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RESUMO 
 

O interesse específico na síntese de semi-IPNs a partir de PLLA e PVP decorre 

do fato desses homopolímeros serem biodegradáveis e biocompatíveis, o que 

permite inferir aplicações na área médica como em suturas, implantes, matrizes para 

liberação controlada de drogas etc. O objetivo deste trabalho foi a preparação de um 

material multicomponente anfifílico, na forma de redes poliméricas semi-

interpenetrantes, à base de poli(L-lactídeo), PLLA, homopolímero hidrofóbico, e de 

poli(vinilpirrolidona), PVP, componente hidrofílico. A preparação da semi-IPN 

combinou a polimerização e reticulação da N-vinilpirrolidona na presença do 

poli(L-lactídeo). Os produtos obtidos foram caracterizadas por métodos térmicos e 

espectroscópicos. 
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INTRODUÇÃO 
 

Poli(L-lactídeo), PLLA, é um poliéster alifático biocompatível, biodegradável e 

obtido de recurso renovável, o ácido lático. Polilactídeos têm sido usados em 

aplicações biomédicas tais como suturas, sistemas de liberação de drogas e 

materiais ortopédicos (1). 

Poli(vinilpirrolidona), PVP, é um polímero biodegradável que possui caráter 

anfifílico: os grupos amida e carbonila, altamente polares, conferem propriedades 

hidrofílicas; já os grupos apolares metino e metileno conferem propriedades 

hidrofóbicas, explicando sua solubilidade em diversos solventes orgânicos (2).  

As aplicações tecnológicas de polímeros biodegradáveis normalmente 

requerem alterações nas suas propriedades mecânicas ou, ao menos, um balanço 

entre a capacidade de degradação e as propriedades do produto final, além de um 

custo acessível (3). A fim de se obter um material com melhores características e 

com um custo acessível, surge a necessidade do desenvolvimento de novos 
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materiais que podem consistir de dois ou mais tipos de materiais poliméricos, ou 

seja, a formação de blendas, copolímeros (4) e redes poliméricas (IPN’s ou 

semi-IPN’s), os quais vêm sendo obtidos para aplicações inovadoras e com menor 

custo. A utilização desses materiais é bastante diversificada devido à possibilidade 

de se combinar dois ou mais polímeros com obtenção de propriedades específicas 

para uma determinada aplicação em áreas distintas (5).  

O interesse específico na síntese de semi-IPNs a partir de PLLA e PVP decorre 

do fato desses homopolímeros serem biodegradáveis e biocompatíveis, o que 

permite inferir aplicações na área médica como em suturas, implantes, matrizes para 

liberação controlada de drogas etc. 

Assim, neste trabalho é apresentada a preparação de materiais 

multicomponentes, na forma de redes poliméricas semi-interpenetrantes, à base de 

PLLA, homopolímero hidrofóbico, e de poli(vinilpirrolidona) PVP, componente 

hidrofílico. A preparação das semi-IPNs combinou a polimerização e reticulação da 

N-vinilpirrolidona na presença do poli(L-lactídeo).  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Materiais 

N-vinilpirrolidona (Aldrich) foi previamente destilada a vácuo antes da 

polimerização. Peróxido de benzoíla (Aldrich) foi seco a vácuo à temperatura 

ambiente durante 4 h. Di(etilenoglicol)divinil éter, DEG, L-lactídeo e Sn(Oct)2 foram 

fornecidos pela Aldrich. Diclorometano (Synth) foi utilizado como recebido. 

 
Polimerização da Vinilpirroldina 

A polimerização em massa da vinilpirrolidona, iniciada por peróxido de 

benzoíla, foi realizada a vácuo, em ampolas seladas imersas em banho de óleo a 

70°C por diferentes períodos: 24 (PVP24), 48 (PVP48), 72 (PVP72) e 96 h (PVP96). 

Após esse período, as amostras foram secas em estufa a vácuo a 150°C.  

 
Polimerização do L-lactídeo 

A polimerização do L-lactídeo foi realizada em massa, a vácuo, em ampola de 

vidro selada contendo o monômero e o catalisador Sn(Oct)2, a 130°C por 24 h. Após 

esse período, o polímero foi dissolvido em clorofórmio, precipitado em etanol e seco 

em estufa a vácuo a 60°C durante 8 h.  
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Síntese das semi-IPNs 

Para a preparação das semi-IPNs, inicialmente foram preparados sistemas 

com diferentes composições. No sistema SI0, peróxido de benzoíla 1% (m/m) e o 

reticulante DEG 1% (m/m) foram dissolvidos no monômero vinilpirrolidona. No 

sistema SI1 foram adicionados o iniciador, reticulante DEG, PLLA 10% (m/m) e 

pequenas quantidades de diclorometano ao monômero. No sistema SI2 

adicionaram-se ao monômero apenas o iniciador, o reticulante e o PLLA. As 

soluções dos sistemas previamente preparados foram adicionadas às ampolas de 

vidro e submetidas ao processo de deaeração. Depois disso, as ampolas foram 

seladas e imersas em banho de óleo a 70°C por 30 dias. Após esse período, as 

amostras foram secas em uma estufa a vácuo a 150°C.  

