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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo estudar a produção e as características de 

filmes poliméricos constituídos por poli(álcool vinílico) (PVA) e 

carboximetilcelulose (CMC) a serem utilizados posteriormente na produção de 

curativos primários para tratamento de feridas. Os polímeros escolhidos 

apresentam grau farmacêutico e suas misturas foram preparadas na proporção 

de PVA/CMC 9:1. Os polímeros inicialmente foram misturados em câmara 

fechada de mistura Haake Rheomix na intenção de promover misturas físicas. 

Nesta etapa foram estabelecidas 6 condições de mistura variando-se a 

temperatura da câmara e a velocidade de mistura. Esperava-se que ocorresse 

a fusão dos componentes durante o processo, o que não ocorreu. Para a 

formação dos filmes poliméricos foi testado o processo de prensagem em 

prensa hidráulica a quente e o processo de vazamento de soluções poliméricas 

em placas de vidro com posterior secagem.  Não foram obtidos filmes 

adequados aos ensaios com a técnica de prensagem a quente, porém com 

técnica de vazamento se conseguiu a formação de bons filmes; com isso os 

filmes obtidos por esta técnica foram caracterizados quanto a propriedades 

físico-químicas, térmicas e mecânicas. Pode-se concluir que os filmes de 

PVA/CMC, obtidos pela técnica de vazamento, apresentaram características 

físicas, como a alta capacidade de inchamento em água e PBS, e mecânicas, 

como a resistência a ruptura e ao rasgamento, adequadas à utilização destes 

filmes como curativos para feridas. 

 

 

 

Palavras-chave: poli(álcool vinílico); carboximetilcelulose;  filmes; análise 

térmica; análise mecânica; curativos.  
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ABSTRACT 

 

This work aimed to study the production and characteristics of poly(vinyl 

alcohol) (PVA) and carboxymethylcellulose (CMC) polymer films to be used 

later in the production of primary dressings for wound treatment. The polymers 

chosen were pharmaceutical grade and mixtures thereof were prepared in the 

ratio of 9:1 PVA / CMC. The polymers were initially mixed in a closed Haake 

Rheomix blend chamber in order to promote physical blends. In this step, 6 

mixing conditions were established by varying the chamber temperature and the 

mixing speed. The melting of the components was expected to occur during the 

process, which did not occur. For the formation of the polymer films the 

pressing process was tested in a hot hydraulic press and the process of casting 

polymer solutions into glass plates with subsequent drying. It was not obtained 

films suitable for the tests with the technique of hot pressing, but with casting 

technique the formation of good films was achieved; and the films obtained by 

this technique are characterized by physical, chemical, thermal and mechanical 

properties. It can be concluded that the PVA/CMC films, obtained by the casting 

technique, presented physical characteristics, such as high swelling capacity in 

water and PBS, and mechanical, such as tear strength and tear resistance, 

suitable for the use of these films as wound dressings.  

 

 

 

 

 

Keywords:poly(vinyl alcohol); carboxymethylcellulose; films; thermal analysis; 

mechanical analysis; wound dressings 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as pesquisas buscam a aplicação de produtos constituídos 

de biomateriais no tratamento de feridas de forma a acelerar o processo de 

cicatrização, minimizando as infecções e aumentando o conforto do paciente 

(OLIVEIRA, 2010). A pesquisa do uso biomateriais para a composição de 

curativos tem-se aplicado destacando o emprego de quitosana com alginato, 

quitosana com poli(vinilpirrolidona) (PVP) reticulada com genipin ou quitosana 

com poli(álcool vinílico) reticulados por radiação gama ou glutaraldeído 

(BISPO, 2009). E alguns curativos já existentes no mercado mundial 

apresentam em sua composição alginato de cálcio, colagenase ou espuma de 

prata para diversas indicações. Esses curativos podem ser utilizados com 

diferentes funções no tratamento da ferida, desde a higienização do local, 

controle microbiológico, absorção de exsudado e estimulação da cadeia de 

granulação (SMANIOTTO, 2010).  

A característica dos hidrogéis em manter água retida em sua rede, sua 

transparência e características mecânicas adequadas os tornam uma 

alternativa interessante para curativos. Eles são indicados para úlceras de 

pressão, lesão parcial da pele e feridas com tecidos desvitalizados. A melhor 

opção de curativo vai depender da avaliação do quadro clínico do paciente e do 

tipo de ferimento que ele apresenta. O uso de curativos de hidrogel é 

considerado como curativos passivos, já que não possuem princípios ativos em 

sua composição. Os curativos passivos permitem um aumento no controle da 

absorção do exsudato da ferida, a manutenção da umidade, o estimulo dos 

tecidos de granulação, a liquefação da necrose e o alívio da dor. Esse tipo de 

curativo leva a uma revitalização mais rápida dos tecidos injuriados quando 

comparados a uma ferida sem a cobertura de um curativo oclusivo 

(SMANIOTTO, 2010). 

O desenvolvimento de novos curativos constituídos por biomateriais tem 

sido realizado utilizando-se polímeros que são biocompatíveis e também 

biodegradáveis. Esses polímeros são interessantes do ponto de vista 
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farmacológico, por serem compatíveis com o leito da ferida evitando a rejeição 

desse material pelo organismo, e ambiental, pois eles poderão ser facilmente 

descartados evitando a contaminação do ambiente. A utilização de polímeros 

sintéticos, naturais e a mistura polimérica destes polímeros, como o poli(álcool 

vinílico) e a carboximetilcelulose, têm sido utilizadas na produção de 

biomateriais por serem solúveis em água em detrimento de polímeros 

produzidos por agentes químicos, como o glutaraldeído, e solúveis em 

soluções orgânicas. Estes materiais solúveis em água e produzidos sem a 

presença de compostos orgânicos apresentam baixa toxicidade para o 

indivíduo e para o ambiente, sendo esta uma característica importante no 

desenvolvimento de um curativo (VILLANOVA, 2010).  

O poli(álcool vinílico) é um polímero sintético, hidrofílico, biodegradável, 

não tóxico, biocompatível e que apresenta boa capacidade de formação de 

filmes.  Ele é um polímero semicristalino com tendência a apresentar ligações 

inter e intramoleculares e suas propriedades dependem do grau de hidrólise e 

do grau de polimerização que apresente. É uma matéria-prima adequada para 

o preparo de hidrogéis, pois possui facilidade de processamento, capacidade 

de intumescimento em água ou fluidos biológicos e características elástica e 

plástica. Como consequência, podem ser aplicados no corpo sem gerar 

grandes danos (HASSAN, 2000; RICCIARDI et al., 2003). 

A carboximetilcelulose (CMC) é um polímero sintético aniônico de alta 

massa molar, biocompatível, biodegradável e solúvel em água.  Por ser 

constituída por um grande número de hidroxilas e carboxilas, possui uma alta 

capacidade de inchamento em água e fluídos biológicos, mesmo em pequenas 

concentrações, sendo interessante para a utilização em curativos com o 

objetivo de absorver ou doar líquidos ao leito da ferida (VILLANOVA, 2010).  

A formação de um filme poliméricos constituído por poli(álcool vinílico) 

juntamente com outro polímero, tal como o CMC, apresentará as vantagens 

dos dois componentes em um mesmo produto final. O poli(álcool vinílico) vai 

conferir uma boa resistência mecânica e o CMC aumentará a capacidade de 

inchamento do filme de PVA (SHEHAP, 2008). A produção desta mistura 

polimérica através de métodos físicos, como a fusão dos polímeros ou a sua 

solubilização, apresenta a vantagem de não utilizar agentes químicos na sua 
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produção, evitando-se assim a presença de resíduos químicos que venham a 

ser tóxicos, no produto final (HENNINK, 2012). 

A proposta deste trabalho é estudar a produção de filmes poliméricos de 

PVA com CMC obtidos por prensagem ou solubilização e vazamento. A mistura 

de polímeros foi realizada em câmara de mistura em diferentes condições de 

temperatura e torque. Os filmes foram avaliados por análises térmica, 

mecânica e física.  A metodologia usada neste trabalho ainda não foi descrita 

na literatura científica para a obtenção de filmes de PVA com CMC e não são 

encontrados produtos comerciais formados por essa mistura polimérica.  
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CAPÍTULO II - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

II.1 Feridas 

 

 A pele é o maior órgão no corpo humano, desempenhando um papel 

essencial na proteção do corpo contra ameaças externas. Consiste em três 

camadas: a epiderme na parte mais externa, em seguida, a derme e a 

hipoderme.Alguns agentes nocivos ou tóxicos que entrem em contato com a 

pele podem produzir efeitos locais; outros que podem atravessar a barreira da 

pele e provocar efeitos sistêmicos, quando entram em contato com a circulação 

sanguínea (CRAECKER, 2008).   

A cada ano aproximadamente 2,6 milhões de pessoas apresentam 

lesões de pele difíceis de cicatrizar nos Estados Unidos; destas 1,5 milhões de 

lesões ocorrem devido a queimaduras. No Brasil, em 2001, aconteceram 

aproximadamente 1.000.000 casos de acidentes por queimadura (BISPO, 

2009). 

Ferida pode ser definida como qualquer alteração da integridade 

anatômica da pele, resultante de um trauma. O trauma à pele pode ser 

causado por vários agentes químicos, físicos, entre outros. Algumas doenças 

como diabetes, que diminuem a circulação sanguínea, podem prejudicar a 

cicatrização da pele causando injúrias ao tecido. (BISPO, 2009). 

Profissionais de diversas áreas atuam em conjunto no tratamento de 

feridas, atividade que envolve o tratamento a nível sistêmico e local. A terapia 

tópica é constituída por um conjunto de condutas que visam à cura precoce das 

feridas, compreendendo limpeza, desbridamento e cobertura de feridas, com o 

objetivo de auxiliar o restabelecimento da integridade do tecido e/ou a 

prevenção da colonização microbiana do ferimento (PEREIRA & BACHION, 

2005). Ela é baseada em estudos científicos sobre a fisiologia de reparação 

tecidual e para viabilizar esse processo fisiológico é preciso favorecer as 

condições locais ideais (GOMES, 2002). 

