri   A*       (E.2) 

 

em que: A = molécula absorvedora 

  A
+
 = molécula ionizada 

  A* = molécula excitada 

e ri = elétrons rápidos incidentes 

e s = elétrons secundários 

er = elétrons rápidos incidentes com energia cinética menor que a energia 

cinética incidente. 

 

As espécies excitadas podem dar origem aos radicais livres de acordo com a 

Equação E.3. 

A*      R1
●
 + R2

●
        (E.3) 

 

na qual:  R1
●
 e R2

●
 = radicais livres 

 

Os estudos feitos sobre a ação da radiação em polímeros concentram-se, 

principalmente, nas reações posteriores a formação dos radicais livres. 

Entre estas reações destacam-se: 

a) Polimerização: 

 

R
●
 + nM   RMn

●
        (E.4) 

 

em que:  M = monômero 

RMn
●
 = macrorradical 
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b) Cisão de ligações, gerando ligações cruzadas: 

 

mMn  
R●  

Y       (E.5) 

 

na qual:  Y = macromolécula com ligações cruzadas 

 

c) Cisão localizada em cadeias, gerando degradação: 

 

Mn  
R●  

W + X       (E.6) 

 

em que: W e X = moléculas menores do que Mn 

 

c) Enxerto ("graftização") de monômeros em polímeros: 

 

Mn + mA 
R●  

Mn + Am      (E.7) 

 

A predominância de alguma das reações acima vai depender da natureza 

química e morfología do meio absorvedor. 

 

2.3.1 Efeito da Radiação na água: Radiólise da água 

 

A ação da radiação sobre a água provoca sua radiólise, produzindo, várias 

espécies químicas conforme mostrado no Desenho 5. A formação e a concentração destes 

produtos dependem das condições de irradiação. Além disso, a água que sofre radiólise pode 

estar na forma gasosa, líquida ou sólida. 

 

 

Desenho 5 - Radiólise da água e suas espécies. 

Fonte: NOUAILHETAS (2009). 

 

Em seguida à ionização da água, ocorre um rearranjo eletrônico e a 

possibilidade da produção de radicais livres. 

Os radicais livres, altamente reativos, interagem entre si ou com moléculas 
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próximas. Consequentemente, novas moléculas podem ser modificadas passando também a 

disputar elétrons do meio. 

 

2.3.2 Comportamento dos Polímeros sob Radiação Ionizante 

 

O efeito da radiação ionizante em materiais poliméricos já vem sendo estudado 

pela ciência de biomateriais, que busca o aprimoramento desses materiais pela radiação. No 

processo de absorção da radiação ionizante, esta causa alteração na estrutura química desses 

materiais promovendo a formação de radicais livres e a produção de espécies iônicas que, por 

consequência, podem causar a quebra dos grupos funcionais ou a quebra da cadeia principal e 

ainda formar reticulações.  

As radiações em pequenas doses podem induzir mudanças significativas nas 

propriedades físicas e mecânicas de alguns polímeros, enquanto que em outros, dependendo 

da estrutura química, há necessidade de doses altas para promover algum tipo de mudança. 

Porém, quando se trata da interação da radiação ionizante com o material polimérico, há 

necessidade de se avaliar se é um evento primário, de formação de radicais e íons, ou uma 

ação secundária, em que ocorre a reorganização de uma parte do composto em que ocorreu à 

ação da radiação. 

Quando os polímeros absorvem a radiação ionizante são excitados e ionizados, 

de modo que ocorre a formação de espécies que são radicais livres. Os elétrons ejetados de 

energia baixa se dissipam em forma de energia térmica ou podem ser estabilizados por 

interação com grupos polares presentes nos compostos irradiados. Assim, a absorção da 

radiação depende da densidade do substrato e, consequentemente, as alterações aleatórias que 

ocorrem em escala molecular promovem alterações químicas nos grupos químicos que são 

mais sensíveis à ação da radiação (CRUZ, 2005). 

As modificações causadas pela radiação ionizante dos polímeros dependem do 

tipo de radiação, da presença de oxigênio, da atmosfera de irradiação, aditivos, solventes, grau 

de cristalinidade e homogeneidade do material polimérico que irá absorver a energia 

(CLEGG; COLLYER, 1964). 

Os processos de degradação (cisão das ligações da cadeia principal) e a 

reticulação (ligações químicas entre moléculas poliméricas diferentes) ocorrem 

simultaneamente e, a predominância de um dos processos sobre o outro, depende da estrutura 

química do polímero e das condições de irradiação (WILSKY, 1987). 
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2.3.2.1 Polimerização, Reticulação e Cisão 

 

Polímeros são macromoléculas formadas pela repetição regular de pequenas 

unidades químicas, denominados ―meros‖, unidos por ligações covalentes ao longo da cadeia. 

O termo ―polímero‖, que significa muitas partes, foi criado, em 1832, por Berzelius. O 

número de meros da cadeia principal é denominado grau de polimerização, sendo 

representado por DP ou n. 

Os polímeros são formados por cadeias longas, cujo esqueleto principal 

consiste de uma sequência de átomos de carbono, podendo apresentar, facultativamente, 

heteroátomos de oxigênio e nitrogênio. A presença de ramificações e grupos substituintes é 

comum em ligações laterais (CALLISTER, 2002). Algumas características dos polímeros são: 

massa molar, cristalinidade e transições térmicas.  

Estes têm uma massa molar alta, variando entre 10
3
 e 10

6
 g/mol, dependendo 

do tipo de monômero e das condições de polimerização (MANO; MENDES, 2001). 

Normalmente utiliza-se uma massa molar média, pois no processo de polimerização, 

moléculas grandes são sintetizadas a partir de moléculas menores, produzindo variações no 

comprimento final das cadeias ou nas massas molares (CALLISTER, 2002). 

Para uma mesma estrutura polimérica, as propriedades apresentam uma 

variação progressiva com a massa molar, variação esta que se torna pouco expressiva quando 

as massas atingem ou excedem uma ordem de grandeza de 10
5
. Para massas molares maiores 

podem ser esperados aumentos na viscosidade de soluções, na capacidade de se formar 

filmes, no ponto de amolecimento, na resistência a tração, na resistência ao impacto, bem 

como diminuição da solubilidade (MANO, 1991; MANO; MENDES, 2001). 

A cristalinidade pode ser conceituada como um arranjo ordenado de matéria no 

espaço, com repetição regular de grupos atômicos ou moleculares (MANO; MENDES, 2001). 

O estado cristalino nos polímeros envolve moléculas, enquanto que nos metais e nos materiais 

cerâmicos inclui apenas átomos ou íons. Desta forma, os polímeros apresentam arranjos 

atômicos mais complexos, onde uma matriz atômica ordenada e produzida pelo 

empacotamento de cadeias moleculares, sob a forma de cadeias dobradas (CALLISTER, 

2002). 

Em razão do tamanho e a complexidade de suas moléculas, os polímeros 

podem ser desde completamente amorfos até quase totalmente cristalinos, não existindo, 

todavia, polímeros 100% cristalinos. Assim, os polímeros podem ser parcialmente cristalinos 

ou semicristalinos, isto é, possuem regiões cristalinas e regiões amorfas. As regiões ou 
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volumes da matéria em que as unidades estruturais, átomos, íons, ou meros, apresentam-se em 

arranjos regulares são chamadas de cristalitos. A estrutura do polímero semicristalino, 

formada por cristalitos envoltos em uma massa amorfa, pode ter uma forma esferoidal, 

denominada esferulito, ou uma forma axial, chamada axialito. Em geral, quanto maior a 

cristalinidade, maiores serão a densidade, a rigidez, as resistências mecânica e térmica e 

menor a transparência (MANO; MENDES, 2001). As regiões amorfas contribuem para a 

elasticidade e a flexibilidade, já que nestas regiões a energia das forças intermoleculares é 

menor, em razão de uma menor interação entre as cadeias. As várias possibilidades de 

combinação destas propriedades tornam os materiais poliméricos bastante versáteis. 

Em porcentagem, o grau de cristalinidade pode ser determinado por vários 

métodos de ensaio, dos quais os mais usados são: difração de raios X, difração de elétrons, 

calorimetria diferencial de varredura e espectrometria no infravermelho (MANO; MENDES, 

2001). 

No aquecimento progressivo de uma massa polimérica observa-se, na chamada 

temperatura de transição vítrea (Tg), uma modificação na estrutura do polímero; a partir desta 

temperatura, as regiões amorfas adquirem maior mobilidade. Com a continuação do 

aquecimento, atinge-se uma segunda temperatura de transição, denominada temperatura de 

fusão cristalina (Tm), acima da qual o polímero estará no estado fluido viscoso. No 

resfriamento de um polímero fundido, sem a interferência de forças externas, ocorre primeiro 

a formação, em maior ou menor quantidade, de cristais que dependem da estrutura do 

polímero e que, com a continuação do resfriamento, dão origem a uma massa polimérica em 

estado vítreo. A estrutura química, forças intermoleculares e o grau de cristalinidade são 

fatores que afetam diretamente a Tg e a Tm de um polímero. 

A síntese de polímeros com grandes massas molares é chamada polimerização. 

Este é um processo pelo qual as unidades monoméricas se unem umas as outras para gerar 

cada uma das moléculas gigantes constituintes (CALLISTER, 2002). De acordo com o tipo de 

reação, a polimerização pode ser agrupada em duas classificações gerais: adição e 

condensação. 

Quanto ao mecanismo envolvido no processo, a polimerização por adição e 

uma reação em cadeia, onde unidades monoméricas bifuncionais são agrupadas, uma de cada 

vez, para formar uma macromolécula linear. Apresenta três componentes reacionais: 

iniciação, propagação e terminação. Na iniciação um centro ativo capaz de propagação e 

formado por meio de uma reação entre uma espécie iniciadora (ou catalisadora) e uma 

unidade monomérica. A propagação envolve o crescimento linear da molécula à medida que 
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unidades do monômero são adicionadas sucessivamente ao centro ativo formado na fase de 

iniciação, gerando novo centro ativo. A terminação envolve a desativação da cadeia que se 

propaga por intermédio de reações com espécies químicas ativas ou inertes, encerrando o 

crescimento. (MANO; MENDES, 2001; CALLISTER, 2002). 

A polimerização por condensação é uma reação em estágios, há formação de 

polímeros mediante reações químicas intermoleculares, etapa por etapa, normalmente 

envolvendo mais de um tipo de monômero. Geralmente existe um subproduto de massa molar 

baixa, como a água, sendo eliminado. Nenhum componente reagente possui a fórmula 

química da unidade do mero que se repete e a reação intermolecular ocorre toda vez que uma 

unidade do mero repetida é formada (MANO; MENDES, 2001; CALLISTER, 2002). 