 
Caracterizações 

Espectroscopia na região do infravermelho (IV-FT): análises foram realizadas 

no espectrômetro Iluminat IR - Smiths Detection. Os espectros foram obtidos por 

meio da técnica de refletância total atenuada - ATR.  

Termogravimetria (TG): um termoanalisador TG/DTA Sacon 6200 Exstar 2950 

da TA Instruments foi utilizado para as análises. As amostras de cerca de 5 mg 

foram aquecidas de 25 a 600°C, a 20°C min-1, sob fluxo de argônio a 100 mL min-1.  

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC): análises DSC foram feitas no 

termoanalisador DSC 2910 da TA Instruments, sob fluxo de argônio a 50 mL min-1, 

com o seguinte programa de temperatura: de 25 a 200°C a 20°C min-1; isoterma por 

3 min; resfriamento até -80°C a 5°C min-1; isoterma de 5 min; finalmente, 

aquecimento até 200°C a 20°C min-1. 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN- 1H e RMN- 13C): Os espectros de 

ressonância magnética nuclear de prótons e de carbono-13 foram obtidos no 

espectrômetro Brucker 250 MHz, usando CDCl3 como solvente, concentração de 

60 mg mL-1, e tetrametilsilano (TMS) como referência interna.  

Determinação da massa molar: a massa molar do PLLA e sua distribuição 

foram determinadas por GPC, utilizando o equipamento Waters 510 Gel Permeation 

Chomatograph com detector Waters 410 Differential Refractometer. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Polimerização do L-lactídeo 

O PLLA foi sintetizado por abertura do anel do L-lactídeo. Foi obtido polímero 

com Mn, Mw e índice de polidispersão de 52.216 Daltons, 37.294 Daltons e 1,4, 

respectivamente. A temperatura de síntese foi mantida em 130°C para evitar 

temperaturas elevadas, as quais levam a um processo de despolimerização, que 

provoca a redução da massa molar (6). A reação foi realizada na ausência de O2, já 

que ele promove redução da massa molar do polímero. 

Na análise por IV-FT, o espectro do PLLA apresentou a banda típica de 

estiramento da carbonila de um poliéster a 1750 cm-1, os estiramentos simétricos e 

assimétricos do grupo C-O-C a 1130 e 1090 cm-1 e as bandas a 1450 e 1360 cm-1 

referentes ao CH3.  

Os espectros de RMN-1H e de RMN-13C, Figuras 1.a e 1.b, respectivamente, 

permitem caracterizar o polímero PLLA. No espectro de RMN-1H pode-se observar a 

absorção a 5,2 ppm referente ao próton Hb e em 1,6 ppm o sinal referente ao Ha. 

Com relação ao espectro de RMN-13C pode-se notar o sinal a 16,6 ppm referente ao 

carbono da metila, a 69 ppm referente ao carbono metínico e, por fim, o sinal a 

169,6 ppm referente ao carbono da carbonila. O sinal a 76,5 ppm se refere ao 

solvente CDCl3. 

                                                               
 

Figura 1 – Espectros de RMN-1H (a) e de RMN-13C (b) em CDCl3 do PLLA. 
 

Pela termogravimetria pôde-se verificar que o PLLA apresentou apenas um 

estágio de degradação térmica, na faixa de 245 a 350°C, taxa máxima de perda de 

massa a 328°C. 

Análise do PLLA por DSC mostrou Tg a 59°C, um evento endotérmico a 170°C, 

relativo à fusão da sua fase cristalina, e um fenômeno exotérmico de cristalização a 

100°C, indicando que o polímero não cristalizou completamente durante a etapa de 

resfriamento na primeira corrida. 
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Polimerização da Vinilpirrolidona (VP) 

A PVP foi obtida por polimerização radicalar da VP em presença de peróxido 

de benzoíla (BPO) e os rendimentos são apresentados na Tabela 1.  

 
Tabela 1 -  Rendimentos obtidos na polimerização da VP. 

Amostra Rendimento / % 
PVP24 37 
PVP48 43 
PVP72 63 
PVP96 68 

 

De acordo com a Tabela 1, foram obtidos rendimentos entre 40 e 70%. 

Comparando esse rendimento com os da literatura (7), pode-se verificar que este 

rendimento é relativamente baixo. Vale ressaltar que o iniciador mais utilizado para a 

polimerização da VP é o AIBN, o qual é mais eficaz na polimerização da VP porque 

possui um tempo de vida muito inferior ao BPO. Neste trabalho, a polimerização da 

VP é utilizada para a preparação de uma semi-rede composta de PLLA e PVP. 

Como foi possível dissolver apenas 10 % de PLLA na vinilpirrolidona, este baixo 

rendimento de polimerização é satisfatório, visto que, ao final da formação da semi-

rede, a concentração de PLLA será maior em relação à PVP.  