Os pacientes que possuem feridas isquêmicas apresentam formação de 

trombos nas camadas da pele, levando a diminuição da oxigenação do tecido 
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que dificulta o crescimento de capilares e cicatrização da ferida. A presença de 

tecido necrosado na ferida aumenta a presença de bactérias, como elas 

necessitam de pouco oxigênio para a sobrevivência diminui ainda mais a 

quantidade de oxigênio para a recuperação do tecido (FERREIRA, 2003). 

As feridas crônicas são um tipo de ferida que necessita de muitos 

cuidados, já que são feridas que não cicatrizam espontaneamente em um 

período de três meses, podendo apresentar processos infecciosos e patologias 

sistêmicas. Um exemplo são as úlceras de perna que são caracterizadas por 

perda da derme ou epiderme, podendo atingir o tecido subcutâneo e os 

subjacentes; causando problemas no sistema vascular arterial ou venoso 

(OLIVEIRA, 2010). 

 

II.2 Curativos na cicatrização de feridas 

 

Curativo é um produto utilizado para ocluir uma ferida com o objetivo de 

favorecer o processo de cicatrização, pois irá proteger e preservar o local 

contra agressões externas. Eles podem ser classificados como primários, 

quando usados em contato direto com o tecido injuriado, e secundários, que 

são usados sobre o curativo primário (MANDELBAUM, 2003).  

A história conta que no início do século XX o tratamento das feridas 

baseava-se no uso de agentes tópicos com ação antimicrobiana e na proteção 

da pele com coberturas secas. O uso do álcool etílico e de antissépticos 

metálicos era muito comum. A partir de 1950, surgiram os primeiros estudos 

sobre a eficácia da cicatrização de feridas em ambiente úmido. A partir de 

então, observa-se o interesse no desenvolvimento de coberturas que 

interagissem com a ferida e pudessem promover um ambiente ideal para a 

cicatrização (GOMES, 2002). 

O tempo de cura de uma ferida depende de seu tamanho, pois quanto 

maior o tamanho da ferida maior será o tempo para que ocorra a cicatrização 

completa e alguns estudos demonstram que o uso de curativos ocasiona uma 

maior redução no tempo de cicatrização das feridas do que naquelas sem 

curativos. Logo, a importância do uso de uma cobertura da ferida (curativos 
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oclusivos) para a reparação tecidual, no alívio da dor, na prevenção da perda 

de líquidos e para a sua proteção. (SALGADO et al., 2007).  

As coberturas oclusivas devem interagir com a ferida e serem totalmente 

ou semi-permeáveis ao meio externo, de forma a permitir ou não a troca de 

gases entre os meios. Elas protegem a área da ferida garantindo que a 

umidade fisiológica seja mantida e desta forma, evitando a formação de tecido 

necrosado ou macerado. (GOMES, 2002).  

No processo de regeneração da pele é importante se manter um curativo 

no local por vários dias, pois a cicatrização é acelerada, porque a lesão é 

deixada intacta. É importante manter um ambiente úmido e a temperatura do 

corpo em estado basal, pois são condições primordiais para promover a 

cicatrização (MANDELBAUM et al., 2003).  

 

II.3 Uso de polímeros no tratamento de feridas 

 

A procura de materiais biocompatíveis a serem utilizados na 

regeneração de pele tem interessado a diversos grupos de pesquisa na 

intenção de aprimorar o tratamento de pacientes no mundo todo (CRAECKER 

et al., 2008). Grande número de tratamentos é oferecido por diversas indústrias 

que vem apresentando ótimas respostas terapêuticas (BISPO, 2009). 

Os hidrogéis são preparações a base de polímeros que podem absorver 

centenas de vezes o seu peso seco quando imersos em água. Os polímeros 

formam uma rede tridimensional quando suas moléculas são interconectadas 

por ligações químicas e/ou físicas. Os hidrogéis podem ser reticulados 

quimicamente com agentes reticulantes, como o glutaraldeído, ácido bórico e 

radiação gama, levando a formação de ligações covalentes entre as cadeias 

produzindo uma rede tridimensional; ou fisicamente, como o método de gelo-

degelo, via a formação de cristalitos, uma região ordenada no polímero que 

ancoram as cadeias, conferindo integridade estrutural dos géis mesmo quando 

intumescidos (KICKHÖFEN et al.,1986; LIM et al., 2010).  
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Hidrogéis são produtos adequados para a aplicação como curativos de 

feridas devido à sua biocompatibilidade, capacidade de absorção de água, 

retenção de umidade e permeabilidade a gases, como O2 (WANG, 2007). Eles 

são capazes de doar umidade para o tecido desidratado assim como absorver 

o exsudato de uma ferida. A absorção de secreções provoca certo estiramento 

das ligações das cadeias do polímero, criando espaço para a inserção de 

corpos estranhos, tais como bactérias, detritos e moléculas de exsudato, que 

não voltarão para a ferida (JONES, 2005). 

Os hidrogéis usados no tratamento de feridas estão disponíveis em duas 

formas, como produtos semissólidos ou como filmes. Os geles semissólidos 

têm grande capacidade de reter líquidos, podendo ceder ao meio à hidratação 

necessária ao processo de cicatrização. Na forma de filmes, os hidrogéis são 

placas relativamente resistentes que incham quando o líquido é absorvido, 

mantendo sua integridade (JONES, 2005). Neste formato eles são eficazes no 

tratamento de feridas recentes. Podem ficar em contato com a pele por um 

determinado tempo ou até a cicatrização, dependendo de sua interação com a 

pele e da presença de infecções. Aspectos relacionados com a toxicidade 

devem ser cuidadosamente avaliados, considerando-se a ação que cada 

produto pode ter no processo de regeneração da pele (FERREIRA, 2003). 

Alguns exemplos de produtos usados como curativos juntamente com os seus 

mecanismos de ação, indicações e contra indicações são apresentados na 

tabela 1 (SMANIOTTO, 2010). 
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Tabela 1- Exemplos de curativos encontrados no mercado 

Aplicação Composição 
Mecanismos 

de ação Indicações 
Contra 

 indicações 

Cobertura 

da ferida 

Tela de acetato de 

celulose com 

vaselina 

Livre fluxo de 

exsudato 

Queimadura de 

profundidade 

parcial 

 

Feridas 

infectadas 

com e com 

grande 

volume de 

exsudato Curativo 

passivo 

Hidrocolóide de 

Poliuretano 

semipermeável 

(externo) com 

celulose, gelatina 

ou pectina 

(interno) 

Absorção de 

pouco exsudato, 

manutenção da 

umidade,  

alívio da dor e 

estímulo do 

tecido de 

granulação. 

Úlceras de 

pressão e 

lesões parciais 

da pele 

Curativo 

com 

princípio 

ativo 

Enzima proteolítica 

(papaína) 

Desbridante 

enzimático de 

tecidos 

necrosados 

Tecidos 

desvitalizados 

com necrose 

úmida ou seca 

Feridas 

limpas e 

secas 

Curativos 

biológicos 
Pele alógena 

Substituto 

temporário da 

pele humana 

Queimaduras 

grandes e com 

perdas 

extensas de 

pele 

Limitação de 

bancos de 

tecidos 

 

 

II.4 Filmes  poliméricos 

 

Atualmente as pesquisas buscam a aplicação de produtos constituídos 

de biomateriais no tratamento de feridas, que irão atuar na aceleração do 

processo de cicatrização e desta forma, na diminuição do tempo de internação 

e dos custos hospitalares (OLIVEIRA, 2010). 

No Handbook of Pharmaceutical Excipients encontra-se uma relação dos 

principais polímeros que tem sido utilizado na produção de biomateriais com 

aplicação farmacêutica. Como exemplo pode-se citar os carbômeros que são 

polímeros derivados do ácido acrílico reticulado com alilsacarose ou 

alilpentaeritritrol (Carbopol®), poli(metacrilatos), copolímero do etileno e 
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acetato de vinila, poli(álcool vinílico), poli(óxido de etileno) e o polímero da 

hidroxipropilmetil éter de celulose (ROWE, 2009).  

O mercado dispõe de hidrogéis elaborados à base de substâncias 

sintéticas e associações de substâncias sintéticas com produtos de origem 

natural, como o colágeno com silicone. Há ainda outros tipos de curativos feitos 

de biomateriais, que são destinados a várias outras aplicações; esses curativos 

podem ser constituídos de uma membrana de silicone com nylon ligado ao 

peptídeo do colágeno dérmico; curativos de carboximetilcelulose, pectina. 

Nestes produtos, o exsudado interage com o curativo formando um gel úmido, 

que irá estimular a cicatrização (FERREIRA, 2003). 

Na produção de biomateriais, os polímeros sintéticos tem merecido 

atenção em vários trabalhos de pesquisa. Um destaque está na produção de 

filmes e espumas de poliuretano, estes produtos já estão disponíveis no 

mercado mundial São filmes semipermeáveis, flexíveis, porosos e vem sendo 

utilizados na cicatrização de ferimentos superficiais (BISPO, 2009). 

A obtenção de hidrogéis pode ocorrer por métodos químicos ou físicos. 

Os métodos químicos possuem maior versatilidade e produzem hidrogéis com 

boa estabilidade mecânica, mas os agentes químicos usados para a 

reticulação são geralmente tóxicos, como o glutaraldeído e o formaldeído, e 

tem que ser extraídos antes de serem usados. Os métodos físicos se tornam 

uma vantagem em relação aos métodos químicos por não apresentarem 

agentes reticulantes que precisem ser extraídos. A reticulação química pode 

ocorrer pela polimerização via radical; por reação química nos grupos 

funcionais dos polímeros, por exemplo, reticulação com glutaraldeído, reações 

de condensação e de adição; por irradiação (raios gama) e usando enzimas 

(HENNINK, 2012).  

