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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é o estudo do efeito da adição da quitosana  e da 
radiação gama em blendas poliméricas de PVP/PVAL. A utilização de blendas 
poliméricas expandiu as aplicações dos polímeros, devido à melhoria das 
propriedades de um único polímero. Escolheu-se o PVP e o PVAL porque 
apresentam as características principais requeridas para a formação de um hidrogel, 
como absorção de água e a formação de ligações cruzadas, e a quitosana para 
incrementar a interação do hidrogel no organismo. Une-se a flexibilidade do PVP 
com a resistência mecânica do PVAL e a biocompatibilidade da quitosana. Com a 
concentração de PVP e PVAL definida, filmes dessa blenda foram irradiados e 
soluções com diferentes concentrações de quitosana foram preparadas para se 
obter filmes dessas blendas. Após a obtenção do filme foram realizados ensaios 
para avaliação das propriedades mecânicas. 

 
Palavras-chave: Blenda, PVP, PVAL, Quitosana, Radiação Gama. 
 
INTRODUÇÃO 
 

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

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

poliméricas também é um desenvolvimento que expandiu as aplicações dos 

polímeros (1). 

Blendas poliméricas são misturas físicas de polímeros estruturalmente 

diferentes que podem interagir entre si através de forças secundárias como, por 

exemplo, forças de van de Waals, dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio. Uma das 

propriedades mais importante a ser analisada em uma blenda é a miscibilidade uma 

vez que as outras propriedades do sistema dependem do número de fases, da 

morfologia e da adesão entre elas. 
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Os sistemas poliméricos mistos têm permitido aos polímeros, aplicações que 

antes decorriam exclusivamente de homopolímeros e copolímeros, além de 

utilizações completamente inovadoras. A mistura de polímeros tem como objetivo 

melhorar propriedades dos materiais separados, como rigidez, resistência ao 

impacto, estabilidade dimensional a altas temperaturas, resistência a trincas 

provocadas por tensão, resistência à chama e resistência ao envelhecimento. Muitas 

vezes é possível combinar algumas dessas qualidades, inclusive aquelas que são 

aparentemente conflitantes como, por exemplo, o aumento da resistência ao impacto 

ou da resistência à tração, aumentando a maleabilidade e a estabilidade dimensional 
(2). 

O principal objetivo em utilizar a blenda de Poli(vinil-2-n-pirrolidona) (PVP), 

Poli(álcool-vinílico) (PVAL) e quitosana é unir a flexibilidade do PVP com a 

resistência mecânica do PVAL e a biocompatibilidade da quitosana (3). 

A quitosana é um polímero natural derivado do processo de desacetilação da 

quitina, que é tido como o segundo polissacarídeo mais abundante da natureza. 

A reticulação polimérica é um processo que ocorre quando cadeias poliméricas 

lineares ou ramificadas são interligadas por ligações covalentes, formando polímeros 

tridimensionais com alta massa molar (4). 

Os polímeros ao serem irradiados podem sofrer dois processos distintos: cisão 

da cadeia principal ou reticulação. Na cisão ocorre uma diminuição da massa 

molecular e como consequência uma perda de propriedades, já na reticulação 

ocorre o processo inverso, ou seja, um aumento da massa molecular e também nas 

propriedades mecânicas. 

Ao contrário do que acontece com a luz visível e UV, as radiações ionizantes 

são absorvidas não especificamente e todas as moléculas em uma mistura têm certa 

probabilidade de absorção que depende da densidade eletrônica (5). 

 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A proporção, em massa, utilizada neste trabalho foi de 75% de PVAL e 25% de 

PVP. Para cada 10g de PVP e PVAL foram utilizados 200mL de água destilada. As 

soluções foram levadas para aquecimento sob agitação magnética até a 

temperatura de 70oC e resfriadas ao ar, depois vertidas em Placas de Petri e a 

secagem foi realizada a temperatura ambiente durante 20 dias. 
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Esse filmes foram irradiados com radiação gama, proveniente de uma fonte de 

60Co com uma dose de 35kGy. 