Os tempos para as reações de condensação são geralmente mais longos que na 

polimerização por adição. As reações de condensação envolvem com frequência, monômeros 

trifuncionais capazes de formar polímeros com ligações cruzadas e em rede. Alguns 

polímeros, como a poliamida (nailon) podem ser polimerizados por ambas as técnicas 

(CALLISTER, 2002). 

Os polímeros podem, ainda, ser classificados quanto à forma das cadeias 

poliméricas em: linear, ramificada, com ligações cruzadas ou em rede. Nos polímeros lineares 

a cadeia polimérica é constituída apenas pela cadeia principal. Os ramificados são aqueles que 

apresentam cadeias, que podem ser longas ou curtas, posicionadas lateralmente a cadeia 

principal. Nos polímeros de ligações cruzadas, as cadeias estão ligadas entre si por fortes 

forças primárias (ligações covalentes). Nos polímeros de rede, meros trifuncionais com 

ligações covalentes ativas formam uma rede tridimensional. Um polímero muito reticulado 

pode ser classificado como um polímero de rede, ligados quimicamente entre si, formando 

uma única molécula. 

As reações entre os radicais livres na matriz polimérica, sob doses elevadas de 

radiação, formam as redes tridimensionais insolúveis que melhoram algumas propriedades do 

polímero irradiado. Porém, pode ocorrer também a cisão na cadeia principal do polímero, 

diminuindo sua massa molar, promovendo uma deterioração nas propriedades do mesmo. 

A degradação de polímeros é um nome genérico dado para vários processos 

que provocam mudanças nas propriedades físicas e químicas em razão da interação dos 

polímeros com agentes ambientais (SCHNABEL, 1981). Diversos tipos de degradação podem 

ocorrer simultaneamente quando os polímeros são expostos ao ambiente de trabalho ou 

durante o seu processamento (CLOUGH, 1988). 

Os tipos de degradação podem ser classificados conforme o agente de iniciação 



39 

 

responsável pela quebra das ligações. No quadro 1 são apresentados os tipos de degradação 

ambiental, bem como exemplos dos diferentes agentes de iniciação (SCHNABEL, 1981). 

 

Tipos de degradação Agente Exemplos 

 

Química 

Ar (oxidação) Atmosfera, ventos. 

Água (hidrólise) Chuvas, mares, rios. 

Produtos Químicos Ácidos, bases, 

solventes, gases. 

Mecânica  Esforços mecânicos Processamento de 

plásticos, usinagem. 

Térmica Calor  Sol, aquecimento, 

processamento de 

plásticos. 

Biológica Microrganismos Bactérias, fungos 

Macrorganismos Insetos, roedores 

Fotodegradação 

(energia baixa) 

Radiação luminosa 

 

Luz solar (UV 

próximo e visível) 

Radiações ionizantes 

(energia alta) 

Radiação 

corpuscular 

Nêutrons, elétrons, 

produtos de fissão 

nuclear. 

Radiação 

eletromagnética 

Raios X, raios gama. 

Quadro 1 – Tipos de degradação ambiental. 

Fonte: SCHNABEL (1981). 

 
A degradação química se refere aos processos induzidos pela exposição do 

polímero ao ar, a água e a agentes químicos. Em geral, quanto maior a temperatura, maior o 

efeito destes agentes. 

Os efeitos macroscópicos provocados por esforços mecânicos estão ligados à 

degradação mecânica. Processos induzidos por tensão produzem, normalmente, rompimento 

das ligações químicas da cadeia principal do polímero. 

Na degradação térmica relacionam-se as mudanças químicas induzidas no 

polímero a exposição a temperaturas elevadas, sem o envolvimento simultâneo de um outro 

agente. A distinção entre degradação térmica e termoquímica é muito difícil, pois os 

polímeros, raramente, são materiais puros. 

A degradação biológica, biodegradação, esta intimamente relacionada à 

degradação química. Ela é resultado da interação de microrganismos que produzem grande 

variedade de enzimas, capazes de reagir com polímeros naturais ou sintéticos. O ataque 

enzimático do polímero é um processo químico iniciado pelos microrganismos para obtenção 



40 

 

de alimentos. 

A degradação induzida pela luz, fotodegradação, é resultante de mudanças 

físicas e químicas realizadas pela radiação ultravioleta ou visível. Este tipo de degradação 

depende da existência de grupos cromóforos no polímero (ou nos aditivos). A importância da 

fotodegradação resulta do fato da radiação ultravioleta solar poder ser absorvida por vários 

materiais poliméricos, provocando severa deterioração de suas propriedades. 

A degradação induzida por radiações de energia alta (radiações ionizantes), 

como a radiação eletromagnética (raios X e raios gama) ou a radiação corpuscular (partículas 

alfa, elétrons rápidos, nêutrons, produtos de fissão nuclear, entre outros) não é especifica com 

relação à absorção. A extensão e o caráter das alterações físicas e químicas dependem da 

composição química do material e da natureza da radiação (SCHNABEL, 1981; CLOUGH, 

1988). 

Com a irradiação são formadas espécies ionizadas e excitadas, que se 

comportam como reagentes químicos, predominando a formação de radicais livres e cadeias 

poliméricas que perderam um átomo de hidrogênio. As alterações na estrutura e na massa 

molar podem provocar modificações nas propriedades mecânicas, com aumento ou redução 

das mesmas, perda de transparência, microfissuras, amarelecimento, entre outros. Outra 

consequência da irradiação é a evolução de gases (hidrogênio e gases orgânicos). Essas 

mudanças podem ser permanentes ou temporárias. 

Os efeitos produzidos nas cadeias moleculares pela irradiação são: reticulação 

e cisão. 

A reticulação é a formação de ligações cruzadas nas cadeias dos polímeros 

resultando inicialmente em um aumento da massa molar, em razão das reações dos radicais 

livres na matriz polimérica e, eventualmente, sob doses muito elevadas, uma rede 

tridimensional insolúvel que ocasiona, em geral, a melhoria de algumas propriedades. 

A cisão é a quebra de ligações da cadeia principal dos polímeros, evidenciada 

pela diminuição da massa molar, produzindo uma deterioração nas propriedades. 

Os processos de reticulação e cisão podem coexistir ocorrendo ou não a 

predominância de um sobre o outro. O efeito produzido depende da estrutura do polímero e da 

natureza das condições de irradiação (temperatura, dose, ambiente, entre outros). A 

estabilidade dos polímeros na presença de radiação ionizante é influenciada pela estrutura 

molecular (RIBEIRO, 2006). 

O grau de cristalinidade pode afetar o tipo de alterações induzidas na irradiação 

e a cristalinidade pode ser alterada conforme a dose de radiação. A cristalinidade 
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frequentemente decresce com o aumento da dose de radiação, especialmente para doses altas, 

e nos polímeros que, preferencialmente, apresentam reticulação. Para alguns materiais, que 

apresentam predominantemente cisão de cadeia, a cristalinidade pode aumentar inicialmente, 

aparentemente, porque moléculas curtas são menos tensas nas regiões amorfas e são mais 

acessíveis para orientar-se no arranjo cristalino (CLOUGH, 1988). 

Em geral, a reticulação modifica as propriedades dos polímeros, ocorrendo 

aumento da massa molar, da temperatura de fusão e da resistência a tração, diminuindo a 

solubilidade e o alongamento do polímero. A reticulação é constatada em líquidos pelo 

aumento na viscosidade e em sólidos pelo aumento na dureza e fragilidade. O processo de 

cisão de cadeias resulta em líquidos menos viscosos e sólidos mais dúcteis. Os efeitos 

produzidos pela reticulação nos polímeros podem ser considerados, de uma maneira simples, 

oposta ao da cisão. 

A absorção de radiação de energia alta gera produtos intermediários reativos 

(radicais livres e íons) no substrato, produzindo uma grande gama de aplicações. Assim, a 

exposição às radiações é um método aplicado na iniciação de reações de polimerização que 

acontecem por meio de radicais livres ou mecanismos iônicos. Outro fator importante é que a 

irradiação é um processo muito útil para a modificação das características de um polímero, 

permitindo a obtenção de propriedades adequadas para um fim específico. 

 

2.4 ACELERADORES DE ELÉTRONS 

 

Os feixes de elétrons é uma radiação proveniente de elétrons de energia alta 

(elétrons acelerados) gerados em equipamentos eletroeletrônicos com capacidade suficiente 

para interagir em toda a extensão e profundidade da camada de revestimento do material, 

sendo capaz de curar camadas grossas de revestimentos poliméricos pigmentados ou não.  

Os elétrons agrupados em feixes são produzidos em equipamentos semelhantes 

ao tubo de antigas televisões onde os elétrons são gerados por efeito termoelétrico e 

acelerados no vácuo em um campo elétrico que pode chegar até 10.000.000 volts. O valor 

elevado do campo elétrico faz com que atravessem uma janela metálica de titânio com 

espessura da ordem de 50 µm e interajam com o material a ser processado. 

Os elétrons acelerados causam uma alteração na estrutura química, 

promovendo a formação de radicais livres e a produção de espécies iônicas, causando a 

quebra de grupos funcionais ou quebra da cadeia principal e ainda formam a reticulação. Com 

isso, melhoram a resistência mecânica e química, não deixam fragmentos de fotoiniciadores, 
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quanto à cor e tem uma velocidade superior (RELA, 2006). 

Além de poder gerar partículas com poder de penetração diferentes, o 

equipamento facilita a criação e controle de diferentes atmosferas de irradiação, tendo como 

vantagem um menor gasto energético. 

 

2.5 HIDROGÉIS 

 

O gel é um sólido aparentemente, de material gelatinoso formado de uma 

dispersão coloidal, em que o meio disperso apresenta-se no estado líquido e o meio 

dispersante no estado sólido. Os géis são, em sua maioria, líquidos com comportamento de 

sólidos. Um exemplo disso é a gelatina. 

Os géis também podem ser classificados de acordo com a natureza do solvente 

em hidrogéis (géis a base de água), e organogel (gel baseado em solvente não aquoso) 

(ZATZ; KUSHLA, 1989). Os géis sólidos com concentrações baixas de solventes são 

conhecidos como xerogéis (MIRANDA, 1999). 

Os hidrogéis poliméricos apresentam estrutura reticulada tridimensional e 

capacidade de absorver água sem se solubilizar, sendo que são estáveis na presença de água. 

Sua característica hidrofílica se deve à presença de grupos que apresentam afinidade em ligar-

se com moléculas de água (BAVARESCO et al., 2002). 

A membrana a base de hidrogéis pode ser obtida por meio de processos 

químicos ou por irradiação. O uso da radiação ionizante na obtenção de hidrogéis proporciona 

ausência de iniciadores químicos; esterilização; reticulação a temperaturas baixas; introdução 

ou remoção do material do campo irradiado e ajustes das propriedades físicas ou químicas por 

meio do ajuste de irradiação (ROSIAK, 1990; ROSIAK, 1993).  