Misturas poliméricas podem ser obtidas a partir da fusão dos polímeros 

com aquecimento e sem a presença de solventes ou pelo preparo de soluções 

poliméricas, na qual os polímeros estão dissolvidos em um mesmo solvente. 

Após o preparo das soluções poliméricas é feito o vazamento da solução para 

a obtenção do filme polimérico e depois a avaliação deste filme. Na avaliação 

da mistura polimérica é importante que se determine se houve a miscibilidade 

dos polímeros, pois isso irá influenciar nas suas propriedades físicas e 



 
 

25 
 

mecânicas. Alguns dos métodos utilizados para essa determinação são testes 

que indicam se ocorreu a interação entre os polímeros, como, por exemplo, a 

homogeneidade óptica da mistura, a viscosidade da solução de polímeros e a 

temperatura de transição vítrea (Tg). A determinação da interação entre os 

polímeros é comumente observada pela determinação da temperatura de 

transição vítrea, pois o número de fases amorfas presentes na mistura 

polimérica irá indicar se houve a interação entre os polímeros ou não, já que 

cada Tg corresponde a uma fase amorfa. Se a análise do filme apresentar uma 

só Tg indica que os polímeros são miscíveis, duas Tg eles são imiscíveis e 

duas Tg deslocadas, em relação à Tg dos polímeros puros, eles são 

parcialmente miscíveis. Um dos métodos para se determinar a Tg é pela 

calorimetria exploratória diferencial (DSC) (SIONKOWSKA, 2011).  

 

 

II. 4.1 Poli(Álcool Vinílico)- (PVA) 

 

O poli(álcool vinílico) é um polímero de estrutura química simples e é 

produzido pela polimerização por adição via radicais livres de acetato de vinila 

resultando em poli(acetato de vinília) (PVAc), seguido por hidrólise do PVAc a 

PVA. O polímero final apresenta certo grau de hidrólise, uma vez que essa 

reação dificilmente alcança 100% de produto hidrolisado. O grau de hidrólise, 

que mede a quantidade de grupos acetato remanescente, afeta as 

propriedades químicas, físicas e mecânicas do polímero final. A reação de 

polimerização seguida da reação de hidrólise fornece um polímero com larga 

distribuição de massa molar (HASSAN, 2000). A fórmula estrutural se encontra 

na figura 1. 
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Figura 1- Fórmula estrutural do poli(álcool vinílico) (ROWE, 2009) 

 

As propriedades físicas dos polímeros são dependentes da sua massa 

molar, assim podem apresentar grandes mudanças nestas propriedades 

(CANEVAROLO, 2006).   

O poli(álcool vinílico) é um polímero polar e solúvel em água; essa 

solubilidade é afetada pelo grau de hidrólise e pela massa molar. O grau de 

hidrólise afeta a interação com outros polímeros polares, já que existe uma 

quantidade maior ou menor de hidroxilas no polímero formado. (BISPO, 2009) 

A indústria farmacêutica tem utilizado o PVA para a obtenção de géis 

para preparações de liberação controlada de fármacos, surfactante, 

desenvolvimento de córnea sintética e na produção de filmes utilizados na área 

cosmética (BISPO, 2009). O PVA é usado em produtos farmacêuticos de uso 

tópicos provendo um aumento na viscosidade das formulações, como agente 

estabilizante de emulsões (0.5% p/v), em loções tópicas (2.5% p/v), em 

formulações farmacêuticas oftálmicas (0.25–3.0% p/v) e em adesivos 

transdérmicos (ROWE, 2009). Os filmes de PVA apresentam desintegração e 

dissolução rápidas, quando administrados pela via bucal, sublingual, oftálmica, 

vaginal ou tópica (VILLANOVA, 2010).  

O PVA destinado a aplicações de pesquisa e na indústria de plásticos, 

tecidos e tintas seguem padrões de qualidade específicos, mas no produto final 

esses polímeros apresentam resquícios de metais pesados, como arsênio (As), 

que são superiores ao limite permitido para a utilização destes materiais em 

humanos. O limite máximo de impurezas de metais e não metais permitidos 

pela Farmacopeia Brasileira (2010) é inferior a 10 µg.g-1 e a presença de 

arsênio tem o limite máximo de uso oral de 1,5 µg.g-1 e uso parenteral 0,15 

µg.g-1 (BRASIL, 2010).  



 
 

27 
 

Insumos destinados a pesquisas químicas e experimentais não possuem 

indicação de uso como produtos farmacêuticos, pois não atendem às normas 

das farmacopeias indicadas para uso humano. Todas as substâncias para esse 

fim, como excipientes de produtos farmacêuticos ou alimentícios, precisam 

apresentar características que não comprometam a saúde. Estas substâncias 

não devem apresentar efeitos tóxicos, sendo exigido pelos órgãos reguladores 

de produtos para saúde, e devem-se informar as concentrações conhecidas de 

diversos subprodutos que apresentem potencial tóxico (BRASIL, 2010; 

VILLANOVA, 2010).   

Os polímeros de PVA produzidos segundo as normas da farmacopeia 

apresentam especificações diferentes das encontradas por outros produtores 

que fabricam este polímero para outras finalidades. Os polímeros se 

diferenciam pelo peso molecular, seu grau de hidrólise e grau de pureza. Com 

isso os produtos encontrados que não são para uso da indústria farmacêutica 

não apresentam similaridades físicas para serem simplesmente substituídos 

por um produto dentro das normas Desta forma, os polímeros usados em 

artigos encontrados na literatura não apresentam especificações para uso em 

humanos, necessitando do desenvolvimento de uma metodologia para adequar 

o PVA para uso em humanos na produção de filmes poliméricos (BRASIL, 

2010; VILLANOVA, 2010).  

 

II. 4.2. Carboximetilcelulose sódica (CMC) 

 

Carboximetilcelulose sódica (CMC) é um polímero sintético aniônico, 

derivado da celulose pela modificação química da mesma (CANEVAROLO, 

2006). É solúvel em água, amplamente utilizado em detergentes, na exploração 

de petróleo, nas indústrias de papel, de alimentos, têxteis e farmacêuticas 

(WANG, 2007).   

A carboximetilcelulose (CMC) sódica reticulada é um insumo usado 

como desintegrante para a fabricação de cápsulas e em comprimidos sólidos, 

comprimidos e grânulos de desintegração rápida. É empregada como agente 
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incrementador da viscosidade (VILLANOVA, 2010). A fórmula estrutural se 

encontra na figura 2. 

 

 

Figura 2 - Fórmula estrutural da carboximetilcelulose (ROWE, 2009) 

 

Os derivados da celulose apresentam ampla aplicação na indústria 

farmacêutica como agentes gelificantes, aglutinantes, no revestimento de 

comprimidos e etc. Os polímeros hidrodispersíveis, como os éteres da celulose, 

são os mais utilizados na preparação de formas farmacêuticas orais de 

liberação modificada. A CMC em concentrações de 3-6% e com viscosidade 

média é utilizada para produzir géis. Ela também tem outras aplicações como 

no tratamento de feridas, no qual tem capacidade de absorver o exsudato, em 

adesivos de uso dermatológico e para prevenir aderências teciduais pós- 

cirúrgicas devido a sua propriedade muco-adesiva. Na tabela 2 estão 

relacionadas às concentrações usuais da carboximetilcelulose em produtos 

farmacêuticos (ROWE, 2009).  
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Tabela 2- Aplicações da Carboximetilcelulose 

 
Concentração (%) 

Agente emulsificante 0.25 - 1.0 

Formação de gel 3.0 - 6.0 

Injeções 0.1 - 1.0 

Soluções orais 0.1 - 1.0 

 

Os hidrogéis de CMC têm resistência mecânica muito baixa, 

especialmente em estados inchados, o que limita suas aplicações. No entanto, 

apresentam grande capacidade de absorção quando em contato com um fluido 

aquoso, (WANG, 2007).  

 

II.4.3 Filmes de PVA/CMC 

 

A estratégia de se misturar dois ou mais polímeros tem sido utilizada no 

desenvolvimento de novos curativos. Pretende-se com isso, obter em um único 

produto um efeito sinérgico positivo resultando em um produto com novas 

propriedades estruturais e mecânicas (SIONKOWSKA, 2011). 

NUERNBERG (2004) produziu filmes de PVA e CMC puros e misturas 

poliméricas de PVA com CMC para a imobilização de enzimas. Para produção 

dos filmes dos polímeros puros, eles foram solubilizados em água destilada, 

vazados em placas de polietileno e o solvente evaporado à temperatura 

ambiente obtendo-se o filme. Na produção do filme da mistura polimérica, as 

soluções dos filmes solubilizados individualmente foram misturadas e seguiram 

pelo mesmo processo dos filmes puros. Algumas das conclusões foram de que 

os filmes de PVA e CMC eram estáveis em solventes orgânicos e que esses 

materiais poliméricos são viáveis para a imobilização de enzimas.  

 EL-SAYED (2011) analisou termicamente filmes produzidos pela mistura 

polimérica de PVA e CMC em diferentes concentrações. A metodologia 
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utilizada foi solubilizar o PVA em uma solução de água destilada com etanol 

depois misturar a solução de CMC, que foi solubilizado em água destilada. Em 

seguida a solução foi vazada e seca a temperatura ambiente para então, se 

obter o filme. Os autores puderam observar pela por calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) e análise termogravimétrica (TGA), que a mistura polimérica 

de PVA com CMC era compatível dentro da faixa estudada e que a 

estabilidade térmica do filme é reforçada pelo aumento da concentração de 

CMC na mistura.  

