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Filmes de blendas de Quitosana/PVA foram reticulados com glutaraldeído (GA) a fim de obter constructos ou 
“scaffolds” para aplicação potencial em engenharia de tecido. Tanto os precursores quanto os filmes desenvolvidos 
foram caracterizados por FTIR e XRD a fim de determinar a presença de grupos químicos e a ordem nanoestrutural, 
respectivamente. Os resultados mostraram que a reticulação com o GA alterou a cristalinidade da quitosana e o 
incremento da banda associada a C=N e a diminuição da banda de NH2 sugerem que a reticulação Quitosana/GA tem 
preferência de ocorrer no carbono 2 pela formação de base de Schiff. As propriedades mecânicas, intumescimento, taxa 
de degradação in vitro e viabilidade celular foram compatíveis com as características do tecido epitelial. O material 
apresentou tenacidade variando de 1,4 a 34MJ/m3, intumescimento de 150% a 700% em 24h, taxa de degradação de 
20% a 75% em 24h e viabilidade celular in vitro em torno de 60% comparada ao controle celular. Os “scaffolds” 
obtidos a partir dos filmes apresentaram também propriedades de intumescimento e de degradação in vitro compatíveis 
para aplicação em engenharia de tecido. 
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 Scaffold of chitosan/poly(vinyl alcohol) blend chemically crosslinked by glutaraldehyde for tissue engineering 

applications  

 
Chitosan/PVA based films were chemically crosslinked by glutaraldehyde (GA) in order to achieve scaffolds for 
potential tissue engineering application. Both precursors and developed films were characterized by FTIR and XRD in 
order to determine the presence of chemicals groups and nanostructural order, respectively. The results have showed 
that the GA crosslinking have altered the crystallinity of the chitosan and the increase on the C=N bands and decreasing 
of NH2 bands suggest that Chitosan/GA crosslinking has preference to occur in the carbon 2 by Schiff’s base. The 
mechanical properties, swelling behavior, degradation rate in vitro and cellular viability were compatible with the 
characteristic of an epithelial tissue. The material presented a toughness range from 1.4 to 34MJ/m3, swelling from 
150% to 700% in 24h, degradation rate from 20% to 75% (wt%) in 24h and cellular viability in vitro above 60% 
compared to the cellular control. The developed scaffolds from the films have also showed swelling and degradation in 
vitro properties well-matched for biomedical applications in tissue engineering 
 
Keywords: Chitosan, poly(vinyl alcohol), chemical crosslinking, glutaraldehyde, hydrogel. 
 
Introdução 
As propriedades de crescimento de tecido são controladas tanto pelas características do tecido 

quanto do biomaterial para seu desenvolvimento. A interação entre as duas substâncias conduz a 

propriedades físico-químicas e cinéticas específicas; que podem ser decisivas para sua aplicação 

prática, sendo assim, um material criteriosamente escolhido pode aumentar significativamente o 

desempenho operacional de tal sistema. Dentre as características pode-se destacar: alta afinidade a 

proteínas, leveza, ausência de odor, permeabilidade ao vapor d’água e ao oxigênio, disponibilidade 

de grupos funcionais reativos para reações com o tecido vivo e para modificações químicas, 

hidrofilia, estabilidade mecânica, capacidade de regeneração, e facilidade de preparo em geometria 

diferente para auxiliar a permeabilidade além de área superficial para biotransformação [1-11]. 
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A quitosana é um copolímero de 2-amino-2-desoxi-D-glicose e 2-acetamido-2-desoxi-D-glicose 

obtido a partir da desacetilação alcalina da quitina que apresenta solubilidade tanto em soluções 

ácidas quanto à agregação com poliânions. O grau de desacetilação (GD) representa a porcentagem 

de grupos NH2 livres no copolímero e quando o GD da quitina alcança em torno de 50% 

(dependendo da origem do polímero) ele se torna solúvel em meio aquoso ácido e é chamado 

quitosana. A quitosana apresenta propriedades biológicas raras que incluem biocompatibilidade, 

biodegradabilidade em produtos inofensivos, não tóxicos, fisiologicamente inertes, afinidade 

notável com proteínas, e propriedades hemostática, fungistática, antitumoral, anticolesterol [10-13]. 