A quitosana foi dissolvida numa solução de ácido etanóico 2% (m/v) em água 

destilada que permaneceu sob agitação magnética durante 48horas. Para o preparo 

desta solução utilizou-se a seguinte proporção: 2,5g de quitosana em 250mL da 

solução de ácido etanóico.  

Para o preparo dos filmes, utilizou-se 75% da solução de PVP/PVAL e 25% da 

solução de quitosana em ácido etanóico. Os filmes foram preparados através da 

mistura das soluções, com massa total de 30g. As soluções homogeneizadas foram 

vertidas em Placas de Petri e a secagem foi realizada a temperatura ambiente 

durante 20 dias.  

Para avaliação das propriedades mecânicas, ensaios de tração foram 

realizados com os filmes obtidos. Os corpos de prova foram tracionados com a 

velocidade de 5mm/min até a ruptura. As propriedades analisadas foram o módulo 

de elasticidade, a tensão máxima na ruptura e a elongação na ruptura.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 A Fotografia 1 mostra os filmes da blenda de PVP/PVAL, com adição da 

quitosana e os filmes irradiados.  

 

 

Fotografia 1 – Filmes depois de serem retirados das Placas de Petri. 

Os resultados obtidos através dos ensaios de tração, são apresentados de 

modo comparativo entre a blenda de PVP/PVAL e a mesma com adição da 
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Quitosana no Gráfico 1, e entre a blenda de PVP/PVAL e a mesma irradiada no 

Gráfico 2.  
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Gráfico 1.  Resultados obtidos do ensaio de tração com a blenda de 

PVP/PVAL e a mesma com quitosana. 
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Gráfico 2.  Resultados obtidos do ensaio de tração com a blenda de 

PVP/PVAL e a mesma irradiada. 

 

Observa-se que a adição da quitosana na blenda de PVP/PVAL, no modo 

descrito no presente trabalho, não aumenta as propriedades mecânicas da mesma. 
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Nota-se que em todos os resultados a presença da quitosana faz com que as 

propriedades diminuam. Pode ser avaliado que a interação entre o PVP, PVAL e a 

quitosana não foi suficiente, pode ter formado duas fases distintas, por isso nota-se 

uma diminuição nas propriedades analisadas.  

O efeito da radiaçao gama apresentou um incremento nas propriedades 

avaliadas, devido à reticulação da mesma.  

 
CONCLUSÃO 
 

A adição da quitosana na blenda de PVP/PVAL não mostrou resultados 

satisfatórios. Os valores obtidos para o filme formado com PVP/PVAL e quitosana no 

ensaio de tração são todos inferiores aos valores obtidos apenas com a blenda de 

PVP/PVAL. 

Ocorre a reticulação da blenda polimérica estudada, devido ao incremento 

observado através dos ensaios de tração nas propriedades avaliadas. 
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EFFECT OF CHITOSAN ADDITION AND GAMMA RADIATION ON POLYMERIC 

BLENDS OF PVP AND PVAL 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this project is the study of the effect of chitosan addition and the 
radiation with gamma rays. The polymeric blend usage is a recent development that 
expanded the applications of the polymers, due to the improvement of the properties 
of a single polymer. The PVP and PVAL were chosen because they present the main 
required characteristics to the formation of a hydrogel, such as water absorption and 
crosslinking, and the chitosan to improve the interaction between the hydrogel and 
the organism. The flexibility of the PVP was added with the mechanical resistance of 
the PVAL and the chitosan biocompatibility. With a defined concentration of PVP and 
PVAL, films of this blend was irradiated and also solutions with different 
concentrations of chitosan was prepared to obtain new films of this blend. After 
obtaining the films, some assays were realized to evaluate the mechanical 
properties. 
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