COSTA e colaboradores (2012) descreveram a produção de uma 

mistura polimérica destinados ao tratamento de feridas constituído por PVA 

(grau de hidrólise 99%) e carboximetilcelulose.  O preparo dos filmes foi 

realizado pela solubilização do PVA e do CMC em água destilada, 

individualmente, e posterior mistura das soluções. As soluções foram vazadas 

em placas de Petri e passaram pelo método de ciclo de gelo-degelo (que são 

repetidos ciclos de congelamento à temperaturas abaixo de 0°C e 

descongelamento à temperatura ambiente) e então, levadas para a estufa para 

a evaporação do solvente e obtenção dos filmes. Os filmes obtidos de PVA 

com CMC apresentaram maior capacidade de inchamento que  os filmes de 

PVA puro.  

O poli(álcool vinílico) por ser um material que possui boa resistência 

mecânica  torna-se uma alternativa interessante na produção de filmes, pois a 

formação de soluções poliméricas com a carboximetilcelulose, que tem alta 

capacidade de inchamento, tendendo a formar um produto final com as 

propriedades superiores as de cada polímero puro (EL-SAYED, 2011, 

SLAUGHTER, 2009). 
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CAPÍTULO III – OBJETIVOS 

 

III.1 Objetivo Geral 

 

 Estudar a produção e as características de filmes poliméricos 

constituídos por poli(álcool vinílico) (PVA) e carboximetilcelulose (CMC) 

a serem utilizados posteriormente na produção de curativos primários 

para tratamento de feridas. 

 

III.2 Objetivos específicos 

 

 Desenvolver as condições de produção de misturas poliméricas de PVA 

com CMC em câmara de mistura e analisá-las por DSC e TGA; 

 Estudar o processo de produção de filmes de PVA com CMC pela 

técnica de prensagem; 

 Estudar o processo de produção de filmes de PVA com CMC pelo 

preparo de uma solução polimérica e posterior vazamento;  

 Analisar a capacidade de inchamento dos filmes de PVA/CMC em água 

destilada e solução tampão fosfato-salino (PBS);  

 Analisar e avaliar as características mecânicas e térmicas (DSC e TGA) 

dos filmes formados. 
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CAPÍTULO IV – MATERIAIS E MÉTODOS 
 

IV.1 Materiais 

 

 Poli(álcool vinílico) KURARAY POVAL PVA 224SB S-20: Fabricante: 

KURARAY; 

 Carboximetilcelulose sódica – fabricante: FAGRON; 

 Hidróxido de sódio em lentilhas P.A. – fabricante: VETEC; 

 Ácido clorídrico P.A. – fabricante: VETEC; 

 Metanol – fabricante: DINÂMICA; 

 Ácido sulfúrico P.A. – fabricante: VETEC; 

 Solução tampão fosfato-salino (PBS): Cloreto de sódio P.A. – fabricante: 

B. Herzog, Fosfato de sódio dibásico anidro P.A. e Fosfato de sódio 

monobásico diidratado P.A. – fabricante: TEDIA.  

 

IV.2 Equipamentos 

 

 Balança Analítica Sartorius - modelo 2432 ±0,01g; 

 

 Câmara de mistura – ThermoScientific™ - modelo: Haake Rheomix 

LabMixers acoplado a HaakePolyLab OS Systems; 

 

 Equipamento de análise termogravimétrica (TGA) – fabricante: 

NETZSCH – modelo: STA 409 PC/PG; 

 

 Calorímetro exploratório diferencial (DSC) TA Instruments modelo Q100; 

 

 Estéreo Microscópio Olympus SZX16, acoplado a uma câmera 

fotográfica DP 25 Olympus; 
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 Estufa CIENLAB Med Clave mod. 2; 

 

 Estufa com circulação forçada de ar - FANEM - modelo: 320E; 

 

 Espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourier (FT-

IR) – Varian - modelo: 7000e; 

 

 Mufla – EDG Equipamentos – modelo: 1800 Edgcon 1P; 

 

 Placa de aquecimento e agitação – IKA® RET basic - modelo: RET B 

S32; 

 

 Prensa hidráulica a quente – Marconi - modelo: MA098/A400; 

 

 Prensa hidráulica com circulação de água – Marconi - modelo: 098/R15; 

 

 Máquina Universal de Ensaios – EMIC – modelo: LD-3000, com 

extensômetro acoplado, controlada por computador através do Software 

Tesc; 

 

 Micrômetro – Mitutoyo (20mm – 0,01mm);.  

 

 Microscópio eletrônico de varredura – Oxford Instruments – modelo: 

Quanta FEG 450; 

 

 Metalizador Emitech – modelo: SC7620 Mini Sputter Coater 
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IV.3 Caracterização da matéria prima: PVA e CMC 

 

 

 

Figura 3 - Fluxogramas da caracterização das matérias-primas 

 

IV.3.1 Espectroscopia de Infravermelho (IV) 

 

As análises foram realizadas em um espectrofotômetro de infravermelho 

com transformada de Fourier. Os espectros foram obtidos por transmissão, 

utilizando pastilhas de KBr na faixa espectral de 400 – 6000 cm-1.  

 

IV.3.2 Análise térmica do PVA e do CMC por TGA e DSC 

  

 A estabilidade térmica das amostras, a decomposição e o percentual de 

perda de massa foram avaliados através equipamento de análise 

termogravimétrica (TGA). As amostras foram pesadas em cadinhos de alumínio 

e submetidas a aquecimento de 30°- 560°C, com fluxo de nitrogênio a 60 

mL/min e razão de aquecimento de 20°C/min. 

A análise por calorimetria exploratória diferencial (DSC) foi realizada em 

calorímetro diferencial. As amostras foram pesadas em cadinhos de alumínio e 

submetidas a aquecimento de 30°-250°C, com fluxo de nitrogênio de 20 

mL/min e razão de aquecimento de 10°C/min. As amostras passam pelo 

PVA 

Espectroscopia de Infravermelho (IV) 

Análise térmica  (DSC e TGA) 

Determinação do grau de hidrólise  

• Farmacopéia americana 

• Norma Industrial Japonesa 
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primeiro ciclo de aquecimento até a temperatura de 250°C, depois são 

resfriadas até 30°C e então passam por um segundo ciclo de aquecimento até 

250°C.   

 

IV.3.2 Determinação do grau de hidrólise do  PVA 

 

IV.3.2.1 Determinação do grau de hidrólise segundo farmacopéia 

americana  (USP, 2007) 

 

O procedimento foi realizado seguindo as normas da farmacopéia e teve 

como objetivo determinar o grau de hidrólise do PVA confirmando a 

especificação do fabricante.  

Em erlenmeyer de 250 mL foi pesado colocado 1g de PVA, previamente 

seco em estufa 110°C até e levada a peso constante. Foram adicionados a ele 

35 mL de solução hidrometanólica (3:5). O frasco foi acoplado a um 

condensador de refluxo e a mistura foi mantida em agitação magnética e 

aquecimento a 90°C, por 24 horas.  

Transcorrido esse tempo, foram adicionadas três gotas de solução alcoólica 

de fenolftaleína 1% (m/v) e o pH foi neutralizado com hidróxido de sódio 0,2 

mol/L. Em seguida são adicionados 25 mL de hidróxido de sódio 0,2 mol/L com 

auxílio de uma bureta e a solução foi mantida em refluxo por mais uma hora. 

O condensador foi lavado com 10 mL de água destilada e o líquido da 

lavagem foi coletado no erlenmeyer ainda em refluxo. Foram retirados agitação 

e o aquecimento e a solução foi deixada esfriar a temperatura ambiente. Após 

o resfriamento, a solução foi titulada com uma solução de ácido clorídrico 

0,2mol/L. O procedimento em branco foi realizado da mesma forma que para a 

amostra de PVA. O grau de hidrólise do PVA foi determinado pelos cálculos a 

seguir: 
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 Cálculo do valor de saponificação (S): 

 

   
(   )            

 
(         ) 

Os valores de A e B são os volumes, em mL, de ácido clorídrico 0,2 mol/L 

consumidos na titulação do branco e da amostra, respectivamente; N é o valor 

da concentração molar real da solução de ácido clorídrico; W é a massa de 

PVA usada e 56,11 é a massa molar do hidróxido de potássio. 

 Cálculo do grau de hidrólise (GH) 

É expressa como a porcentagem de hidrólise do poli(acetato de vinila), 

calculada pela fórmula a seguir: 

       
        

(             )
 (          ) 

Na qual S é o valor do grau de saponificação do PVA obtido no cálculo 

anterior. 

 

IV.3.2.2 Determinação do grau de hidrólise pela Norma Industrial 

Japonesa K6726 (JIS, 1994)  

 

Essa norma especifica testes para a determinação do grau de hidrólise do 

PVA. 

Para calculo do grau de hidrólise é necessário determinar a porcentagem de 

componentes voláteis e de acetato de sódio, teor de cinzas e pureza da 

amostra. Esses resultados são usados no cálculo final do grau de hidrólise do 

PVA.  

 Porcentagem de componentes voláteis (JIS, 1994) 

Primeiramente a amostra de PVA foi seca em estufa a 105 °± 2 °C por 1 

hora em um cadinho de porcelana previamente limpo. Após esse tempo na 

estufa, a amostra foi resfriada à temperatura ambiente em dessecador. 
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Cinco gramas da amostra seca foram pesadas em um cadinho de porcelana 

e colocadas para secar novamente em estufa a 105 °± 2 °C por 3 horas. 

O cadinho com a amostra foi retirado da estuda e resfriado em dessecador 

até temperatura ambiente.  

A porcentagem de componentes voláteis (R) é calculada segundo a fórmula 

a seguir: 

   
      

     
       (         ) 

Na qual, W1 é o valor da massa da amostra e do cadinho antes da 

secagem (g); W2 é o valor da massa da amostra e do cadinho após a 2ª 

secagem (g) e W3 é o valor da massa do cadinho.  