A quitosana se degrada pela hidrólise enzimática e apresenta cinética de degradação relacionada ao 

grau de cristalinidade que é controlado principalmente pelo grau de desacetilação [9, 12], entretanto 

sua resistência mecânica e sua maleabilidade são limitadas principalmente para aplicação como 

filmes e por isso a mistura da mesma com outros polímeros é um procedimento utilizado para 

alterar ou obter as propriedades de interesse. Com o objetivo de melhorar as propriedades deste 

polissacarídeo utiliza-se a mistura do mesmo com outros hidrogéis tais como o poli(álcool vinílico-

co-acetato de vinila) (PVA), bem como, com reticulantes; que permitem a formação de redes devido 

à formação de ligações cruzadas. Para o PVA o grau de hidrólise (GH) representa a relação entre os 

grupos álcool e os grupos acetato presentes no copolímero. 

O PVA é um polímero transparente, consistência macia quando na forma de membrana, além de 

apresentar excelente resistência química e também ser biocompatível e biodegradável [14-16]. 

Anualmente, várias centenas de pessoas necessitam de enxertos devido a feridas dérmicas que 

podem ser causadas pelo calor, por agentes químicos, energia elétrica, ultravioleta e nuclear e 

trauma mecânico, resultando em lesões à mesma [17]. 

Esse trabalho apresenta o estudo de um sistema hidrogel a base de quitosana/PVA, quimicamente 

reticulado por glutaraldeído, que possibilite o desenvolvimento de tecido epitelial artificial, e onde 

se possa modular a taxa de degradação do mesmo. No caso de tratamento de lesões cutâneas, 

queimaduras, por exemplo, que normalmente exigem um número elevado de intervenções, tal 

material reduziria esse número minimizando a possibilidade de complicações diversas, além de 

reduzir custos hospitalares e internações. 

 
Procedimento Experimental  
Materiais 

Todos os sais e reagentes foram utilizados em grau analítico (P.A.) e água Milli-Q foi utilizada em 

todas as soluções com resistividade mínima de (18,0MΩ.cm) a 25oC. Quitosana em pó (Sigma-

Aldrich Chemical, USA, massa molar (MW) = 161.000g/mol, GD=75,6%) Ácido acético (Sigma-

Aldrich). Poli(álcool vinílico-co-acetato de vinila) PVA (GH=80% e massa molar (MW) de 9.000 a 
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10.000g/mol, Sigma-Aldrich, Cat.#360627). Glutaraldeído (GA) (Sigma-Aldrich), agente 

reticulante (solução aquosa 25%). 

 

Preparação dos filmes 

Uma solução de 1,0% (em massa) de quitosana foi preparada pela dissolução de 2,5g em 250mL de 

solução de CH3COOH 2% (em massa), agitada magneticamente por um período 48h. O hidrogel de 

PVA foi preparado pela dissolução de 5,0g de pó do polímero em 100mL de água Milli-Q, sob 

agitação magnética à temperatura de (70±2)oC. Após o resfriamento à temperatura ambiente o pH 

foi corrigido para (2,00±0,05) com HCl 1,0 mol.L-1. Diferentes quantidades da solução de PVA 

foram adicionadas a solução de Quitosana para obter as razões em massa de Quitosana/PVA de 

(0:1), (1:3), (1:1), (3:1) e (1:0) em pH=(4,0±0,05), ajustado pela adição de NaOH 0,5 mol.L-1 e 

posteriormente adicionou-se o agente reticulante. A concentração final de GA na solução precursora 

foi de 1%, 3% e 5% em relação à massa total de polímero. Posteriormente as soluções foram 

vertidas em placas plásticas e a secagem inicial se deu a temperatura ambiente por 48h e 

posteriormente a secagem final se deu em estufa a (40±2)oC por 24h [18-22]. 

As amostras de Quitosana/PVA quimicamente reticuladas foram identificadas por Q/P/G(X:Y:Z) 

onde X corresponde ao teor de quitosana, Y ao teor de PVA e Z como glutaraldeído em 

porcentagem de massa de polímero (p%). 