Os hidrogéis de PVP são muito utilizados como biomateriais por não 

apresentarem toxicidade, além disso, apresentam a propriedade de inchamento elevado 

(ROGERO et al., 2002). 

As membranas hidrofílicas a base de hidrogéis, em razão do teor alto de água, 

são frágeis e de difícil caracterização, sendo que suas propriedades dependem, além das 

propriedades individuais de seus componentes e de suas concentrações, das interações entre 

os mesmos. Deve-se ainda levar em conta que a membrana é um material anisotrópico, pois 

as frações gel e solúvel estão aleatoriamente distribuídas (MIRANDA, 1999). 

As características das membranas hidrofílicas são determinadas pelas 

propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e ópticas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dispers%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3ide
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gelatina
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2.6 POLI (N-VINIL-2-PIRROLIDONA) 

 

A poli (N-vinil-2-pirrolidona) também é conhecida por polivinilpirrolidona, 

povidona ou PVP. Em solução aquosa, o PVP tem uma determinada densidade dependendo 

da viscosidade, por ser capaz de interações intermoleculares em diferentes temperaturas, por 

meio das ligações de hidrogênio (FOROUTAN, 2006). 

O polímero de PVP é um pó levemente floculento, o qual absorve até 18% de 

sua massa em umidade do ar. Em solução, ele apresenta excelentes propriedades de 

umidificação e facilmente forma filmes (películas). 

O PVP é um homopolímero de N-vinil-2-pirrolidona obtido por polimerização 

via radicalar em água ou em álcool isopropílico, de natureza higroscópica e compatível com 

uma ampla faixa de resinas hidrofílicas e hidrofóbicas (VIEWEG, 1971; ULMANN, 1987). É 

um pó branco amorfo. A massa molar do PVP é frequentemente relatada por K (valor de 

Fikentscher), derivado da viscosidade de uma solução (KIBBE, 2000).  

A relação entre a viscosidade intrínseca, o valor K e a massa molar aproximada 

para a PVP é apresentada na Tabela 1(GAF, 1990).  

 

Tabela 1 - Relação entre viscosidade, K e a massa molar (Mn e Mw) para PVP. 

Fonte: GAF (1990). 

Viscosidade em água cSt    

(PVP%) 

Escala de valor K Mn Mw 

7 (20) 13-19 10.000 12.000 

25 (20) 26-34 40.000 55.000 

50 (10) 50-62 220.000 400.000 

400 (10) 80-100 630.000 1.280.000 

7000 (10) 115-125 1.450.000 2.800.000 

 

Este polímero é bastante difundido na tecnologia farmacêutica (KRISTENSEN 

et al., 2005; MURPHY; EINSENHART, 2005),  em especial, na modulação da dissolução de 

fármacos pouco solúveis em água. Uma das abordagens clássicas em termos de aumento da 

dissolução de fármacos pouco solúveis em água está na maximização da estrutura porosa de 

uma matriz polimérica solúvel em água (RUDNIC; SCHWARTZ, 2000), como é o caso do 

PVP.  

É usado como um veículo em muitos tabletes farmacêuticos; sendo 

completamente inerte em humanos, ele simplesmente passa através do corpo quando 
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administrado oralmente.  

O polímero de PVP liga-se com facilidade à moléculas polares, em razão da 

sua própria polaridade. Isto conduziu a sua aplicação nos revestimentos para papéis e 

transparências de inkjet (jato de tinta) de qualidade fotográfica, assim como em tintas para 

impressoras. Além de ser usado em produtos de higiene e cosmética, em soluções para lentes 

de contato, solução para têmpera de aço, entre outros. 

No Esquema 6 é mostrada a fórmula estrutural do PVP. 

 

 

Esquema 6 – Fórmula do PVP. 

Fonte: DORNELAS et al. (2008). 

 

Em razão da característica estrutural anfipática, possuindo grupos metilenos 

hidrófobo, e dos grupos amida hidrófilo, o PVP é solúvel em muitos solventes orgânicos e na 

água, onde forma pontes de hidrogênio nos grupos imida. Pode ser estocado em condições 

normais, não havendo modificações estruturais, é estável até 130 C por intervalos curtos de 

tempo, mas sendo higroscópico deve ser mantido em embalagens de polietileno lacradas 

(MIRANDA, 1999). 

O PVP em solução aquosa, sob radiação ionizante, sofre influência 

principalmente da ação dos radicais OH·, sendo desprezível a influência dos elétrons aquosos 

e dos radicais H· (espécies produzidas na radiólise da água) (ROSIAK et al., 1990). As 

prováveis estruturas dos macrorradicais de PVP obtidos pela supressão de hidrogênio pelos 

radicais hidroxilas quando irradiados são mostrados no Esquema 7. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_polar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polaridade_(qu%C3%ADmica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Impressora_de_jacto_de_tinta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Impressora
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAmpera_(metalurgia)


45 

 

 

Esquema 7 - Estrutura dos radicais de PVP produzidos por radiação ionizante. 

Fonte: GAF CORPORATION  

 

Os estudos sobre a toxicidade do PVP na pele, por sua utilização tópica 

mostraram que o polímero não é irritante primário nem sensibilizador. 

 

2.7 ÁGAR 

 

O ágar-ágar, também conhecido simplesmente como ágar, é um hidrocolóide 

extraído de diversos gêneros e espécies de algas marinhas vermelhas que consiste em uma 

mistura heterogênea de dois polissacarídeos, agarose e agaropectina. 

 O ágar é um produto semelhante a outros que formam a gelatina, produzido 

primariamente a partir de algas vermelhas Gellidium e Gracilaria, é usado como fator de 

solidificação em culturas bacteriológicas, é usado também em cosméticos, produtos 

medicinais e dentifrícios, como agente clarificante na produção de vinhos e alimentos. O ágar 

empregado com conteúdo de minerais alto, o que é um obstáculo para o crescimento de 

microorganismos (PEVITEC, 2009). 

O ágar é insolúvel em água fria, porém, expande-se consideravelmente e 

absorve uma quantidade de água de cerca de vinte vezes a sua própria massa, formando um 

gel não absorvível, não fermentável e com a importante característica de ser atóxico. Possuem 

em sua composição principalmente fibras e também sais minerais (P, Fe, K, Cl, I), celulose, 

anidrogalactose e uma pequena quantidade de proteínas (PASCHUINI, 2009). 

A molécula de ágar pode ser representada pela sua fórmula estrutural mostrada 

no Esquema 8. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrocol%C3%B3ide
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polissacar%C3%ADdeos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sais_minerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A1ssio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iodo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Anidrogalactose&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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Esquema 8 – Representação da estrutura da molécula de ágar. 

Fonte: AGARGEL (2009). 
 

 

O gel de ágar pode ser obtido em soluções muito diluídas contendo uma fração 

de 0,5% a 1,0% de ágar. O gel é rígido apresenta formas bem definidas e ponto de fusão e 

gelificação precisos. Além disso, apresenta claramente os fenômenos de sinérese (extrusão 

espontânea de água através da superfície do gel em repouso) e histerese (intervalo de 

temperatura entre as temperaturas de fusão e gelificação). A gelificação ocorre à temperatura 

muito abaixo da temperatura de fusão. Uma solução de 1,5% de ágar forma um gel ao ser 

resfriado entre uma temperatura de 32 a 45ºC e a fusão deste gel não ocorre à temperatura 

inferior a 85ºC. Este intervalo de histerese é uma propriedade do ágar que encontra uma 

variedade de usos em aplicações alimentícias. A força de gel do ágar é influenciada pelos 

fatores concentração, tempo, pH e conteúdo de açúcar. O pH afeta notadamente  a força de gel 

do ágar: o  decréscimo do pH  diminui a  força de gel. O conteúdo de açúcar também tem um 

efeito considerável sobre o gel de ágar, pois seu aumento resulta em um gel com maior 

dureza, porém com menor coesão.  

A viscosidade de uma solução de ágar é influenciada e dependente da fonte da 

matéria-prima. A viscosidade a temperaturas acima do seu ponto de gelificação é 

relativamente constante em pH de 4,5 a 9,0 e não é muito afetada pelo envelhecimento ou 

pela força iônica dentro da gama de pH de 6,0 a 8,0. Entretanto, iniciada a gelificação, à 

temperatura constante, a viscosidade aumenta com o tempo. 

O ágar, conforme os demais polissacarídeos, em solução aquosa, sob ação da 

radiação ionizante sofre a ação das principais espécies reativas produzidas pela radiólise da 

água, provavelmente formando os produtos apresentados no Esquema 9. 
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Ágar – O – Ágar     Ágar - O
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Ágar – OH      Ágar - O
●
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Ágar – H      Ágar
●
 + H

●
 

 

Esquema 9 – Estrutura dos radicais de ágar produzidos por radiação ionizante. 

Fonte: MIRANDA (1999). 

 

 

A sua estabilidade depende de dois fatores: hidratação e carga elétrica. A 

remoção de ambos os fatores resulta na floculação do ágar. Soluções de ágar expostas a 

temperaturas altas por períodos prolongados podem se degradar, resultando na diminuição da 

força de gel após a diminuição da temperatura e a formação deste. Este efeito de diminuição 

da força de gel é intensificado com o decréscimo do pH. Portanto, deve-se evitar a exposição 

de soluções de ágar a temperaturas altas e pH menores de 6,0 por períodos prolongados. O 

ágar na forma seca não está sujeito à contaminação por microrganismos. Entretanto, soluções 

e géis de ágar são meios férteis de contaminação por bactérias e fungos e as devidas 

precauções devem ser tomadas para evitar o crescimento de microrganismos (AGARGEL, 

2009). 

Em razão do seu efeito gelificante, o ágar é utilizado em membranas a base de 

PVP. Em pequenas concentrações o ágar favorece a gelificação da solução, proporcionando 

forma física às membranas antes da reticulação do PVP, viabilizando o processo de irradiação 

e de esterilização (MAKUUCHI, 1995). 

 

2.8 POLI (ETILENO GLICOL) 

 

O poli (etileno glicol) (PEG) é um homopolímero termoplástico, obtido da 

polimerização catalítica do óxido de etileno, e é uma resina branca. 

O PEG é um polímero sintético não tóxico, solúvel em água e na maioria dos 

solventes orgânicos, mas a solubilidade diminui com o aumento da massa molar e, é muito 

empregado em processos biotecnológicos em indústrias químicas e biomédicas 

(JOHANSSON, 1992). 

O PEG também pode ser chamado de poli(etileno glicol), polietileno óxido ou 

poli (óxido de etileno). No Esquema 10 é mostrada a sua fórmula estrutural. 
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H O—[—CH2—CH2—O]n—H 

 

Esquema 10 – Fórmula estrutural do poli (etileno glicol) 

 

As resinas obtidas a partir do óxido de etileno são apresentadas em uma  

variedade grande de massas molares, sendo classificadas como poli (etileno glicol) as que 

possuem massa molar média inferior a 10
4
 e como poli (óxido de etileno) as que possuem 

massas molares médias acima deste valor (KIRK-OTHMER, 1992). 