 Porcentagem de acetato de sódio (JIS, 1994) 

Cerca de 5 g de amostra seca, obtida na 1ª secagem, foram transferidas 

para um erlenmeyer, em seguida foram adicionados 150 mL de água destilada. 

A mistura foi mantida sob agitação magnética e aquecimento, a 90 °C por 24 

horas. Após esse tempo, aguardou-se a solução atingir a temperatura ambiente 

e adicionou-se o indicador alaranjado de metila. 

A solução foi titulada com ácido clorídrico 0,1 mol/L, considerando como 

ponto final da titulação a mudança de cor da solução laranja-amarelada para 

avermelhada. Concomitantemente realizou-se no branco. 

A porcentagem de acetado de sódio (N) é calculada pela formula a seguir: 

  
(     )                   

 
       (         ) 

Na qual a1 foi o volume de ácido clorídrico gasto na titulação (mL); b1foi o 

volume de ácido clorídrico gasto na titulação do branco (mL); f1 é o fator de 

correção do ácido clorídrico; D é a concentração do titulante; 0,08203 é a 

massa molar do acetado de sódio dividido por 1000 e S é a massa da amostra 

(g).  
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 Teor de cinzas (JIS, 1994) 

Em mufla, a 750 ° - 800 °C por 1 hora foi seco um cadinho de porcelana 

previamente lavado. Após, ele foi retirado da mufla e resfriado em dessecador 

até temperatura ambiente para posterior pesagem. 

No cadinho seco e frio pesou-se cerca de 3 g da amostra de PVA. Em 

seguida adicionou-se 5 mL ácido sulfúrico P.A, com o auxílio de uma pipeta 

volumétrica sobre a amostra, tornando-a uniformemente úmida. Aqueceu-se o 

cadinho em uma placa por 1h ou mais, até que não fosse mais observado o 

desprendimento de fumaça branca. 

Transferiu-se o cadinho para a mufla a 750°C - 800°C e deixou-se lá por 3 

horas, até que a amostra tivesse se tornado branca ou levemente marrom. 

Retirou-se o cadinho da mufla e deixou-se em um dessecador até atingir a 

temperatura ambiente. 

O teor de cinzas (K) é calculado pela fórmula a seguir: 

  
(     )       

     
       (         ) 

Na qual W1 é a massa da amostra e do cadinho antes do aquecimento (g); 

W2 é a massa da amostra e do cadinho após o aquecimento (g); W3 é a massa 

do cadinho e 0,436 é o fator de conversão da massa de sulfato de sódio em 

massa de óxido de sódio.  

 

 Pureza (JIS, 1994) 

A porcentagem de pureza (P) é calculada pela fórmula a seguir.  

      [    (           )] (         ) 

Na qual R é a porcentagem de componentes voláteis; N é a porcentagem 

de acetato de sódio; K é a porcentagem do teor de cinzas e 0,378 é o fator de 

conversão da massa de acetado de sódio em massa de óxido de sódio.  
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 Grau de hidrólise (JIS, 1994) 

Pesou-se 2 g amostra do PVA. Adicionou-se 100 mL de água destilada e 

manteve-se a solução sob aquecimento a 90 °C e agitação por 24 horas. 

Deixou-se esfriar até atingir a temperatura ambiente e acrescentaram-se três 

gotas de solução alcoólica do indicador fenolftaleína 1 % (m/v). O pH foi 

corrigido até a neutralidade. 

Adicionou-se 25 mL da solução de hidróxido de sódio, com a concentração 

de 0,5 mol/L, com o auxílio de uma bureta, homogeneizou-se e manteve-se a 

solução em temperatura ambiente por 2 horas. 

Adicionou-se 25 mL da solução de ácido clorídrico, 0,5 mol/L, com o auxílio 

de uma bureta e agite até homogeneizar. Titulou-se a solução com hidróxido de 

sódio na concentração de 0,5 mol/L. O mesmo procedimento foi realizado com 

o branco. 

O valor do grau de hidrólise (H) é determinado pelas fórmulas a seguir. 

   
(   )                  

    
 

   

       (         ) 

 

   
          

      (         )
 (         ) 

 

         (         ) 

Nas quais X1 é a quantidade de ácido acético equivalente a porcentagem 

residual do radical acetato; X2 é a porcentagem molar de radical acetato 

residual; a é o volume consumido da solução de hidróxido de sódio (mL) na 

amostra, b é o volume consumido da solução de hidróxido de sódio (mL) no 

branco; f é o fator de correção da solução de hidróxido de sódio; D é a 

concentração teórica da solução de hidróxido de sódio, 0,06005 é a massa 
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molar do ácido acético dividido por 1000; S é a massa da amostra (g); 44,05 é 

a massa molar do álcool vinílico; 60,05 é a massa molar do ácido acético e 

0,42 é obtido da fórmula a seguir, que relaciona X1 e X2, onde 86,09 é a 

massa molar do acetato de vinila. 

    
          

           (      )       
       (          ) 

 

IV.4 Processo de obtenção dos filmes 

 

 

Figura 4 - Fluxograma das etapas para a obtenção dos filmes de PVA/CMC 
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IV.4.1Preparação de misturas de PVA/CMC em câmara de mistura 

  

As misturas dos polímeros poli(álcool vinílico)(PVA) e 

carboximetilcelulose (CMC) foram realizadas na câmara de mistura Haake 

Rheomix OS, com um rotor tipo Roller, (figura 5). 

 

Figura 5 - Aparelho Haake Rheomix OS, acoplado a Haake PolyLab OS Systems 

A obtenção da mistura polimérica ocorreu pela mistura física do 

poli(álcool vinílico) com a carboximetilcelulose. Na câmara os polímeros 

sofreram ação da temperatura, da velocidade de rotação dos rotores e do 

tempo de mistura (CANEVAROLO, 2006).  

O PVA utilizado apresenta viscosidade no valor de 44,4 MPa (mín. 40,0 

– máx. 48,0), dado fornecido pelo fabricante. Com essa viscosidade o PVA 

apresenta uma massa molar de aproximadamente de 200.000 de acordo com a 

literatura (ROWE, 2009). O CMC possui uma viscosidade de 2,18 Pa.s (dado 

do fabricante) e de acordo com a Farmacopéia Brasileira (2010) pode-se 

estimar que possua massa molar de 250.000. O PVA usado na pesquisa 

possui uma massa molar muito alta, logo, a interação intermolecular de suas 
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cadeias com as cadeias do CMC, fazendo a interação física, pode ser difícil 

quando estes polímeros são individualmente solubilizados em água e 

posteriormente misturados formando uma mistura polimérica. A escolha pela 

utilização da câmara de mistura está fundamentada na expectativa que esta 

técnica permitiria uma maior interação dos dois polímeros levando a formação 

posterior de filmes com características diferenciadas.  

A escolha da proporção de PVA/CMC 9:1 para o preparo das misturas 

foi baseada em experiências anteriores relatados pela literatura (COSTA, 

2012). Na câmara de mistura foi adicionada uma quantidade de polímero que 

ocupasse 60% do seu volume total. A quantidade de massa de cada polímero 

foi determinada por suas densidades de modo que a mistura PVA/CMC 

ocupasse todo o volume útil da câmara. Primeiramente  foi adicionado o PVA 

(m = 39,55 g); o funcionamento do aparelho iniciado, e depois de 3 minutos de 

rotação, o CMC (m = 2,03 g) foi adicionado. A mistura permaneceu na câmara 

por mais 1 minuto. As quantidades de polímeros e o tempo de processamento 

foram os mesmos para todas as misturas. Foram testadas seis condições 

técnicas para a realização das misturas variando-se a temperatura da câmara e 

a velocidade de rotação, levando a obtenção de seis amostras (tabela 3). A 

partir de testes primários com as amostras observou-se que estas condições 

forneciam uma mistura polimérica em pó e não em estado fundido como era de 

se esperar, pois quando a mistura polimérica fundia a preparação adquirira 

uma coloração escurecida demonstrando a ocorrência de degradação dos 

polímeros ou de um deles.   

 

Tabela 3 - Parâmetros utilizados na câmara de mistura para a obtenção 

das amostras M1 a M6 de PVA/CMC 9:1 

Amostras Temperatura (°C) Rotação (rpm) 

M1 80 60 

M2 80 70 

M3 80 80 

M4 90 60 

M5 90 70 

M6 90 80 
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Os resultados obtidos pela análise termogravimétrica (TGA) das 

amostras puras de PVA e de CMC forneceram a temperatura aproximada do 

início da degradação (Onset) das amostras e com isso foi possível determinar a 

temperatura de mistura para as mesmas. Os resultados de calorimetria (DSC) 

forneceram a temperatura de transição vítrea (Tg) e a temperatura de fusão 

(Tm) dos polímeros puros. A temperatura da câmara de mistura deve ser mais 

baixa que a temperatura de fusão dos polímeros, pois durante o processo de 

mistura mecânica entre os polímeros, o cisalhamento dos polímeros pela ação 

dos rotores, desenvolve calor por atrito, aumentando a temperatura dos 

polímeros. As temperaturas usadas na câmara de mistura (80 °C e 90 °C) 

estão acima da Tg e abaixo do ponto de fusão do PVA e do CMC e desta forma 

espera-se que essa variação da temperatura favoreça o amolecimento das 

cadeias amorfas e facilite a abertura da sua estrutura tridimensional. Essas 

mudanças nos parâmetros de mistura podem facilitar a reticulação física entre 

os polímeros em consequência da formação de pontes de hidrogênio entre eles 

e assim a formação das misturas poliméricas. Como o PVA está em maior 

concentração na mistura ele necessita de maior energia para adquirir 

mobilidade, logo ele fica por mais tempo na câmara de mistura do que o CMC 

(CANEVAROLO, 2006). 