 

Métodos de caracterização dos filmes e “scaffolds” 
As técnicas de FTIR e XRD foram utilizadas para avaliação da presença de grupos químicos e 

cristalinidade dos filmes, respectivamente. Os espectros de FTIR foram obtidos pelo modo ATR 

(reflexão total atenuada) na faixa de número de onda de 4000 a 650cm-1 durante 64 varreduras, com 

resolução de 2cm-1 (Paragon 1000, Perkin-Elmer, USA). Os espectros de FTIR foram normalizados 

e as bandas de vibração foram associadas aos principais grupos químicos. Para a avaliação os filmes 

foram recortados e secos em estufa a (40±5)oC [18-24]. 

A partir dos difratogramas obtidos, a avaliação quantitativa da cristalinidade foi realizada 

dividindo-se o difratograma em três regiões (cristalina, amorfa e background) [25]. 

O ensaio de tração foi realizado para avaliar o comportamento mecânico (tensão máxima de tração 

(σ), deformação específica (DE), módulo de elasticidade (E) e tenacidade (T) dos filmes obtidos e 

foi executado em equipamento EMIC DL 3000, utilizando uma célula de carga de 50N, velocidade 

de ensaio de 5mm/min e corpos de prova na forma de tira. Foram obtidos valores médios de seis 

amostras conforme ASTM D882/02 [26]. As amostras usadas foram previamente inspecionadas e 

qualquer descontinuidade tal como bolha de ar, furos ou segregação foram rejeitadas [22,23]. 
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O grau de intumescimento foi obtido com fluído corporal simulado (SBF – Simulated Body Fluid) 

preparado conforme COSTA (2006)[27] à temperatura de (36±1)oC e pH de (7,40±0,05). Para a 

determinação do grau de intumescimento (GI) as amostras em triplicatas foram secas em estufa a 

40oC e pesadas após a estabilização do peso. Após a pesagem as amostras foram colocadas em 

recipientes com SBF obedecendo à relação entre a área superficial e o volume de solução = 0,1cm-1 

[28]. As amostras foram mantidas a (37±1)oC em banho-maria. Após o período de tempo as 

amostras foram retiradas do recipiente e pesadas em balança analítica. Após a pesagem as amostras 

foram secas novamente em estufa a 40oC até atingir a estabilização do peso. O GI foi obtido 

conforme a Eq.1, 

100
M

MM
GI

Sf

SfI
××××

−−−−
====

          (1) 

onde MI é a massa intumescida e MSf a massa da amostra após a secagem final e o valor médio de 3 

experimentos foi usado para validar os resultados. 

Para a determinação do índice de degradação (ID) as amostras em triplicatas foram secas em estufa 

a (40±2)oC e pesadas após a estabilização do peso (MSI). Após a pesagem as amostras foram 

colocadas em recipientes com SBF [28]. As amostras foram mantidas a (37±1)oC em banho-maria. 

Em seguida, foram retiradas dos recipientes e secas em estufa a (40±2)oC, após atingir a 

estabilização do peso este foi registrado. O ID foi obtido conforme a Eq.2, onde MSI é a massa seca 

inicial e MSf a massa da amostra após a secagem final. 

100
M

MM
ID

SI

SfSI
××××

−−−−
====

          (2) 

A avaliação foi realizada para os tempos de: 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 24,0 e 96 horas (n=3). 

A viabilidade celular foi analisada através da redução do brometo de 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-yl)-2,5-

difeniltetrazólio (MTT), usando monocamadas de células fibroblásticas crescidas em placas de 

poliestireno de 96 poços tratada para cultura de células. As células (inóculo de 5x104) foram 

incubadas a (37±1)oC em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Após 24h de incubação o 

sobrenadante foi desprezado e adicionou-se a cada poço MTT diluído em meio mínimo de Eagle 

(MEM), incubando-se as células a (37±1)oC por 4h. Os dados foram analisados estatisticamente 

utilizando ANOVA seguido de pós-testes de comparação múltipla Dunnett e Neuman_Keuls com 

nível de significância de 95% [23,29,30]. A morfologia da adesão e proliferação celular foi avaliada 

por MEV após o tempo de cultura de 24h. Para a microscopia eletrônica as amostras foram fixadas 

com Glutaraldeído 2% por 16h. Após a secagem atingir o ponto crítico as amostras foram cobertas 

com uma camada ultrafina de ouro e observadas em microscópio eletrônico de varredura (JSM 