As resinas obtidas são classificadas conforme a massa molar média, os poli 

(etileno glicol) possuem uma massa inferior a 10
5
 e o poli (óxido de etileno), massas 

superiores. 

O PEG é solúvel em água e em vários solventes orgânicos, particularmente em 

hidrocarbonetos clorados, mas em temperaturas elevadas, solventes aromáticos são mais 

indicados. É solúvel em água em todas as proporções à temperatura ambiente (MIRANDA, 

1999). 

Possui grau de toxicidade baixo e a sua viscosidade depende de sua 

concentração. De acordo com a massa molar, ele pode se apresentar com diferentes 

viscosidades, porém suas propriedades químicas permanecem idênticas. O aumento do 

comprimento da cadeia do PEG pode levar a um aumento da hidrofobicidade (PANCERA, 

2005). 

O PEG apresenta grau de toxidade baixo não causando irritação nem 

sensibilização à pele e os com massas molares menores 1000 g/mol são absorvidos e 

excretados por meio das fezes e urina. A absorção intestinal decresce com o aumento da 

massa molar (ULLMANN’S, 1987). 

É utilizado em embalagens, em adesivos, produtos de limpeza, na indústria 

cosmética, na indústria têxtil, lubrificantes, indústria farmacêutica, em borrachas e hidrogéis 

(KIRK-OTHMER, 1992; ULLMANN’S, 1987). 

Sob radiação ionizante produz radicais hidroxil e hidrogênio, na presença de 

água e ausência de oxigênio, os quais, atacam aleatoriamente as cadeias de poli(etileno 

glicol), criando radicais nos átomos de carbono vizinhos do oxigênio, como é apresentado no 

Esquema 11. 
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●
            

 ●
 

 

Esquema 11 – Radicais de PEG formados a partir de radiação ionizante. 

Fonte: MIRANDA (1999). 

 

O PEG apresenta o papel de plastificante na membrana hidrofílica à base do 

PVP. 

 

2.8.1 Poli (etileno glicol) como plastificante 

 

O PEG exerce o papel de plastificante na membrana hidrofílica à base de PVP, 

proporcionando uma flexibilidade e extensibilidade maior, facilitando o manuseio da 

membrana (MAKUUCHI, 1995). 

Os plastificantes são aditivos bastante empregados em materiais poliméricos 

com o objetivo de melhorar a processabilidade e aumentar a flexibilidade. Em termos 

práticos, a plastificação de um polímero consiste em adicionar os plastificantes para alterar a 

viscosidade do sistema, aumentando a mobilidade das macromoléculas (RABELLO, 2000). 

Os plastificantes adicionados aos polímeros atuam como solventes, as 

moléculas deste penetram na fase polimérica, modificando seu arranjo conformacional. Se o 

plastificante for compatível ao polímero, toda a estrutura deste se modifica gradualmente no 

decorrer da diluição, com as moléculas de plastificante se posicionando entre as 

macromoléculas, provocando a separação entre elas, aumentando a mobilidade das cadeias e 

unidades. Os grupos polares do plastificante interagem com os grupos polares do polímero, 

enquanto que os grupos apolares atuam como espaçadores entre os dipolos, resultando em 

liberdade molecular e mantendo-se a coesão global da estrutura.  

O efeito resultante é a diminuição da força intermolecular na cadeia polimérica, 

caracterizado pela flexibilidade. Tal plastificação é conhecida como plastificação 

intraestrutural, caracterizada por uma diminuição contínua na temperatura de transição vítrea 

(Tg). A diminuição da Tg implica simultaneamente em uma diminuição na resistência ao calor 

do material e um aumento em sua resistência ao impacto em temperaturas baixas. 

Os plastificantes reduzem as temperaturas de transição vítrea, além de afetar 

todas as propriedades mecânicas e físicas, mas não alteram a natureza química das 

macromoléculas. É desejável dos plastificantes, a resistência à luz, a ausência de cor, gosto ou 
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odor (CARR, 2007). 

Quanto menor a molécula do plastificante, maior sua inserção na matriz 

polimérica e maiores os seus efeitos (RABELLO, 2000). 

O plastificante usado em membranas a base de PVP é o poli(etileno glicol) por 

ser considerado um plastificante primário ou químico, pois existem forças de atração entre o 

PEG e o PVP (MIRANDA, 1999). 

 

2.9 ALGINATOS 

 

O alginato é um derivado do ácido polimanurônico com a seguinte 

nomenclatura seguindo a IUPAC: 6-(2carboxi-4,5-dihidroxi-6-metoxioxan-3-yl)oxi-4,5-

dihidroxi-3-metoxioxano-2-ácido carboxílico. 

O alginato pode formar hidrogéis que são obtidos a partir do ácido algínico, o 

qual é encontrado nas paredes das células de algas marrons (WANG; SPENCER, 1998). O 

ácido algínico é um polímero linear de massa molar alta com seções rígidas e regiões 

flexíveis. É formado por monômeros de ácido β-D-manurônico (M) e ácido α-L-glucurônico 

(G) ambos ligados de forma linear por interações glicosídicas α(1-4) contendo três tipos de 

estruturas de blocos: blocos de ácido β-D-manurônico (M), blocos de ácido α-L-glucurônico 

(G), e uma mistura dos dois blocos (MG) (DRAGET et al., 1997) apresentados no Esquema 

12 (KAWAGUTI; SATO, 2008). 

 

 
Esquema 12 – Composição dos alginatos: (a) cadeia de resíduos dos ácidos β-D-manurônicos 

(b) cadeia de resíduos do ácidos α-L-glucurônicos. 

Fonte: KAWAGUTI; SATO (2008). 
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Estes monômeros são organizados em blocos ao longo da cadeia, que pode ser 

composta, por dois blocos de homopolímeros (GG e MM) junto com blocos alternados (MG) 

na mesma molécula como pode ser observado no Esquema 13 (INFARMA, 2010). 

 

 

 

Esquema 13 – Organização dos monômeros de alginatos. 

Fonte: INFARMA (2010). 

 

A principal aplicação comercial do alginato é na forma de sal, sendo muito 

utilizado nas indústrias alimentícia, farmacêutica, têxtil e de papel. São formados por sais 

monovalentes (sódio, potássio, amônio) formando alginatos solúveis em água e por sais 

multivalentes (cálcio, magnésio, cromo) insolúveis em água. 

A composição molecular específica de uma amostra de alginato depende do 

tipo de alga de onde o mesmo é extraído, podendo ocorrer variações nas porcentagens de 

ácido manurônico (M) e gulurônico (G). 

A estrutura do gel de alginato é governada não somente pela concentração e 

estrutura química do material, mas também pela cinética de formação do mesmo, que depende 

da concentração de cátions, da força iônica e do pH. 

O alginato utilizado pela indústria farmacêutica, dependendo da aplicação, 

pode requerer um grau de pureza alto, diminuição do nível de impurezas e de possíveis metais 

pesados (ZACTITI, 2004). 

A vantagem do alginato é ser extraído de uma fonte renovável de matéria 

prima (algas pardas), enquadrando-se no conceito de desenvolvimento sustentável, 

satisfazendo as necessidades da atual geração humana sem prejudicar as próximas gerações. É 

um material biodegradável (ZACTITI, 2004). Outras facilidades são: aplicação, remoção e 

proteção.  
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2.9.1 Alginato de Sódio 

 

O alginato de sódio é um composto químico, que forma uma goma, quando 

extraído das paredes celulares de algas marrons e não tem sabor distinguível. Sob a forma de 

sais de metais alcalinos, os alginatos são coloides altamente hidrofílicos conferindo soluções 

de grande viscosidade (MORAIS et al., 1988) conforme Fotografia 1. 

 

  

Fotografia 1 – Alginato de sódio. 

 

O alginato de sódio é usado para preparar géis de sobremesa, os quais são 

irreversíveis a uma faixa grande de temperatura e que são também, claros e firmes. Com isso, 

o gel pode ser refrigerado ou manter-se em temperatura ambiente (GRAHAN, 1977). É de 

grande valor, pois confere uma textura macia sem formar uma película externa dura 

(MORAIS et al., 1988). 

É usado pela indústria têxtil como um tingimento reativo; na indústria 

alimentícia foi aprovado para uso como aditivo alimentar, aumentando a viscosidade e como 

emulsificante; e, na odontologia, na preparação de moldes. 

O alginato de sódio é o mais indicado na obtenção de produtos em razão de 

suas características mecânicas, tais como: solubilidade alta tanto a quente quanto a frio, 

resistência a uma faixa grande de pH, além de sua menor tendência à sinérese do que outros 

hidrocolóides como o ágar (WEINER; NUSSINOVITCH, 1994). 

  

2.10 ALUMINA 

 

O óxido de alumínio (Al2O3) é um composto químico de alumínio e oxigênio. 

Também é conhecido como alumina, um nome usado frequentemente pelas comunidades da 

indústria mineira, da indústria cerâmica e da ciência dos materiais. 

Na Fotografia 2 é mostrada a alumina, o principal componente da bauxita, o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_qu%C3%ADmico
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Goma_natural&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A2mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_dos_materiais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bauxita
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mais importante minério de alumínio. 

 

 

Fotografia 2 – Alumina. 

 

A alumina é um material cerâmico que se apresenta em diversas formas 

alotrópicas (estruturais) sendo a mais estável a forma α-Al2O3, Coríndon ou Corundum. Este 

material é usado em diversas aplicações industriais por apresentar dureza e estabilidade 

química alta (MACIEL et al., 2005). 

Coríndon ou Corundum são os nomes mais conhecidos da alumina encontrada 

na natureza, porém é de ocorrência bastante rara. Contém impurezas, tais como ferro, titânio, 

cromo, argila, entre outras. As outras formas de alumina são sintéticas (ALVES, 2008). 

No Quadro 2 são apresentados os principais óxidos hidratados de alumínio 

naturais cristalinos (ALVES, 2008). 

 

Óxidos de alumínio naturais 

cristalinos 

Composição 

Gibsita  Al2O3.3H2O 

Boemita Al2O3.H2O 

Diásporo Al2O3.xH2O 

Quadro 2 - Principais óxidos de alumínio naturais cristalinos e sua composição. 

Fonte: ALVES (2008). 
  

A alumina é utilizada como suporte para catalisadores, adsorvente e como 

precursor para a α-alumina empregada como cerâmica em condições de temperaturas elevadas 

e ambientes quimicamente agressivos. 

A alumina tri-hidratada é utilizada em plásticos como retardante de chamas e 

supressor de fumaça, pois apresenta a característica de absorver calor, diminuindo a 

temperatura (WIEBECK; HARADA, 2005). 

A resistência mecânica à flexão, resistência à fadiga e tenacidade à fratura de 

policristais α-Al2O3 são uma função do tamanho de grão e da porcentagem de aditivos de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9nio
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sinterização, isto é, da pureza (SÁ, MORAES, 2004). 