Na análise por IV-FT da PVP, os espectros das amostras polimerizadas 

apresentaram as bandas a 1673 cm-1 e 1288 cm-1 referentes aos estiramentos da 

carbonila e da ligação C-N do anel da lactama, respectivamente. Foi também 

observada uma banda a 3650 cm-1 atribuída ao estiramento O-H, indicando que as 

amostras continham umidade devido ao caráter higroscópico do polímero.  

Análises de RMN-1H e RMN-13C, cujos resultados são apresentados na 

Tabela 2, também permitiram caracterizar a PVP. 

Pelas curvas TG das PVP, cujos dados são sumariados na Tabela 3, foi 

observado que todas as amostras apresentam apenas um estágio de degradação 

térmica, entre 370 a 490°C, e que a temperatura correspondente à taxa máxima de 

perda de massa ficou na faixa de 450°C. 
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Tabela 2 - Deslocamentos químicos da PVP. 

 Segmento RMN-1H 
δ / ppm 

RMN-13C 
δ / ppm 

 

 a 1,5 33,8  

 b 3,8 46,7  

 c - 178,3  

 d 2,3 -  

 e 1,9 -  

 f 3,2 -  
 
 

Tabela 3 – Dados obtidos das curvas TG das PVP. 

Amostra Ti / °C Tf / °C Tmáx / °C 

PVP24 377 490 455 
PVP48 378 485 452 
PVP72 382 492 455 
PVP96 390 492 456 

Ti = T onset; Tf = T endset 
 
De acordo com a análise de DSC, as PVP polimerizadas com peróxido de 

benzoíla apresentaram Tg entre 100 e 125°C. 

 
Síntese das semi-IPNs 

Os dados obtidos das curvas TG estão sumariados na Tabela 4. Observou-se 

que as semi-IPNs sofrem degradação térmica em dois estágios de perda de massa, 

sendo o primeiro deles atribuído ao segmento PLLA e o segundo relativo à 

decomposição do segmento PVP.  

O comportamento térmico das semi-IPNs foi também analisado por DSC e os 

resultados estão resumidos na Tabela 5. Pode-se observar que a reação de 

polimerização e reticulação da VP influencia fortemente no comportamento do PLLA. 

A redução nas entalpias de fusão e de cristalização indica redução na porcentagem 

de cristalinidade. Isto está relacionado com o fato de que, durante o processo de 

formação das semi-IPNs, a polimerização e a reticulação da VP dificultam o 

empacotamento das cadeias de PLLA e, em consequência, reduzem sua 

cristalinidade. 
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Tabela 4: Dados obtidos das curvas TG de: PLLA, PVP96 e semi-IPNs. 

Amostra Ti / °C Tf / °C Tmáx / °C Estágio 1 / % Estágio 2 / % 

PLLA  245 350 328 - - 

PVP96 390 492 456 - - 

SI0 226 
365 

365 
533 

311 
450 

10 87 

SI1 214 
377 

377 
539 

502 
455 

36 56 

SI2 234 
384 

384 
523 

356 
457 

28 64 

Ti = T onset; Tf = T endset 
 

Tabela 5: Dados obtidos pela análise das curvas DSC de: PLLA, PVP96 e semi-IPNs. 

Amostra Tg / °C Tm / °C ∆Hm / J g-1 Tc / °C ∆Hc / J g-1 

PLLA 62 175 64 101 16 
PVP96 123 - - - - 
SI0 137 - - - - 
SI1 56 167 3 100 1 
SI2 62 173 9 114 7 

 
CONCLUSÃO 
 

Os resultados obtidos demonstraram que foram eficazes os métodos 

utilizados para a obtenção de PVP, PLLA e dos semi-IPNs. Análises por IV-FT, 

RMN-1H e RMN-13C, TG e DSC comprovaram a formação de PVP e PLLA. Estudos 

de termogravimetria demonstraram que as semi-IPNs apresentam comportamento 

térmico intermediário ao dos homopolímeros de partida, refletindo a composição em 

termos dos componentes PLLA e PVP. Os dados obtidos por DSC mostraram que a 

polimerização e a reticulação da N-vinilpirrolidona durante a formação das semi-

IPNs dificulta a cristalização do PLLA.  
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SEMI-IPNs  BASED ON PVP AND 

PLLA 
The specific interest in the synthesis of semi-IPNs based on PLLA and PVP 

homopolymers due to the fact these are biodegradable and biocompatible, which 

allows us to infer applications in the medical field as sutures, implants, matrices for 

controlled release of drugs etc. The objective was to prepare a multicomponent 

material amphiphile in the form of semi-interpenetrating polymer networks, based on 

poly (L-lactide), PLLA, hydrophobic homopolymer, and poly (vinylpyrrolidone), PVP, 

hydrophilic component. The preparation of semi-IPN combined the polymerization 

and crosslinking of N-vinylpyrrolidone in the presence of poly (L-lactide). The 

products were characterized by spectroscopic and thermal methods. 

Key-words: PVP, PLLA, semi-IPNs. 
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