
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE SEMI-IPNs ENVOLVENDO OS 

HOMPOLÍMEROS PVP E PLLA 

 

O interesse específico na síntese de redes poliméricas semi-interpenetrantes, semi-

IPNs, a partir de Poli(L-lactídeo) e Poli(N-vinilpirrolidona), 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. Neste trabalho foram preparados materiais 

multicomponentes anfifílicos, na forma de redes poliméricas semi-interpenetrantes, 

à base de PLLA, homopolímero hidrofóbico, e de PVP, componente hidrofílico. 

Primeiramente, foram obtidos os homopolímeros puros, PVP e PLLA. A 

polimerização da N-vinilpirrolidona ocorreu por polimerização radicalar utilizando 

como iniciador o peróxido de benzoíla (BPO); o PLLA foi sintetizado por abertura 

do anel do L-lactídeo. Para caracterização dos homopolímeros foram realizadas 

análises por espectroscopia infravermelho (IV-FT), ressonância magnética nuclear 

de prótons e de carbono 13 (RMN-1H e RMN-13C), termogravimetria (TG), 

calorimetria exploratória diferencial (DSC) e cromatografia de permeação em gel 

(GPC). A preparação das semi-IPNs combinou a polimerização e reticulação da N-

vinilpirrolidona na presença do Poli(L-lactídeo). Foi utilizado di(etilenoglicol)divinil 

éter (DEG) como reticulante para a N-vinilpirrolidona (VP), nas proporções de 0,5 e 

1% em relação à massa de VP, e polimerizadas a temperaturas de 70 e 90°C por 

diferentes períodos de tempo. A cinética de formação das semi-redes foi 

acompanhada por DSC, avaliando-se a entalpia de reação, a conversão e a energia 

de ativação, em experimentos conduzidos no modo dinâmico. O estudo mostrou 

que a presença de PLLA influencia na densidade de reticulação e na polimerização 

da VP durante a formação da semi-IPN. As semi-IPNs preparadas foram 

caracterizadas por análise elementar (CHN), termogravimetria (TG), calorimetria 

exploratória diferencial (DSC), análise dinâmico-mecânica (DMA), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e por ensaios de intumescimento. A polimerização 

em bulk e a reticulação da VP na presença de PLLA resultou em uma mistura 

complexa com separação de fases. Foi também possível observar que as 



propriedades térmicas das semi-IPNs são dependentes das quantidades de 

homopolímeros. Por fim, as semi-IPNs apresentaram excelentes características de 

absorção, sendo provavelmente um eficiente material hidrogel. 