A α-alumina, pela sua dureza na escala de Mohs, encontra aplicação como 

material abrasivo, revestimento de fornos, confecção de cadinhos e componentes médicos 

para implantes (produtos biocerâmicos). As variedades, transparentes e coloridas são usadas 

como pedras preciosas em joalherias. 

Estas sequências de transformações de fase para o hidróxido de alumínio, 

Al(OH)3 como o mineral gibsita, na forma de bayerita obtida pelo processo Bayer e para 

AlOOH em aluminas são mostradas no Esquema 14 (WEFERS; BELL, 1972). 

 

 

Esquema 14 – Transformações de hidróxidos e oxihidróxidos de alumínio em alumina. 
Fonte: WEFERS; BELL (1972). 

 

2.11 PSEUDOBOEMITA 

 

A pseudoboemita é considerada por alguns, como material amorfo ou não 

cristalino à difração de raios X, porém é cristalina à difração de elétrons (MARCOS, 2008). 

A pseudoboemita, obtida pelo processo sol-gel, pode ser utilizada para a 

obtenção de alumina. A calcinação da pseudoboemita obtida segue a sequência de 

transformações de fase do hidróxido de alumínio, fornecendo as estruturas polimórficas da 

alumina. As seguintes transformações de fase são observadas no Esquema 15 com o aumento 

da temperatura (MUNHOZ JR. et al., 2007). 

 

 

GIBSITA 

BOEMITA 

DIÁSPORO 

BAYERITA 

TEMPERATURA 

TEMPERATURA 
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Pseudoboemita      γ Al2O3        δ Al2O3          θ Al2O3       α Al2O3 

 

Esquema 15 – Transformações de fase de pseudoboemita. 

Fonte: MUNHOZ et al. (2007). 

 

A temperatura de transformação de fase pseudoboemita em Corundum se reduz 

em aproximadamente 30ºC, quando é adicionado Fe
3+

 ou Corundum, como germens de 

cristalização, ao sol de pseudoboemita (MACEDO et al., 2007).   

A pseudoboemita é constituída por partículas de morfologia típica fibrilar, não 

encontrada na natureza, sendo assim um material sintético. 

Ela apresenta diferentes comprimentos de fibrilas em função do tempo de 

envelhecimento empregado. Quanto maior o tempo de envelhecimento, maior o comprimento 

das fibrilas, porém, há um tamanho crítico de fibrilas, em que este não aumenta mais em 

função do tempo (MARCOS, 2008). 

Estas diferenças de comprimentos podem ser observadas nas micrografias de 

transmissão (Micrografias 1, 2 e 3) realizadas por Vieira Coelho et al. (2008), em um estudo 

sobre a superfície específica e as estruturas de aluminas fibrilares e de pseudoboemita. 

 

 

Micrografia 1 – Micrografia de transmissão de pseudoboemita envelhecida por 24h. 

Fonte: VIEIRA et al. (2008). 

 

 
Micrografia 2 – Micrografia de transmissão de pseudoboemita envelhecida por 48h. 

Fonte: VIEIRA et al. (2008). 
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Micrografia 3 – Micrografia de transmissão de pseudoboemita envelhecida por 168h. 

Fonte: VIEIRA et al. (2008). 

 

 

 

2.11.1 Pseudoboemita obtida pelo processo sol-gel 

 

O processo de sol-gel pode ser facilmente reconhecido, pois trata de qualquer 

rota de síntese de materiais onde num determinado momento ocorre uma transição do sistema 

sol para um sistema gel. O termo sol é empregado para definir uma dispersão de partículas 

coloidais (dimensão entre 1 e 100 nm) estável em um fluido, enquanto o termo gel pode ser 

visto como sendo um sistema formado pela estrutura rígida de partículas coloidais (gel 

coloidal) ou de cadeias poliméricas (gel polimérico) que imobiliza a fase líquida nos seus 

interstícios. Desse modo, os géis coloidais resultam da agregação linear de partículas 

primárias (Desenho 6), que só pode ocorrer pela alteração apropriada das condições físico-

químicas da suspensão. Por outro lado, os géis poliméricos são, geralmente, preparados a 

partir de soluções onde se promovem reações de polimerização. Neste caso a gelatinização 

ocorre pela interação entre as cadeias poliméricas lineares longas apresentadas no Desenho 6 

(HIRATSUKA et al., 1995). 
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Desenho 6 – Esquema de transição sol-gel: (a) formação de gel particulado; 

(b) formação de gel polimérico. 

Fonte: HIRATSUKA et al. (1995). 

 

A formação do gel é realizado a temperaturas baixas, e sob condições 

apropriadas, dando origem a um gel úmido, que após etapas de envelhecimento, secagem e 

densificação, forma um produto sólido final (RING, 1996). 

A estrutura de gel tem importância fundamental na fabricação de cerâmicas e 

vidros pelo processo sol-gel, podendo ser constituído tanto por uma rede de partículas 

coloidais como por cadeias poliméricas. No primeiro caso, o gel é denominado gel coloidal e 

no segundo, gel polimérico. A química do processo sol-gel está baseada na hidrólise e 

posterior condensação de precursores moleculares, isto é, soluções de um composto metálico 

que se forma numa massa sólida. As reações de hidrólise seguida de condensação das 

espécies hidratadas formam uma rede de partículas coloidais ou cadeias poliméricas lineares. 

A polimerização restringe a difusão química e a segregação. O gel é seco, calcinado, e 

finalmente moído para a obtenção de um pó (REED, 1995). 

No processo sol-gel é possível a obtenção de uma considerável homogeneidade 

de óxidos de metais em escala atômica. A pseudoboemita, obtida pelo processo sol-gel, pode 

ser utilizada para a obtenção da alumina. Aluminas ativadas, que podem ser obtidas pela 

calcinação de pseudoboemita, possuem uma área superficial grande (250-300 m
2
/g) e uma 

estrutura de poro com superfície química bastante adequada para serem utilizadas em catálises 
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e em adsorção. A calcinação do gel de pseudoboemita obtido pelo processo sol-gel segue a 

sequência de transformações de fase do hidróxido de alumínio, fornecendo as estruturas 

polimórficas da alumina (CARRIÓ et al., 2007). 

 

2.12 PROPRIEDADES MECÂNICAS  

 

As propriedades mecânicas estão associadas à habilidade do material resistir a 

forças mecânicas (VAN VLACK, 1988). Por meio do módulo de elasticidade mede-se à 

resistência do material quando forças externas são aplicadas. É a razão entre a força aplicada e 

a deformação resultante (SHAH, 1984). Essas propriedades são verificadas por meio de 

ensaios de tração, com a obtenção de curvas tipo tensão versus deformação. 

Num ensaio de tração, um corpo de prova é submetido a um esforço que tende 

a alongá-lo ou esticá-lo até à ruptura, e permite medir satisfatoriamente a resistência do 

material. O objetivo deste ensaio é descrever o comportamento do material, quando este é 

submetido a forças opostas, e determina a extensão em que o material estava antes da ruptura. 

O módulo de elasticidade é a razão entre tensão e deformação quando a deformação não é 

permanente, é uma medida da rigidez de um material (CALLISTER, 2002). 

 

2.13 FRAÇÃO GEL 

 

A determinação da fração gel, fração do polímero reticulada, é uma forma 

eficiente para avaliar a reticulação de matrizes poliméricas (AMARAL, 2009). 

A extração da fração solúvel permite a determinação da fração do polímero que 

sofreu reticulação, a absorção de solvente, além de avaliar o grau de reticulação avalia o 

tamanho da rede polimérica formada (DARWINS et al., 1993; MURAYAMA et al., 1993). 

 

2.14 INTUMESCIMENTO 

 

O intumescimento é a interação de moléculas de solvente com as cadeias do 

polímero, o qual ocasiona o inchamento do polímero ou o intumescimento, que é o primeiro 

passo para a solubilização do polímero. 

O intumescimento depende do grau de interação entre as moléculas do solvente 

e do polímero e é acompanhado por um aumento no volume do polímero (SANTOS, 1995). 

A absorção de água ou intumescimento é definida como a quantidade de água 

absorvida pelo material polimérico, quando o mesmo é submerso em água por um tempo 
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determinado, modificando significativamente as propriedades do material polimérico e no 

caso das membranas hidrofílicas a base de hidrogéis permite estimar o potencial de absorção. 

Além disso, permite estimar o tamanho da rede polimérica formada pelo 

polímero após a sua reticulação (MIRANDA, 1999) 

A absorção de água é uma função do período de absorção e da temperatura da 

água (SHAH, 1984). 

 

2.15 ANÁLISE TÉRMICA 

 

A análise térmica consiste em um grupo de técnicas e métodos nas quais uma 

propriedade física da substância é medida como função da temperatura enquanto esta 

substância é submetida a um programa controlado de temperatura.  

Há diferentes métodos térmicos para a caracterização de polímeros, como a 

Termogravimetria (TG), Análise Diferencial Térmica (DTA) e Calorimetria Diferencial de 

Varredura (DSC). Esses se diferenciam pelo tipo de instrumentos utilizados e de informações 

obtidas.  

A Termogravimetria (TG) registra a mudança de massa a qual ocorre em uma 

amostra em função da temperatura ou do tempo, e assim caracteriza o comportamento de 

decomposição térmica de um material. Portanto, é um método que analisa a massa da amostra 

enquanto ela decresce em função do aumento de temperatura.  

Na DSC é a diferença de temperatura entre a amostra e o material de referência 

que é registrada em função da temperatura do sistema, à medida que a amostra é aquecida ou 

resfriada, a uma velocidade constante.  

A DTA é uma técnica térmica onde a temperatura da amostra é registrada em 

função do tempo e é comparada à temperatura de um material inerte, sujeitos às mesmas 

condições de temperatura do sistema. . Mudanças na amostra graças à absorção do calor são 

observadas na relação com o material de referência (inerte). 

Em razão das mudanças de fase, fusão, inversões da estrutura cristalina, 

sublimação, vaporização, reações de desidratação, reações de dissociação ou decomposição, 

oxidação, reações de redução e outras reações químicas ocorrem mudanças da temperatura da 

amostra, essas mudanças ocorrem por alteração da entalpia da amostra em relação ao padrão. 

Essas alterações podem ser endotérmicas ou exotérmicas e são registradas graficamente na 

forma de picos, o número de ocorrências, a forma e a posição de picos endotérmicos e 

exotérmicos, em função da temperatura, identifica qualitativamente uma determinada 
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substância. Como a área do pico é proporcional a mudança de calor envolvido, a técnica é útil 

para determinações semiquantitativas ou, em alguns casos, quantitativas do calor da reação. A 

técnica pode ser utilizada na identificação quantitativa de compostos orgânicos e inorgânicos 

tais como gorduras, óleos, materiais poliméricos, carvão, madeira e outras substâncias 

(MOTHE, 2002). 