 

IV.4.2 Obtenção de Filmes de PVA/CMC 

 

IV.4.2.1 Técnica de Prensagem 

 

As misturas que foram feitas na câmara de mistura e os polímeros puros 

foram levados a prensa para a formação dos filmes.  

As temperaturas usadas foram baseadas na temperatura de fusão (Tm) 

dos polímeros puros e das misturas obtidas no ensaio no DSC. As 

temperaturas utilizadas estão entre as temperaturas de fusão das misturas e do 
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PVA puro e abaixo da temperatura de fusão do CMC puro, pois a quantidade 

de PVA era muito maior que a CMC devido à proporção de 9:1. Todas as 

temperaturas estão abaixo das temperaturas de degradação dos polímeros. A 

produção dos filmes de PVA com CMC por este método necessitou de várias 

mudanças nos parâmetros de prensagem e as condições testadas, pois não 

foram encontradas referências para essa metodologia com estes polímeros. As 

condições testadas encontram-se na tabela 4. A faixa de temperatura utilizada 

foi de 140 ° - 195 °C e a pressão aplicada variou de 8 e 15 toneladas. O tempo 

de prensagem foi entre 5-15 minutos.  

 

Tabela 4 - Condições utilizadas na prensagem das amostras 

Amostras Temperatura (°C) Pressão (p) Tempo (min) 

PVA  140-150-175-180-195 8-10-12-15 5-10-15 

CMC 140-150-175 12 5-10-15 

M1 140-150-155-160-170-175 10-12-13-15 5-10-15 

M2 150-165-170-173-175-180 12-15 5-10-15 

M3 175-180 10-12-15 5-10 

M4 150-172-174-175-177-180 12-15 5-10-15 

M5 172-173-174-175-177 12-15 5-15 

M6 175-177-178-180 12-15 5-15 

 

As misturas de PVA com CMC provenientes da câmara de mistura 

formam prensadas em uma prensa hidráulica (Marconi) com aquecimento, com 

as temperaturas apresentadas na tabela 4. As misturas e os polímeros puros 

foram pesados e colocados no molde de aço inox (figura 6), de espessura 0,5 

mm com 4 orifícios, com diâmetro de 35 mm. Esse molde ficou entre duas 

placas de aço inox de 5 mm de espessura e foram colocados na prensa. As 

amostras também foram testadas depois de secarem em estufa por 1 hora a 80 

°C, para eliminar a água adsorvida nos pós. A massa de 2,0 g, 2,5 g e 3g foi 

usada para todas as condições de prensagem. As misturas prensadas foram 

resfriadas em uma prensa hidráulica com resfriamento. O resfriamento foi feito 

até 30 °C, na pressão e tempo utilizados para a prensagem das amostras 

durante o aquecimento. 
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Figura 6 - Molde de aço inox usado na prensagem dos polímeros 

 

IV.4.2.2 Técnica de Vazamento 

 

Na preparação dos filmes foi utilizado o poli(álcool vinílico) puro, a 

carboximetilcelulose pura e as misturas obtidas na câmara de mistura, foram 

preparadas soluções em água destilada na concentração de 5% (m/v) e com 

volume final de 400 mL. As soluções ficaram sob agitação magnética por 24 

horas e aquecimento a 90 °C. Esse volume foi distribuído em duas placas de 

Petri de vidro (diâmetro = 18,5 cm); a quantidade em massa foi de 

aproximadamente 210,0 g.  

Uma amostra comparativa (SC) foi preparada utilizando-se os polímeros 

puros PVA e CMC, sem que tenham sofrido uma mistura prévia na câmara de 

mistura. Os polímeros foram misturados manualmente, na proporção de 9:1 

respectivamente e foi preparada uma solução a 5 % (p/v) em água destilada. A 

solução ficou em agitação por 24 horas na temperatura de 90 °C. Esta 

preparação seguiu o mesmo procedimento de vazamento utilizado para as 

outras amostras. Essa amostra foi preparada para determinar se haveria 

diferença na produção dos filmes que tiveram os polímeros misturados na 

câmara de mistura e posteriormente solubilizados.  

As placas de petri ficaram na estufa com circulação de ar mecânica por 16 

horas na temperatura de 50 °C. Após esse tempo os filmes estavam secos.  

A dissolução do PVA 88 ocorreu em temperaturas acima de 90 °C devido à 

energia necessária para a dissolução da fase cristalina. A agitação também 
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forneceu energia mecânica para que o polímero quebrasse as ligações 

intermoleculares e se dissolvesse na água.  

O preparo prévio das misturas poliméricas na câmara de mistura fez 

com que essa solubilização fosse facilitada e a interação entre o PVA e o CMC 

fosse maior. Após a solubilização dos polímeros eles se mantiveram em 

solução mesmo a temperatura ambiente.  

 

IV.5 Análise térmica dos filmes 

  

A análise térmica dos filmes foi realizada nas condições apresentadas 

no item IV.3.2.. 

 

IV.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A morfologia dos filmes foi analisada em microscópio eletrônico de 

varredura. Os filmes foram colocados sobre a fita de carbono adesiva dupla 

face condutora e fixada no suporte metálico. A amostra foi recoberta com uma 

camada de ouro, evaporado em vácuo, em um metalizador, por 2 minutos. As 

amostras foram observadas em um microscópio Quanta FEG 450 com 

velocidade de aceleração de feixe de elétrons de 20 kV. 

 

IV.7 Ensaios mecânicos 

 

IV.7.1 Ensaio de tração 

 

O ensaio de tração será realizado segundo a norma da ASTM D882-12. Os 

filmes foram cortados em corpos de prova no formato de barra com no mínimo 

50 mm de comprimento e largura maior que 5 mm e menor que 25,4 mm. A 

espessura dos filmes foi mensurada com o auxílio de um medidor analógico em 

cinco pontos diferentes do corpo de prova. Os corpos de prova foram 
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condicionados em um ambiente a 23° ± 2 °C e 50 ± 10 % de umidade por pelo 

menos 40 horas. 

O ensaio de tração foi realizado na máquina universal de ensaios 

mecânicos, figura 7, com célula de carga de capacidade máxima de 10 kN, 

com velocidade entre garras de 50 mm/min e taxa de deformação de 0,5 

mm/min. No ensaio foram utilizados cinco corpos de prova para cada amostra e 

assume-se como resultado o valor médio obtido de cada análise, juntamente 

com o desvio padrão das medidas. Com os dados do ensaio de tração foi 

possível calcular o módulo de elasticidade dos filmes formados. 

 

 Módulo de elasticidade (N/mm2) 

 

  
 

 
(          ) 

 

N’a qual   é a tensão máxima e D é a deformação elástica máxima 

(adimensional). 

 

 

 

Figura 7- Máquina universal de ensaios mecânicos 
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IV.7.2 Ensaio de rasgamento 

 

O ensaio de rasgamento será realizado segundo a norma da ASTM D1004-

13. Os filmes são cortados em corpos de prova seguindo as dimensões 

indicadas na Figura 8. 

A espessura dos filmes foi mensurada em cinco pontos diferentes do corpo 

de prova. Os corpos de prova foram condicionados em um ambiente a 23 ° ± 2 

°C e 50 ± 10 % de umidade por pelo menos 40 horas.  

O ensaio de rasgamento foi realizado na máquina universal de ensaios 

mecânicos com célula de carga de 10 kN, com velocidade entre garras de 

50mm/min.  

No ensaio são utilizados dez corpos de prova para cada amostra e 

assumindo como resultado o valor médio obtido de cada análise, juntamente 

com o desvio padrão das medidas.  

 

 

 

Figura 8 - Dimensões do corpo de prova para o teste de rasgamento 
(ASTM D1004-13). 
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IV.8 Ensaios Físicos 

 

IV.8.1 Teste de Inchamento 

 

O teste de inchamento foi realizado segundo a norma da ASTM D570-10. 

Para o ensaio foram utilizados cinco corpos de prova de cada amostra. Os 

filmes foram cortados em corpos de prova em formato retangular com 76,2 mm 

de comprimento e 25,4 mm de largura. A espessura dos filmes foi mensurada 

com o auxílio de um medidor analógico de altura Mitutoyo (20 mm - 0,01 mm) 

em cinco pontos diferentes do corpo de prova.  

Os corpos de prova são levados à estufa por 1 hora a 105 °C, depois 

resfriados em um dessecador e imediatamente pesados em uma balança 

analítica.  

Os filmes foram imersos nos meios de análise, água destilada e solução 

tampão fosfato-salino (PBS, pH 7,4), e retirados após dois intervalos de tempo 

de 5 minutos para pesagem. Os corpos de prova, quando removidos dos 

líquidos de imersão, foram secos com auxílio de papel absorvente. O grau de 

inchamento (GI) dos filmes foi calculado conforme a equação:  

 

   ( )  
(     )    

  
 (          ) 

 

Na qual MI é a massa do filme inchado em cada intervalo de tempo e MS é a 

massa do filme seco, antes do intumescimento. 

Para estimar se haveria perda de massa dos filmes, após o inchamento, as 

amostras foram colocadas em uma placa de Petri de vidro permanecendo 

fechada por 10 min para, então, serem pesadas novamente. Essa placa foi 

mantida em temperatura de 23 °C em um ambiente com 50 % de umidade. 
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CAPÍTULO V - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

V.1 Caracterização da matéria prima: PVA e CMC 

 

V.1.1 Espectroscopia de Infravermelho (IV) 

 

A espectroscopia na região do infravermelho (4000-400 cm-1) foi 

utilizada para a caracterização do poli(álcool vinílico)(PVA) e da 

carboximetilcelulose sódica (CMC). A técnica é utilizada para se determinar as 

estruturas químicas dos presentes nos materiais. Na tabela 5 encontram-se as 

principais bandas de absorção retiradas do espectro de infravermelho. O 

espectro de infravermelho do PVA e o do CMC encontram-se no anexo. 