6360LV, JEOL/Noram) [23,25]. 
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Os filmes com 85 mm diâmetro das blendas Q/P/G(1:3:0), Q/P/G(1:3:1) e Q/P/G(1:3:5) foram 

montados de forma justaposta, dois a dois, pela fixação superficial com glutaraldeído, de maneira a 

se obter os pares: Q/P/G(1:3:0) - Q/P/G(1:3:1); Q/P/G(1:3:0) - Q/P/G(1:3:5) e Q/P/G(1:3:1) - 

Q/P/G(1:3:5) [25]. A colagem se deu pelo pincelamento de solução aquosa de GA 25% em uma das 

superfies dos filmes e após a montagem efetuou-se a prensagem em prensa hidráulica com uma 

carga de 19.620N sobre uma placa de área de (150 X 250) mm2. Após a colagem os scaffolds foram 

acondicionados em dessecador a vácuo até a preparação das amostras e realização dos ensaios de 

caracterização. 

 
Resultados e Discussão 
O difratograma da quitosana apresentou dois picos, um de alta intensidade em 19,8o (d=0,448nm) e 

um de menor intensidade em 37,7o (d=0,238nm) o que caracteriza a presença de uma fase cristalina, 

e uma ampla faixa abaixo dos picos, variando de aproximadamente 8o a 80o, onde predomina a 

forma amorfa do material [18]. Conforme célula unitária proposta por OGAWA (2004) [31] os 

ângulos foram associados aos planos (2 0 0) e (1 2 4), respectivamente. Os difratogramas também 

não apresentaram reflexões associadas a cristais hidratados e anidros [32]. A partir do difratograma 

da matéria-prima em pó estimou-se a cristalinidade de 24% a 23% para a quitosana e PVA, 

respectivamente. 

O difratograma do PVA com grau de hidrólise de 80% apresentou três picos característicos de 

presença de fase cristalinidade em 19,4o (d = 0,457nm) (alta intensidade), 22,5o (d = 0,395nm) 

(menos definido) e 40,3o (d = 0,224nm) (menor intensidade) e uma ampla faixa abaixo dos picos, 

variando de aproximadamente 10o a 75o, onde predomina a forma amorfa do material. A partir do 

difratograma estimou-se a cristalinidade de 22 a 24% [18]. 

A partir da curva de titulação potenciométrica obtida da solução de quitosana e após a correção do 

valor da concentração de NaOH obtém-se o valor de 76% para o GD, metodologia e resultado 

apresentado detalhado em outra publicação [19,25]. O GD modifica o comportamento físico 

químico, mecânico e biológico do biopolímero, pois influencia seu arranjo tridimensional e 

conseqüentemente a cristalinidade. Quanto mais alto o GD na quitosana maior será o grau de 

ligações cruzadas covalente independentemente da massa molar, ou seja, maior formação de iminas 

a partir das aminas da quitosana com os aldeídos do glutaraldeído, Fig.1a [34,35]. Em GDs acima 

de 50% observa-se que a quitosana apresenta as propriedades: bacteriostáticas, adesão, 

espalhamento e proliferação celular, notadamente em massas molares superiores a 3,1x105 g/mol, 

embora em menor dependência com a massa molar [37-39]. 

O espectro de FTIR da matéria-prima evidenciou a presença das bandas associadas à estrutura 

química do polissacarídeo parcialmente desacetilado. O espectro de infravermelho apresenta um 
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amplo pico de absorção em 3435cm-1, associado ao N-H, a ligação de hidrogênio e ao estiramento 

O-H. Na banda do estiramento do C-H o pico de 2922cm-1 corresponde à vibração assimétrica e o 

pico de 2879cm-1 à vibração simétrica. Além disso, na banda característica da deformação angular 

do CH2 aparece o pico de 1423cm-1. Devido ao grau de desacetilação da quitosana aparece o pico da 

ligação amida e o estiramento da ligação C=O em 1658cm-1. Os picos de 1321cm-1, 1260cm-1, 

1379cm-1 correspondem às fortes vibrações de dobramento da ligação N-H primária, secundária e 

terciária, respectivamente. As vibrações fora do plano da ligação C-H correspondente à estrutura 

sacarídea aparecem em 1154cm-1 e 896cm-1, dado não mostrado [18,19,21,23].  