Usam-se as técnicas de DSC e DTA para identificar: Tg (temperatura de 

transição vítrea) - temperatura na qual um polímero amorfo ou a parte amorfa de um polímero 

semi-cristalino passa de um estado rígido e frágil para um flexível e dúctil; a Tf ou Tm 

(temperatura de fusão cristalina) - temperatura de fusão dos cristais poliméricos; Tc 

(temperatura de cristalização), que é a temperatura que um polímero cristaliza, liberando calor 

(OLIVEIRA, 2007). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste trabalho foram obtidas membranas hidrofílicas a base de PVP contendo 

alginato de sódio e nanopartículas de pseudoboemita obtidas pelo processo sol-gel.  

 

3.1 MATERIAIS 

 

Os materiais utilizados neste trabalho estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Materiais utilizados. 

Material  Fornecedor  Características 

Etanol Merck Pureza: 99% 

Lauril sulfato de sódio Merck Grau técnico 

Persulfato de potássio Synth Pureza: 99% grau analítico  

Ácido sulfúrico Merck Pureza: 97% 

Polivinilpirrolidona (PVP) GAF Chemicals 

Corporation  

Plasdone K-90            Mn= 1,2 x 

10
6 
g/mol  Grau médico 

Poli(etileno glicol)  (PEG) Oxiteno do Brasil Mn= 400 x 10
6 
g/mol 

Alginato de sódio VETEC  

Ágar Oxoid ATPEG 300     Código L-13 

(conforme a farmacopéia  dos 

EUA a A.P.H.A.)  Grau médico 

 

 

O Plasdone K-90 utilizado neste trabalho é inócuo e solúvel em água. Sua 

toxicidade é extremamente baixa e não tem demonstrado efeitos adversos, pode ser estocado 

sob as condições usuais, entretanto na estocagem por um longo período de tempo há uma leve 

diminuição na massa molar (GAF CHEMICAL, 1990). 

O valor de K: a GAF utiliza a técnica do valor de K, com a utilização da 

viscosidade relativa na equação de Fikentscher: 

 

K = {|300C log z + (C+1,5C log z)
2
|
0,5

+ 1,5z-C}/ (0,5C + 0,0003C
2
) 
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sendo: z = viscosidade relativa da solução da amostra comparada a do solvente;  

C = concentração da solução em gramas de Povidone por 100 ml. 

 

Na Tabela 3 são apresentadas as principais características do Plasdone K-90 

utilizado neste trabalho.  

 

Tabela 3 – Principais características do PVP - Plasdone K-90. 

Fonte: GAF (1990). 

Propriedade  Unidade  Valor 

pH (5% sol aquosa) - 3,0-7,0 

Teor de nitrogênio % 11,5-12,8 

Valor de K
+ 

- 85-95 

Massa molar média ponderal (Mw) g/mol 2,2x10
6 

Massa molar média numérica (Mn) g/mol 3,6x10
6 

Temperatura máxima de estabilidade (Tmax) 
o
C 210 

Temperatura de transição vítrea (Tg) 
o
C 174 

Polidispersividade (Mw/Mn) - 3 

Parâmetro de solubilidade ( ) (J/cm
3
)

1/2 
12,6 

Densidade aparente g/cm
3 

0,4-0,6 

 

 

As principais características do Ágar Técnico Nº 3, sob código L.13, da 

OXÓID, são apresentadas na Tabela 4. 

O ágar L.13 deve ser mantido em recipientes devidamente fechados podendo, 

desta forma, ser estocado em condições normais. 
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Tabela 4 – Principais características do Ágar Técnico nº 3 sob código L.13, da OXÓID. 

Propriedade  Unidade  Valor 

Unidade % 12 

Cinzas % 4 

Cinzas solúveis em ácido % <0,1 

SO4
-2 

% 2 

Nitrogênio total % 0 

Ca ppm 400 

Mg ppm 100 

Fe ppm Não detectado 

 

As principais características do poli(etileno glicol) ATPEG 300 da OXITENO 

estão apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Principais características do poli(etileno glicol) ATPEG 300 da OXITENO 

Propriedade  Unidade  Valor 

Estado Físico - Líquido límpido 

Temperatura de transição vítrea (Tg) g/mol -35 

Densidade g/cm
3
 1,13 

Massa molar média ponderal (Mw) g/mol 315 

Massa molar média numérica (Mn) g/mol 285 

Ponto de fulgor g/mol 169 

Índice de acidez mg de KOH/g 0,5 

Teor de cinzas % 0,1 

pH (25
o
C) (Sol aq. 5%) - 4,5-7,5 

Índice de hidroxila mg de KOH/g 356-394 

 
 

 



64 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Foram preparados 4 tipos de hidrogéis de acordo com as composições 

apresentadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Composição dos hidrogéis 

 

Hidrogel 

Composição (%em massa) 

PVP  PEG ÁGAR Pseudoboemita Alginato de Sódio 

PVP PURO 10 3 1 0 0 

PVP/Pseudoboemita 10 3 1 3 0 

PVP/Alginato de Sódio 10 3 1 0 1,0 

PVP/Pseudoboemita/Alginato 

de Sódio 

10 3 1 3 1,0 

 

 

Os reagentes, previamente dissolvidos em água, foram misturados a quente e a 

concentração dos componentes na solução final foi ajustada por adição de água em quantidade 

suficiente para alcançar 100% em massa.  

As membranas, com espessura de 3 mm, foram obtidas vertendo-se a solução a 

quente, em porta-amostras, as quais após resfriamento, foram empacotadas e seladas com 

filme de polietileno (espessura de aproximadamente 0,1 mm), de acordo com o recomendado 

para curativos utilizados diretamente sobre a pele (IKADA; MITA, 1977; WEIBEN et al., 

1993). 

Após o preparo das amostras, as mesmas foram irradiadas para a promoção da 

reticulação entre as cadeias. 

As amostras foram irradiadas à temperatura ambiente, em um acelerador de 

elétrons tipo eletrostático, da ―Radiation Dynamics", modelo "Dynamitron" com energia 

máxima de 1,5 MeV, corrente máxima de 15 mA e taxa de dose de 11,3 kGy/s. As doses 

totais, recebidas  pelas amostras, foram de 25 kGy. 

A escolha das concentrações de pseudoboemita e de alginato de sódio foi 

baseada em dados da literatura e de estudos preliminares. 

Os estudos preliminares de membranas a base de PVP contendo pseudoboemita 

mostraram que a concentração de 3% é a que se obtêm as melhores propriedades mecânicas 

(MIRANDA et al., 2010).  

Os dados da literatura de membranas hidrofílicas a base de PVP contendo 



65 

 

alginato de sódio apresentaram como a concentração mais adequada para este tipo de material 

na ordem de 1% de alginato. 

 

3.2.1 Obtenção da pseudoboemita pelo processo sol-gel 

 

Os reagentes utilizados para a síntese da pseudoboemita foram: solução aquosa 

de nitrato de alumínio Al(NO3)3.9H2O; 98% em massa, solução aquosa de hidróxido de 

amônio (NH4OH), 28% em massa e solução aquosa de álcool polivinílico (C2H4O)n, 8% em 

massa. A solução de nitrato de alumínio foi misturada a solução de poli álcool vinílico e a 

mistura foi gotejada na solução de hidróxido de amônio (MACEDO et al., 2007). 

Foram misturadas soluções aquosas de nitrato de alumínio (Al(NO3)3) e de 

álcool polivinílico (C2H4O)n nas proporções de 64,9% e 35,1% em massa, por trinta minutos, 

utilizando um misturador magnético, conforme Fotografia 3. 

 

 

Fotografia 3 – Mistura das soluções aquosas de nitrato de alumínio (Al(NO3)3) e de poli álcool 

vinílico (C2H4O)n. 
 

Sobre a mistura obtida foi gotejada a solução de hidróxido de amônio 

(NH4OH). A temperatura inicial do sistema foi de 26°C e a final -6°C. 

Após a precipitação total e envelhecimento por uma semana em temperatura 

baixa e controlada a 12°C, foi obtida a pseudoboemita conforme pode ser observado na 

Fotografia 4. 
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Fotografia 4 – Pseudoboemita obtida antes de filtrar. 

 

 

A solução contendo a pseudoboemita foi filtrada em funil de Buchner e lavada 

com 1 litro de água destilada e posteriormente, com 500 ml de acetona. O precipitado foi 

acondicionado em frasco de vidro para posterior obtenção da membrana reforçada com a 

nanopartícula (Fotografia 5). 

 

 

Fotografia 5 – Precipitado após o envelhecimento e filtração. 

 

 

O processo de preparação e obtenção da nanocarga é a parte mais importante 

do processo de obtenção de uma nanoestrutura. O processo de redução do tamanho das 

partículas da nanocarga em estudo tem relevante importância nas propriedades finais dos 

nanocompósitos, pois a interação entre estes materiais pode ser modificada de acordo com o 

tamanho, formato e a porosidade das partículas obtidas durante este processo (KOCH, 2002). 

 

3.2.2 Caracterização da pseudoboemita 

 

A pseudoboemita foi caracterizada por difração de raios-X, análises térmicas e 

microscopia eletrônica de varredura. 

- Difração de Raios-X: os dados de difração de raios-X foram obtidos para as 
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amostras secas a 70ºC durante 24 horas. O equipamento utilizado foi um difratômetro Rigaku 

Multiflex e o aquecimento foi de 2ºC/min. 

- Análises térmicas: o produto da secagem a 70ºC foi utilizado para as análises 

térmicas. As análises térmicas realizadas foram análise térmica diferencial (DTA) e 

termogravimetria (TG). As análises foram realizadas em um equipamento Netzsch-STA409C. 

A temperatura inicial e final da análise foram 20ºC e 1300º C respectivamente. A razão de 

aquecimento utilizada foi de 10ºC min
-1

 utilizando uma vazão de 50 cm
3
/min de nitrogênio. 

- Microscopia Eletrônica de Varredura: a microscopia eletrônica de varredura 

foi realizada no equipamento Philips XR30 com detector de elétrons secundários. A amostra 

foi colocada no porta amostra e recoberta com ouro no equipamento Edwards Sputter Coater 

– model S150B do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN de São Paulo. 

 

3.2.3 Caracterização do hidrogel 

 

Os hidrogéis obtidos foram caracterizados por meio de ensaios mecânicos 

(resistência à tração), análise termo-dinâmico-mecânica (DMTA), térmica (termogravimetria 

de TGA/DTGA) (CANEVAROLO JR, 1991), desidratação, fração gel, intumescimento 

(swelling) e microscopia eletrônica. 