 Os resultados demostram que os comprimentos de onda obtidos na 

análise do infravermelho correspondem aos encontrados nas referências. Logo, 

podemos dizer que as amostras analisadas são o poli(álcool vinílico) e oCMC.  

 

Tabela 5 - Bandas de Absorção na região do IV do PVA e da CMC 

Bandas (cm-1) Vibração das ligações (PRETSCH, 1980) 

PVA CMC Referência  

3310 3344-3253 3400-3200 

O-H (Banda forte, larga, resultante da 

associação polimérica): Álcoois primários, 

secundários, terciários e aromáticos. 

- 2907 3200-2500 O-H (Ligação de hidrogênio com C =O) 

1729 - 1750-1712 
C=O (Deformação axial de duplas não 

acumuladas) 

- 1591 1600-1450 C =C (Aromáticos = banda intensa) 

1426 1414 1461-1366 CH2 (Adjacente a carbonila) 

1373 - 1390-1370 CH3 (Deformação angular) 

1324-1242 1322 1329-1200 
C–O (Deformação angular no plano da 

ligação O-H e a deformação axial de C-O) 

1088 1048-1022 1144-995 C–O (Ésteres, éteres, álcoois e fenóis). 
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V.1.2 Determinação do grau de hidrólise do poli(álcool vinílico) (PVA) 

 

V.1.2.1 Determinação do grau de hidrólise segundo técnica da 

farmacopéia americana (USP, 2007)  

 

O ensaio para a determinação do grau de hidrólise foi realizado em triplicata 

e os resultados de cada amostra estão na tabela 6. O resultado de grau de 

hidrólise do PVA foi de 88,93% ± 0,19. Esse resultado está de acordo com o 

grau de hidrólise fornecido pelo fabricante, 87,86% (faixa de 86,50 - 89,50%), 

confirmando assim o grau de hidrólise do polímero utilizado.  

 

Tabela 6 - Dados do cálculo do valor de saponificação e do grau de 

hidrólise do PVA  

Replicata W(g) A (mL) B (mL) N (mol/L) S GH (%) 

#1 1,0000 24,8 13,6 0,2441 125,9726 89,1 

#2 0,9889 24,8 14,0 0,2441 126,4774 89,0 

#3 0,9743 25,1 14,0 0,2441 130,4709 88,7 

Legenda: [W]= massa; A= volume consumido no branco; B= volume consumido na 

amostra; N= concentração molar real; S= saponificação; GH= grau de hidrólise. 

 

V.1.2.2 Determinação do grau de hidrólise segundo Norma Industrial 

Japonesa K6726 (JIS, 1994)  

 

Para o calculo do grau de hidrólise foi preciso determinar a porcentagem de 

componentes voláteis e de acetato de sódio, teor de cinzas e pureza da 

amostra (IV.3.2.2). Esses resultados foram usados no cálculo final do grau de 

hidrólise do PVA. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. Os 

resultados das análises são apresentados nas tabelas 7, 8, 9 e 10. 
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Tabela 7 - Valores obtidos na análise de percentagem de componentes 

voláteis de amostras de PVA  

Replicata W1 (g) W2 (g) W3 (g) R (%) 

#1 26,0399 25,9304 21,0374 2,2 

#2 24,8039 24,6935 19,7943 2,2 

#3 23,6070 23,4968 18,6044 2,2 

Legenda: W1= massa do cadinho e da amostra úmido; W2= massa da amostra e do 

cadinho seco; W3= massa do cadinho vazio; R= componentes voláteis. 

 

Tabela 8 - Valores obtidos para a determinação da percentagem de 

acetato de sódio das amostras de PVA  

Replicata A1 (mL) B1 (mL) F1 D (mol/L) S (g) N (%) 

#1 5,5 1,1 1,058 0,1 5,0012 0,8 

#2 5,6 0,9 1,058 0,1 5,0016 0,8 

#3 5,4 1,3 1,058 0,1 5,0017 0,7 

Legenda: A1=volume de ácido clorídrico gasto na titulação da amostra; B1= volume de 

ácido clorídrico gasto na titulação do branco; F1= fator de correção do ácido clorídrico; 

D= concentração do HCl; S= massa da amostra; N= percentagem de acetato de sódio.  

 

Tabela 9 - Valores obtidos para a determinação do teor de cinzas das 

amostras de PVA  

Replicata W1 (g) W2 (g) W3 (g) K (%) 

#1 22,4798 19,4934 19,4782 0,2 

#2 21,0194 18,0291 18,0176 0,2 

#3 21,3297 18,3406 18,3284 0,2 

Legenda: W1= massa da amostra e do cadinho antes de inflamar; W2= massa da 

amostra e do cadinho depois de inflamar; W3= massa do cadinho; K= percentagem de 

teor de cinzas. 
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Tabela 10 - Valores obtidos para a determinação do grau de pureza do 

PVA  

Replicata R (%) N (%) K (%) P (%) 

#1 2,1889 0,7635 0,2063 97,1 

#2 2,2038 0,8155 0,1670 97,1 

#3 2,2028 0,7114 0,1772 97,2 

Legenda: R= porcentagem de componentes voláteis; N=porcentagem de acetato de 

sódio; K= porcentagem do teor de cinzas; P= percentagem de pureza.  

 

A Norma Industrial Japonesa determina que para a avaliação do grau de 

hidrólise de amostras de PVA seja conhecida à quantidade de ácido acético 

equivalente a porcentagem residual do radical acetato e a porcentagem molar 

de radical acetato residual para que estes valores sejam utilizados nos cálculos 

indicados pelas equações 7 a 10 (item IV.3.2.2). Os valores obtidos na análise 

com os resultados finais estão apresentados na Tabela 11.  

 

Tabela 11 - Valores obtidos para a determinação do grau de hidrólise do 

PVA  

Replicata A 

(mL) 

B 

(mL) 

F D (mol/L) S (g) P (%) H (%) 

#1 9,6 0,5 1,0721 0,5 2,004 97,1299 87,6 

#2 9,9 0,4 1,0721 0,5 2,007 97,1220 87,9 

#3 9,9 0,5 1,0721 0,5 2,002 97,1775 87,9 

LEGENDA: A= volume consumido da solução de hidróxido de sódio na amostra; 

B= volume consumido da solução de hidróxido de sódio no branco; F= fator de 

correção da solução de hidróxido de sódio; D= concentração teórica da solução de 

hidróxido de sódio; S=massa da amostra; P= pureza; H= percentagem do grau de 

hidrólise.  

O resultado do grau de hidrólise, obtido conforme a norma japonesa, para 

as amostras de PVA foi de 87,8 % ± 0,1. Este resultado está de acordo com o 
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grau de hidrólise fornecido pelo fabricante que é de 87,86 % (faixa de 86,50 - 

89,50 %), confirmando assim o grau de hidrólise do polímero utilizado. 

A determinação do grau de hidrólise do PVA é importante por afetar as 

características do polímero, como por exemplo, a sua solubilidade em água. O 

PVA possui um alto número de hidroxilas em sua composição e com isso 

ocorre a formação de ligações de hidrogênio entre elas dificultando a sua 

solubilização em água. O PVA 88 % possui grupamentos de acetato residuais 

em sua composição e esses grupamentos impedem a interação entre os 

grupamentos de hidroxila fazendo com que a solubilidade do PVA 88 % seja 

maior do que o PVA 100 % hidrolisado. A presença dos grupos acetados 

facilita a solubilização o álcool polivinílico, mas com polímeros com grau de 

hidrólise maior que 80 % se faz necessário a utilização de calor para que ela 

ocorra (FINCH, 1973). 

A partir dos resultados observados na determinação do grau de hidrólise do 

PVA percebe-se que esses ensaios realizados pela farmacopéia americana e 

pela norma japonesa se equivalem, então, quando se deseja determinar 

apenas o grau de hidrólise do PVA com até 89 %, pode-se realizar o ensaio 

pela farmacopéia, por ser mais rápido e de fácil execução. O ensaio da norma 

japonesa pode ser realizado quando se necessita de informações a respeito do 

grau de cinzas, porcentagem de componentes voláteis e da pureza do material. 

 

V.1.3 Caracterização térmica dos materiais 

 

Na análise termogravimétrica (TGA) os materiais são analisados pela 

perda de massa por reações de pirólise e não ocorrem reações de oxidação no 

processo, caso a atmosfera usada seja inerte (N2). 

Na curva de TGA do PVA, figura 9, observa-se uma inflexão inicial (I) 

referente à perda de massa de 7,1 % (± 150°C) que deve corresponder à perda 

de água adsorvida pelo material. A temperatura do início da degradação 

(onset) do material ocorre aproximadamente a 318,0 °C. Em seguida duas 

inflexões de perda de massa são mais significativas, indicando que dois 
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produtos foram formados a partir da degradação da cadeia. A primeira (II) 

apresenta uma perda de massa maior no valor de 71,7 % e a segunda (III) uma 

perda no valor de 16,5 %, possivelmente correspondendo às perdas de massa 

que ocorrem pela degradação térmica resultante da quebra das ligações entre 

carbonos na cadeia polimérica (SHEHAP, 2008).  

 

Figura 9 - Curva de TGA do PVA com razão de aquecimento de 20°C/min e 

atmosfera dinâmica de N2. 

 

Na curva do TGA da CMC, figura 10, observa-se que existe uma perda 

de massa inicial (I) de 12,50 % (± 150°C) que corresponde à perda de água 

adsorvida pelo material. Em seguida, um platô (II) de perda de massa mais 

significativo, indicando que um produto esta sendo degradado, apresenta uma 

perda de massa de 51,5 %, referente à perda de massa resultante da quebra 

das ligações entre carbonos na cadeia polimérica (SHEHAP, 2008). Esse 

resultado era esperado para o CMC já que ele é um composto puro. A 

temperatura do início da degradação (Onset) do material ocorre a 289,9 °C. O 

material apresenta uma massa residual de 36,0 % que não sofreu degradação 

pelo calor até a temperatura de 560 °C. 