Já com relação ao espectro de FTIR obtido do copolímero PVA, o GH foi estimando a partir da 

relação das bandas do espectro de FTIR associadas ao grupo C=O (~1730cm-1) do acetato e ao 

estiramento do grupo C-H (~2937cm-1) obteve-se um GH de 86% [40]. Em relação à absorbância 

associada ao anel glicosídico observa-se que o aumento do teor de GA também causa um aumento 

na intensidade da freqüência de 1562cm-1 associada às ligações etilênicas; e o mesmo 

comportamento foi observado na freqüência de 2922cm-1 relativa ao estiramento dos grupos C-H. 

Este fato pode ser atribuído ao aumento das contribuições da molécula de GA na reação QUI-GA 

que promove o aumento na reticulação da cadeia. O aumento da intensidade das bandas relativas à 

ligação imina também sugere que a reticulação da quitosana pelo GA ocorre preferencialmente via 

base de Schiff no carbono 2 do anel glicosídico em detrimento da ligação com os grupos hidroxilas 

nos carbonos 3 e 6, [21,23]. A Fig. 1 apresenta possibilidades de reticulação química da quitosana e 

do PVA com o glutaraldeído, a partir da formação da imina (a) e de ponte acetal (b). 

Figura 1 - Reticulação da Quitosana (a) e PVA(b) 

 

No caso das blendas observa-se que a adição de GA promove relativa diminuição da região 

cristalina e alterações nas regiões (I), (II), (III) e (IV) evidenciadas no difratograma da Fig. 2. 

O

O
O

O

OH

OH

OH

OH

Ponte
Acetal (b) 

O

O O

O

OH

CH2 OH
OH

NH2

O

CH2OH

N

C

C

C

C

C

O

O O

O
OH

CH2 OH

OH

N

O

CH2 OH
NH2

H

H

H

H

H

H

H

H

n

O

H
O

H

NH2

O

OH

OH

NH

H

OH

H2O

H
+

H
+

n

H H

OO

+

- (a) 



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

Na região (I) associada ao halo relativo às ligações de água da quitosana  apresentam uma redução 

com o aumento do teor de GA desaparecendo a partir da blenda com 3% de glutaraldeído. As 

regiões (II), (III) e (IV), onde se sobrepõem os halos principais tanto da quitosana quanto do PVA, 

apresentam um alargamento indicando o aumento da região amorfa da blenda. 

Como observado nos filmes de quitosana e PVA separadamente o reticulante parece não oferecer 

grandes alterações no arranjo cristalino da blenda, pois o grau de cristalinidade variou de 22,% a 

24,%, o que não caracteriza uma alteração significativa e sugere que as ligações de reticulação 

estejam ocorrendo principalmente na região amorfa do material. 

A Tab. 1 apresenta os valores médios dos resultados obtidos nos ensaios de resistência mecânica a 

tração (n>4). Os filmes de quitosana apresentaram valores de 50MPa e 45% para resistência 

máxima a tração e deformação específica, respectivamente. 

 

Figura 2 - Difratograma de filmes da Blenda de quitosana /PVA, (a) Q/P/G(1:3:0); 

(b) Q/P/G(1:3:0,5); (c) Q/P/G(1:3:1); (d) Q/P/G(1:3:3);(e) Q/P/G(1:3:5) 

 

O resultado de tensão tração é mais elevado do que o publicado por CHEN (1996) [2] que obteve 

resistência à tração de 23MPa. A diferença é atribuída aos detalhes de processamento durante a 

preparação do hidrogel, tais como, pH e temperatura de secagem que, no caso, foi, respectivamente, 

pH=(4,00±0,05) e secagem a temperatura ambiente, enquanto com CHEN foi pH=4,5 e temperatura 

de secagem de 50oC. Maior tempo de formação do filme tende a favorecer ao rearranjo molecular, 

resultando na formação de uma estrutura mais ordenada que aumenta a cristalinidade e 

conseqüentemente a tensão máxima. 
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Tabela 1 Propriedades mecânicas do filmes obtidos 

Tenacidade e desvio padrão (MJ/m3) 
[GA] Q/P(0:1) Q/P(1:3) Q/P(1:1) Q/P(3:1) Q/P(1:0) 

 média d.p. média d.p. média d.p. média d.p. média d.p. 
0 34,2 7,2 14,8 6,9 8,9 3,1 14,0 4,1 16,8 3,0 
1 30,5 5,4 2,9 1,2 2,4 1,7 1,6 1,3 8,4 3,8 
5 27,4 4,3 1,9 0,7 3,4 1,3 1,4 1,3 3,8 1,7 