 

3.2.3.1 Propriedades Mecânicas  

 

Os ensaios de resistência à tração e alongamento foram realizados no 

dinamômetro da Q-Test, disponível no Departamento de Engenharia de Materiais da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (Fotografia 6). 
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Fotografia 6 – Dinamômetro Q-Test 

Departamento de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Os corpos de prova permaneceram condicionados, segundo a norma ABNT 

NBR 6241/80, à temperatura de 23
+
2°C e uma umidade relativa de 50

+
5% pelo menos 40 

horas antes do ensaio. 

 

3.2.3.2 Teste de Desidratação 

 

A desidratação é a perda ou remoção de água de uma substância ou de uma 

mistura, quer por processo ordinário de secagem ou aquecimento, quer por absorção, 

adsorção, reação química, condensação do vapor de água, quer por força centrífuga ou 

pressão hidráulica (HOLLANDA, 2009). 

A desidratação é uma função do tempo, da temperatura, da umidade e das 

condições de armazenamento. 

A desidratação ainda pode ocorrer pela perda de água por meio do arraste por 

corrente de ar sintético obtido pela técnica de termogravimetria (TG) (KAMPF, 1986), que 

acompanha a variação da propriedade física, massa da amostra, em função do tempo e da 

temperatura, pode ser executada também com temperatura constante (MIRANDA, 1999). 

Verificou-se a desidratação das membranas de duas maneiras, isto é, medindo-

se a variação de massa por meio de: 

- Balança analítica Micronal 1050. As amostras foram mantidas em suas 

embalagens originais, em temperatura ambiente. As massas das amostras 

utilizadas nos experimentos foram da ordem de 20 g; 
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- Termobalança STA 409 C da Netzsch (Fotografia 7). As amostras foram 

mantidas em condições rigorosamente isotérmicas a 37
o
C, com vazão de ar 

sintético de 50 mL/min. As massas das amostras utilizadas nos experimentos 

de termogravimetria foram da ordem de 25 mg. 

 

 
Fotografia 7 – Termobalança STA 409 C da Netzsch.  

Departamento de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 

Para obter-se a porcentagem de desidratação foi utilizada a Equação E.8. 

 

%D= [(Wi - Wf) / Wi] x 100%                                         (E.8) 

 

na qual:    %D = porcentagem de desidratação 

                  Wi = massa inicial da amostra       

                  Wf = massa final da amostra 

 

3.2.3.3 Fração Gel 

 

O ensaio da extração da fração solúvel e obtenção da fração gel (fração do 

polímero que sofreu reticulação) é uma das ferramentas necessárias para a estimativa da 

densidade de reticulação dos materiais obtidos (MIRANDA, 1999). 

Para realização destes ensaios, utilizaram-se extratores Soxhlet para remoção 

da fração solúvel das amostras irradiadas, com água fervente por 36 horas. Os géis obtidos 

foram então secos até massa constante. 

A fração gel e a fração solúvel foram obtidas de acordo com as Equações E.9 e 

E.10. 
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FS = [(Wi - Wf) / Wi] x 100%                                           (E.9) 

 

FG = 100% - FS                                                                                 (E.10) 

                                          

em que:    Wi = massa inicial de PVP na amostra       

     Wf = massa de gel seco 

      FS= fração solúvel 

      FG= fração gel 

 

3.2.3.4 Intumescimento (swelling) 

 

A absorção de água foi determinada pelo aumento de massa das membranas em 

relação ao tempo de permanência em água (intumescimento) de acordo com a norma ASTM 

D 570. 

As amostras foram mantidas em água por um período de 216 horas, sendo 

verificada a absorção de água a cada hora nas primeiras 24 horas, e, posteriormente, a cada 24 

horas até massa constante. 

O intumescimento foi obtido de acordo com a Equação E.11. 

 

% de água = (massa da membrana intumescida - massa da membrana) x 100                 (E.11) 

(massa da membrana) 
 

 

3.2.3.5 Análises térmicas 

 

As análises térmicas realizadas foram análise térmica diferencial (DTA) e 

termogravimetria (TG). As análises foram realizadas em um equipamento Netzsch-STA409C. 

A temperatura inicial e final da análise foram 20ºC e 400º C respectivamente. A razão de 

aquecimento utilizada foi de 10ºC min
-1

 utilizando uma vazão de 50 cm
3
/min de nitrogênio. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PSEUDOBOEMITA 

 

No Difratograma 1 é mostrada a difração de raios-X da pseudoboemita obtida. 

 

  
Difratograma 1- Difratograma de raios-X da pseudoboemita precipitada. 

 

Os resultados da difração de raios-X mostrou o difratograma típico da 

pseudoboemita com picos não intensos como, por exemplo, os picos observados para 2 = 13° 

(020) e 28° (021). 

No Termograma 1 é mostrada à termogravimetria da amostra de 

pseudoboemita precipitada obtida no laboratório. 
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Termograma 1- Termogravimetria da amostra de pseudoboemita precipitada obtida no laboratório do 

Departamento de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

A curva de DSC mostrou um pico endotérmico próximo à temperatura de 100 

ºC em razão da vaporização da água. A transformação da pseudoboemita em α-alumina e a 

decomposição do poli álcool vinílico na mesma faixa de temperatura mostraram picos 

complexos na região de 200 - 400º C. Também foi observado a 1200 ºC a obtenção da -

alumina. No Termograma 1, foi observada uma perda de massa de 18,14% até a temperatura 

de 200 ºC, grande parte em razão da vaporização da água, e uma perda de 45,96% associada a 

transformação da pseudoboemita em δ -alumina e também associada a decomposição do poli 

álcool vinílico. 

A Micrografia 4 é mostrada a microscopia eletrônica de varredura (MEV) da 

amostra de pseudoboemita precipitada obtida no laboratório. 
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Micrografia 4 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) da amostra de pseudoboemita precipitada 

obtida no laboratório do Instituto de Pesquisas Energéticas de São Paulo (IPEN). 

 

Por meio da Microscopia 1 observa-se que a superfície do material possui uma 

porosidade alta, proporcionando uma área superficial alta para a nanopartícula. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS MEMBRANAS 

 

Os resultados mostraram a possibilidade de obtenção de membranas a partir de: 

PVP/pseudoboemita, PVP/alginato de sódio e PVP/pseudoboemita/alginato de sódio. 

 

4.2.1 Caracterização Visual 

 

Conforme pode ser observado na Quadro 3, as membranas a base de PVP são 

mais transparentes, as membranas a base de PVP/alginato de sódio também apresentaram 

transparência enquanto que as membranas que contêm nanopartículas de pseudoboemita eram 

translúcidas. Observou-se também que as membranas contendo somente alginato de sódio 

apresentaram menos bolhas quando comparadas com as demais composições. 
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Quadro 3: A) Membrana a base de PVP; B) Membrana a base de PVP e Pseudoboemita; 

C) Membrana a base de PVP e Alginato de Sódio; D) Membrana a base de PVP, Pseudoboemita e 

Alginato de Sódio. 

 

4.2.2 Resistência à tração 

 

A resistência à tração das membranas obtidas foi determinada após 7, 30, 60 e 

120 dias após a irradiação das membranas. Nas Tabelas 7 e 8, e os Gráficos 2 e 3 são 

apresentados os resultados de resistência à tração e alongamento na ruptura para as 

membranas obtidas. 

 

Tabela 7 – Resistência à tração na ruptura para as membranas obtidas (MPa) 

 Tempo 

Hidrogel 7 dias 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 

PVP PURO 
0,0188 0,0284 0,0202 0,0188 0,0450 

Desvio padrão 
0,0082 0,0094 0,0045 0,0040 0,0017 

PVP/Alginato de Sódio 
0,0255 0,0404 0,0302 0,0269 0,1980 

Desvio padrão 
0,0103 0,0088 0,0056 0,0067 0,0134 

PVP/Pseudoboemita 
0,0170 0,0262 0,0241 0,0192 0,1341 

Desvio padrão 
0,0029 0,0157 0,0024 0,0048 0,0312 

PVP/Pseudoboemita/Alginato 

de Sódio 
0,0228 0,0258 0,0210 0,0315 0,1893 

Desvio padrão 
0,0048 0,0097 0,0035 0,0014 0,0139 

 

 

 

 

 

 

 

A C B D 
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Tabela 8 – Alongamento na ruptura para as membranas obtidas (%) 

 Tempo 

Hidrogel 7 dias 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 

PVP PURO 
320 318 317 267 286 

Desvio padrão 
76 82 77 70 74 

PVP/Alginato de Sódio 
354 349 325 310 187 

Desvio padrão 
92 90 84 96 57 

PVP/Pseudoboemita 
297 247 235 210 218 

Desvio padrão 
53 51 24 55 59 

PVP/Pseudoboemita/Alginato 

de Sódio 
256 211 204 194 165 

Desvio padrão 
66 55 53 50 34 

 

 

 

Gráfico 2 - Resultados de resistência à tração na ruptura para as membranas obtidas. 
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Gráfico 3 – Alongamento na ruptura sob tração das membranas obtidas. 

 

Por meio dos resultados obtidos pode-se observar que: 

- Comparando os resultados para os diferentes tipos de membranas estudadas, as membranas a 

base de PVP/alginato de sódio são as que apresentaram maior resistência à tração. 

Provavelmente a presença de alginato de sódio aumentou o grau de reticulação das 

membranas estudadas;  

- As membranas a base PVP/pseudoboemita foram as que apresentaram menor resistência à 

tração e as membranas a base PVP/pseudoboemita/alginato de sódio foram as que 

apresentaram menor alongamento na ruptura. 

- A resistência à tração das membranas obtidas aumentou ao longo do período de tempo 

estudado, enquanto que o alongamento decresceu. Provavelmente, em razão da maior 

interação entre as moléculas decorrente da perda de água das membranas durante este 

período; 

- A adição de alginato de sódio provocoua um aumento na resistência à tração e um 

decréscimo no alongamento das membranas formadas. Provavelmente, o alginato de sódio 

agiu como um agente de reforço na membrana, enquanto que a pseudoboemita interferiu na 

formação de ligações cruzadas durante o processo de irradiação da membrana; 

- Em relação a membrana a base de PVP, a adição de pseudoboemita provocou um 

decréscimo na resistência à tração e no alongamento das membranas formadas; 
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- A resistência à tração aumentou com o passar do tempo para todas as membranas estudadas, 

enquanto que o alongamento na ruptura sob tração diminuiu; 

- Ocorreu uma pequena variação da resistência à tração das membranas obtidas até 90 dias, 

após este período esta variação foi significativa, pois com o passar do tempo ocorreu uma 

maior desidratação, provocando um aumento nas interações entre as moléculas poliméricas 

que compõem as membranas obtidas; 

 

4.2.3 Fração gel 

 

A fração gel das membranas obtidas foram estudadas após 7 e 120 dias das 

mesmas terem sido irradiadas. Na Tabela 9 e os Gráficos 4 e 5 são apresentados os resultados 

da fração gel das membranas obtidas. 

Tabela 9 – Resultados obtidos para os ensaios de fração gel/fração sol das membranas obtidas 

AMOSTRAS 

FRAÇÃO 

GEL (%) 

FRAÇÃO 

SOL(%) 

FRAÇÃO 

GEL (%) 

FRAÇÃO 

SOL(%) 

 7 Dias 120 Dias 

PVP PURO 97,10 2,90 88,18 11,82 

PVP/Pseudoboemita A 93,07 6,93 94,20 5,80 

PVP/Alginato de Sódio 96,98 3,02 90,74 9,26 

PVP/Pseudoboemita/Alginato 

de Sódio 94,87 5,13 92,34 7,66 

 

 
Gráfico 4 - Resultados de ensaios de fração gel/fração sol – 07 dias após terem sido irradiadas 

 



78 

 

 

Gráfico 5 - Resultados de ensaios de fração gel/fração sol - 120 dias após terem sido irradiadas 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 9 e nos Gráficos 4 e 5 

pode-se observar que: 

- A fração gel das membranas obtidas aumentou ao longo do período de tempo estudado. 

Provavelmente, devido à perda de água as moléculas dos componentes da membrana ficaram 

mais próximas e as interações físico-químicas tornaram-se mais efetivas; 

- A adição de alginato de sódio provocou um aumento na fração gel, enquanto a de 

pseudoboemita provocou um decréscimo na mesma fração gel; 

- Provavelmente, o alginato de sódio agiu como pontos fixos na membrana, enquanto que a 

pseudoboemita interferiu na formação de ligações cruzadas durante o processo de irradiação 

da membrana; 

- Comparando os resultados obtidos para a fração gel das membranas contendo alginato de 

sódio e pseudoboemita com aqueles contendo somente um destes componentes, observou-se 

que os valores são intermediários, indicando que estes compostos agiram independentemente 

um do outro; 

- Os resultados obtidos para os ensaios de fração gel/fração sol foram coerentes com os 

obtidos para os ensaios de resistência à tração. 
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4.2.4 Intumescimento (Swelling) 

 

Os testes de intumescimento foram realizados para 7 dias, 30 dias, 60 dias e 

120 dias após a irradiação das membranas. Nos Gráficos 6 a 9 são apresentados os resultados 

obtidos para os ensaios de intumescimento (swelling). 

 

 

Gráfico 6: Resultados obtidos para o grau de intumescimento das membranas estudadas após 7 dias 

de terem sido irradiadas. 

 

 

Gráfico 7: Resultados obtidos para o grau de intumescimento das membranas estudadas após 30 dias 

de terem sido irradiadas. 
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Gráfico 8: Resultados obtidos para o grau de intumescimento das membranas estudadas após 60 dias 

de terem sido irradiadas. 

 

 

Gráfico 9: Resultados obtidos para o grau de intumescimento das membranas estudadas após 120 dias 

de terem sido irradiadas. 

 

Por meio dos Gráficos 6 a 9 observou-se que: 

- A maior parte da água foi absorvida nas primeiras 24 horas; 

- A absorção de água foi maior para as membranas mais velhas; 
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- Todas as membranas estudadas apresentam um aumento na absorção de água quanto maior o 

tempo após a irradiação, dentro do período de tempo estudado, em razão da perda de água ao 

longo do tempo; 

- As membranas a base de PVP apresentaram a menor absorção de água; 

- As membranas contendo alginato de sódio apresentaram absorção de água maior do que as 

membranas a base de PVP, porém menor do que as membranas contendo pseudoboemita. 

Provavelmente, a presença do alginato de sódio e de pseudoboemita provocou uma maior 

absorção de água que a matriz de PVP isolada; 

- As membranas contendo alginato de sódio e pseudoboemita absorveram mais água do que 

os outros tipos de membranas estudadas. 

 

4.2.5 Desidratação Isotérmica em função do tempo 

 

A desidratação em função do tempo foi acompanhada para as membranas 

obtida na dose de 25 kGy. Os resultados por meio de balança analítica, está apresentado na 

Tabela 10 e o Gráfico 10. 

 

Tabela 10 – Variação da porcentagem de desidratação ao longo do tempo após a irradiação 

TEMPO 

(DIAS) 

% DE DESIDRATAÇÃO 

PVP PSEUDOBOEMITA 

ALGINATO  

DE SÓDIO 

PSEUDOBOEMITA + 

ALGINATO 

7 4,77 3,95 4,78 5,52 

14 6,90 9,72 9,35 8,53 

21 12,53 13,12 13,11 20,03 

28 18,23 17,31 27,91 31,48 

35 21,60 23,07 30,98 39,82 

42 30,71 28,93 41,71 46,10 

49 37,43 52,38 48,16 52,89 

56 41,61 71,21 60,68 81,92 

63 56,89 74,03 57,97 84,11 

70 56,89 74,03 57,97 84,11 
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Gráfico 10 – Variação da porcentagem de desidratação após a irradiação 

 

Por meio dos experimentos observou-se que: 

- A desidratação aumentou com o passar do tempo para todas as membranas obtidas; 

- As membranas a base de PVP perdeu menos água quando comparadas com as demais 

composições; 

- Praticamente não houve variação no comportamento de desidratação das membranas a base 

de PVP e a base de PVP/alginato de sódio, durante o tempo estudado; 

- No período de desidratação estudado, as membranas a base de PVP/pseudoboemita/alginato 

de sódio foram as que sofreram o maior percentual de desidratação, quando comparadas com 

as demais composições. A desidratação para esta composição foi cerca de 48%  maior na 

membrana a base de PVP; 

- Comparando os resultados obtidos para a desidratação das membranas a base de 

PVP/pseudoboemita com as demais composições, observou-se um valor intermediário.  

- Provavelmente ocorreram interações entre os grupos polares do PVP, da pseudoboemita e do 

alginato de sódio, provocando um decréscimo nas interações entre o PVP e a água, 

favorecendo a desidratação das membranas. 
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4.2.6 Termogravimetria 

 

As análises térmicas foram realizadas por meio do equipamento Netzsch 

Thermische Analyse STA 409 no Laboratório da Escola de Engenharia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie para as membranas obtidas na dose de 25 kGy.  

Os resultados da análise termogravimétrica das membranas estão apresentados 

no Quadro 4 e no Termograma 2  obtidas no laboratório. 

 

 
Quadro 5: A) Termograma da membrana a base de PVP; B) Termograma da membrana a base de 

PVP e Pseudoboemita; C) Termograma da membrana a base de PVP e Alginato de Sódio;  

D) Termograma da membrana a base de PVP, Pseudoboemita e Alginato de Sódio. 

 

 

A B 

C D 
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Termograma 2- Análise termogravimétrica das membranas obtidas no laboratório do Departamento 

de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

Por meio do termograma observou-se que: 

- Ocorreu um decréscimo na temperatura inicial de degradação nas membranas obtidas com a 

presença de pseudoboemita ou de alginato de sódio; 

- Comparando-se o percentual de degradação das membranas, na temperatura de 250°C, as 

membranas a base de PVP (-19,14%), as membranas contendo PVP/alginato de sódio (-

16,04%) e as membranas a base de PVP/pseudoboemita (-16,75%). As membranas contendo 

a base de PVP foram as que apresentam um maior percentual de degradação, apresentando 

maior perda de massa; 

- As membranas a base de PVP/pseudoboemita/alginato de sódio foram as que apresentaram 

um menor percentual de degradação a 250°C quando comparadas com as demais membranas 

obtidas (4,13%); 

- Provavelmente, ocorreu uma interação maior entre a membrana contendo PVP/alginato de 

sódio do que com a membrana contendo PVP/pseudoboemita em razão da maior 

miscibilidade do alginato de sódio. 

Os resultados da análise térmica diferencial (DTA) obtidos no laboratório estão 

apresentados no Gráfico 11. 

Linha Verde - Membrana a base de PVP 

Linha Vermelha -  Membrana a base de PVP contendo pseudoboemita 

Linha Azul -  Membrana a base de PVP contendo alginato de sódio 

Linha Roxa -Membrana a base de PVP contendo pseudoboemita e alginato de Sódio 
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Gráfico 11 - DTA das membranas obtidas no laboratório do Departamento de Engenharia da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Por meio da análise térmica diferencial observou-se que: 

- Ocorreu um decréscimo na cristalinidade, bem como na temperatura de cristalização nas 

membranas obtidas com a presença de pseudoboemita ou de alginato de sódio; 

- Provavelmente a pseudoboemita separou as moléculas poliméricas diminuindo a 

cristalinidade enquanto que o alginato de sódio interagiu com a estrutura do PVP, destruindo 

a estrutura cristalina; 

- As membranas a base de PVP/pseudoboemita/alginato de sódio não apresentaram fusão 

cristalina. A presença de pseudoboemita e do alginato de sódio na membrana propiciou a 

destruição total da estrutura cristalina em virtude das interações entre as moléculas de PVP e 

do alginato de sódio e a separação das moléculas poliméricas em razão da presença de 

pseudoboemita. 

 

 

Linha Verde - Membrana a base de PVP 
Linha Vermelha -  Membrana a base de PVP contendo pseudoboemita 

Linha Azul -  Membrana a base de PVP contendo alginato de sódio 

Linha Roxa -Membrana a base de PVP contendo pseudoboemita e alginato de Sódio 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados mostraram que é possível obter membranas baseadas em 

PVP/pseudoboemita, baseadas em PVP/alginato de sódio e baseadas em 

PVP/pseudoboemita/alginato de sódio. 

As membranas baseadas em PVP/pseudoboemita apresentaram um decréscimo 

na fração gel e na resistência à tração, uma maior absorção de H2O, com um valor 

intermediário na desidratação em função do tempo. 

As membranas baseadas em PVP/alginato de sódio indicaram um maior grau 

de reticulação (fração gel) e um aumento na resistência à tração.  

As membranas baseadas em PVP/pseudoboemita/alginato de sódio 

apresentaram um valor intermediário na fração gel, uma resistência à tração intermediária, um 

maior percentual de desidratação quando comparadas com as demais composições, um menor 

percentual de degradação a 250°C e não apresentam fusão cristalina.  

As membranas contendo alginato de sódio apresentaram um aumento da 

resistência mecânica, mas as membranas contendo nanocarga de pseudoboemita é a que 

possibilita a incorporação de fármacos atendendo as necessidades deste trabalho. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Sugere-se que trabalhos posteriores estudem: 

- As possíveis interações entre o PVP, o alginato de sódio e a pseudoboemita por meio de: 

espectrometria de absorção na região do infravermelho, espectrometria de ressonância 

magnética de prótons e carbono13, espectrometria de ressonância paramagnética eletrônica; 

- As propriedades térmicas por meio de Calorimetria Exploratória Diferencial; 

- O sistema de liberação de fármacos através da difusão nas membranas; 

- As propriedades microestruturais das membranas estudadas por meio de Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV); 

- A toxicidade das membranas estudadas neste trabalho 

.
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