Módulo de elasticidade e desvio padrão (MPa) 
[GA] Q/P(0:1) Q/P(1:3) Q/P(1:1) Q/P(3:1) Q/P(1:0) 

 média d.p. média d.p. média d.p. média d.p. média d.p. 
0 74 15 118 56 96 28 441 131 829 357 
1 75 17 149 15 75 10 634 215 1024 110 
5 92 17 111 10 210 60 926 177 913 238 

 
Os experimentos de intumescimento apresentaram um padrão inicialmente rápido de absorção de 

massa usualmente em aproximadamente 30minutos, seguido pela estabilização de massa num 

período superior a 192h. Os resultados revelaram forte influência de ligações cruzadas sobre o 

volume de fluido absorvido, de aproximadamente 700% para blenda sem reticulação reduzindo para 

400% e 200% com 1% e 5% de agente reticulante, respectivamente. Tal fato é atribuído a maior 

rigidez da rede formada pelas reações ocorridas inter e intracadeias, reduzindo a flexibilidade e o 

número de grupos hidrofílicos do hidrogel o que é desfavorável à taxa de intumescimento. Antes da 

reação com o GA, as cadeias de PVA consistem de um emaranhado físico com as cadeias de 

quitosana formando uma rede. Dai, quando o teor de GA aumenta, ocorre a reticulação a partir das 

ligações covalentes entre cadeias, fixando e reduzindo a mobilidade do polímero o que resulta em 

menor taxa de intumescimento, no caso, menos da metade da blenda sem reticulação química. 

O termo degradação, amplamente usado, é o processo onde a deterioração nas propriedades do 

polímero toma lugar devido a diferentes fatores [25]. Por esta razão, neste estudo, a perda de massa 

do polímero primeiramente ocorre por dois métodos, solubilização e despolimerização das cadeias. 

Essa premissa tem suporte nos resultados de FTIR, que indicam a preferência de ligações cruzadas 

via NH2 (quitosana) em detrimento das hidroxilas (PVA), portanto é esperada uma mistura na 

cinética de degradação para as blendas, pois o PVA fisicamente reticulado sofre rápida 

solubilização e a quitosana/PVA reticulados covalentemente têm degradação mais lenta via 

despolimerização.  

A fig. 3 apresenta o registro fotográfico da leitura de MTT por macrófagos cultivados em contato 

com os diferentes materiais. As setas vermelhas indicam as células vivas, enquanto as pretas, 

células mortas. 

A Fig. 4 mostra a evolução das propriedades mecânicas obtidos dos constructos (scaffolds). 
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A tensão máxima e a deformação específica das matrizes apresentam valores relativos praticamente 

constantes com redução 

acentuada da deformação 

específica. 

Com o aumento do teor de 

agente reticulante ocorre a 

redução da mobilidade das 

cadeias de polímero em função 

do aumento de ligações 

cruzadas promovendo um 

conseqüente aumento da 

fragilidade da matriz 

Figura 3 - Registro fotográfico da leitura de MTT por macrófagos 

Figura 4 Evolução das propriedades Módulo de elasticidade e Tenacidade do scaffold obtido. 

 
Conclusões  
Novas blendas de Quitosana/PVA foram quimicamente reticuladas e caracterizadas física, química, 

mecânica e biologicamente com vistas a utilização como biomaterial para potencial aplicação em 

engenharia de tecido. A presença do GA promove alterações no comportamento do material e essas 

alterações são dependentes do pH das soluções precursoras, e do número de aminas disponíveis 

para reticulação. A técnica de FTIR evidenciou que neste sistema a preferência da reticulação do 

GA pela amina da quitosana com a formação do grupamento C=N em detrimento a formação de 

ponte acetal. Os sistemas indicaram modulação no comportamento de intumescimento e degradação 

apresentando redução nesses parâmetros, tanto com o aumento do teor de quitosana, quanto com o 

aumento do teor de GA. Como conseqüência da reticulação a tenacidade diminuiu pela formação de 

uma rede polimérica mais rígida. Além do mais, os sistemas avaliados não mostraram efeitos de 

toxicidades em culturas celulares sendo considerados biocompatíveis.  
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