I 

II 

III 
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Figura 10 - Curva de TGA da Carboximetilcelulose com razão de aquecimento de 

20°C/min e atmosfera dinâmica de N2. 

 

Na análise por DSC foi possível determinar a temperatura de fusão do 

PVA e do CMC. A análise foi feita em atmosfera inerte (N2), então, não ocorre 

oxidação dos materiais durante o processo. Como esses materiais são 

polímeros eles não apresentam uma temperatura de fusão e sim uma faixa de 

temperatura, pois possuem cadeias poliméricas de vários tamanhos.  

Na curva do DSC, figura 11, pode-se observar no primeiro ciclo do 

aquecimento (I) duas inflexões na curva que indicam a faixa de temperatura de 

fusão, sendo o primeiro referente à temperatura de fusão (Tm = 130,36 °C) da 

massa residual de acetato polivinílico, água e outros componentes voláteis. A 

segunda inflexão na curva é referente à temperatura de fusão (Tm = 193,81 °C) 

do PVA No segundo ciclo de aquecimento (II) do PVA observa-se a 

temperatura de fusão e a temperatura de transição vítrea após se apagar a 

história térmica do material. O pico da temperatura de fusão ocorre a 165,12 °C 

e a temperatura de média de transição vítrea foi de 71,56 °C. A temperatura de 

fusão encontrada está de acordo com o valor relatado na literatura, sendo o 

valor de 180 °C – 190 °C para PVA parcialmente hidrolisado (ROWE, 2009).  

I 

II 
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Figura 11 - Curvas de DSC do PVA com razão de aquecimento de 10°C/min e 

atmosfera dinâmica de N2. 

 

Na análise por DSC, figura 12, o CMC apresenta no primeiro ciclo um 

pico endotérmico (a), sendo referente à temperatura de fusão (Tm = 137,65°C) 

do CMC, da água e outros componentes voláteis. Como as temperaturas 

destes produtos se sobrepõem o termograma apresenta uma banda larga. No 

segundo ciclo de aquecimento (b) do CMC observa-se a temperatura de 

transição vítrea, após se apagar a história térmica do material, na temperatura 

de 163,63 °C. O pico da temperatura de fusão ocorre na temperatura de 221,80 

°C. A temperatura de fusão encontrada está de acordo com o valor encontrado 

na literatura.  Em  227 °C ocorre o aparecimento da cor marrom no polímero e 

a temperatura de degradação ocorre a 252 °C (ROWE, 2009). 

I 

II 
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Figura 12 - [I] Curvas do DSC da CMC com uma razão de aquecimento de 

10°C/min e atmosfera dinâmica de N2. [II] Segunda curva do aquecimento do 

CMC destacada. 

  

V.2 Processo de obtenção dos filmes 

 

Os filmes de PVA/CMC desenvolvidos neste projeto foram planejados 

para aplicação futura em curativos primários, aplicáveis ao tratamento de 

úlceras das mais diversas origens, e queimaduras. 

I 

II 

a 

b 
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Neste sentido foram estabelecidos parâmetros a serem alcançados por 

estes produtos. Inicialmente os filmes produzidos deveriam apresentar 

capacidade de inchamento na intenção de fornecer umidade ao leito da ferida, 

além de serem capazes de absorver exsudatos fisiológicos. Os filmes 

necessitam, ainda, apresentar resistência mecânica que permita sua 

manipulação segura sem danos a sua estrutura estejam eles secos ou úmidos. 

Os polímeros foram misturados na proporção de 9 partes de PVA para 1 

parte de CMC. As misturas foram preparadas em câmara de mistura para 

depois ser avaliada a possibilidade de preparação dos filmes por prensagem, 

técnica favorecida por não necessitar a dissolução das misturas de polímeros, 

ou por vazamento onde as misturas seriam dissolvidas e vertidas em moldes 

de vidro e posterior secagem em estufas de circulação de ar. Foram estudadas 

6 condições de realização das misturas de PVA/CMC variando-se a 

temperatura da câmara de mistura do aparelho Haake Rheomix LabMixers e 

velocidade de rotação nos rotores sobre a mistura (tabela 4, página 44). 

  

V.2.1 Análise térmica das misturas de PVA/CMC da câmara de mistura 

 

Nos ensaios de TGA as amostras apresentaram os valores obtidos na 

curva do TGA, tabela 12 e figura 13, pode-se observar que a temperatura de 

início da degradação das misturas foi menor que a temperatura do PVA puro e 

maior que a temperatura do CMC puro. Isso leva a crer que a mistura na 

câmara levou a uma diminuição da interação entre as cadeias do PVA com a 

adição do CMC, fazendo com que as misturas sofressem o início da 

degradação em uma temperatura menor que a temperatura de degradação do 

PVA puro.  
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Tabela 12 - Valores obtidos nas curvas de TGA misturas da câmara, do 

PVA puro e CMC puro 
T
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 Amostra 
Onset 

(°C) 

Perda de massa (%) 

(Temperatura (°C)) Massa 

residual (%) 
1° 2° 3° 

  

PVA 88 318,0 
7,1 

(116,1) 

71,7 

(347,5) 

16,5 

(460,8) 
4,6 

CMC 289,9 
12,5 

(68,4) 

51,5 

(305,6) 
- 36,0 

80°C 

60rpm M1 302,8 
1,0 

(149,0) 

73,0 

(334,2) 

20,7 

(450,4) 
5,0 

70rpm M2 305.3 
4,4 

(115,1) 

70,3 

(335,3) 

18,6 

(440,2) 
7,1 

80rpm M3 302,3 
0,7 

(155,8) 

74,8 

(336,8) 

18,7 

(452,5) 
5,6 

90°C 

60rpm M4 302,1 
2,5 

(111,7) 

71,8 

(334,1) 

17,1 

(440,5) 
7,8 

70rpm M5 316,2 
7,0 

(124,5) 

68,6 

(350,4) 

17,2 

(451,1) 
6,6 

80rpm M6 317,3 
6,9 

(105,1) 

70,1 

(348,0) 

16,6 

(457,3) 
6,4 

 

 A primeira inflexão ocorre em uma faixa de temperatura abaixo de 150 

°C, nesta temperatura pode-se encontrar a perda de massa referente à água 

adsorvida no material.  

 A 2a inflexão refere-se a maior perda de massa das amostras, no qual se 

observa que nas misturas houve uma porcentagem de perda de massa igual ao 

PVA em uma temperatura menor que o PVA 88 % puro e maior que o CMC 

puro. Isso leva a crer que os dois polímeros estão sendo degradados na 

mesma faixa de temperatura, e consequentemente, a câmara de mistura 

ocasionou um rearranjo entre as cadeias dos polímeros levando o CMC a 

interferir na interação das cadeias de PVA, diminuindo a interação entre elas e, 

deste modo, diminuindo a temperatura de início da degradação. 
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Figura 13 - Curvas do TGA do PVA, do CMC e das misturas (M1-M6) com uma 

razão de aquecimento de 20°C/min e atmosfera dinâmica de N2 

 

Neste ensaio, os valores de temperatura de transição vítrea (Tg) das 

misturas devem estar entre aquela do PVA e do CMC, pois a interação física 

entre os polímeros é caracterizada por uma temperatura de Tg intermediária a 

temperatura dos polímeros puros (CANEVAROLO, 2006).   

 
O valor de Tg e o valor de ΔH foram obtidos da segunda curva de 

aquecimento do DSC, após a eliminação da história térmica do polímero. 

Avaliando-se os dados obtidos nas curvas de DSC (tabela 13 e figura 

14), pode-se concluir que não houve a interação dos polímeros nas misturas 

feitas na câmara de mistura. Os valores de Tg das misturas se encontram mais 

próximos do valor do PVA puro pelo fato da quantidade de PVA ser muito maior 

que a de CMC e indicam que os valores de Tg obtidos são referentes à 

presença do PVA. Esse valor deveria ser um pouco superior para indicar que 

houve uma interação física efetiva entre o PVA e o CMC. 
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Tabela 13 - Valores obtidos das curvas do segundo aquecimento do DSC 

das misturas da câmara, do PVA e do CMC 

Amostras Tg Tm (°C) ΔH (J/g) 

PVA  71,56 165,12 14,64 

CMC 136,78 212,52 9,93 

M1 72,82 149,68 11,33 

M2 72,90 151,52 12,68 

M3 72,09 157,47 15,26 

M4 72,18 155,04 14,54 

M5 73,19 156,62 13,86 

M6 72,47 154,61 13,80 

Legenda: Tg= temperatura de transição vítrea; Tm= temperatura de fusão cristalina; ΔH= 

variação de entalpia. 

 

 

 

Figura 14 - Gráfico das curvas de DSC do PVA, do CMC e das misturas,razão de 

aquecimento de 10°C/min e atmosfera de N2. 

 

O PVA possui grau de hidrólise de 88 %, logo, apresenta uma menor 

quantidade de hidroxilas se comparado com um PVA de maior grau de 

hidrólise. Com um número menor de hidroxilas ocorre uma interação menor 

com o CMC (MORAES, 2008).  
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A alta massa molar e o menor número de hidroxilas no PVA podem 

justificar a dificuldade de se formar uma mistura verdadeira com o CMC. Com 

isso, podemos supor que o tempo de mistura na câmara de mistura não foi 

suficiente. 

Na segunda curva do aquecimento observa-se a fusão das cadeias 

poliméricas, que foram reordenadas no resfriamento, a temperatura de fusão 

(Tm) foi menor nas misturas quando comparado com o PVA puro, indicando 

que houve a interferência do CMC na organização das cadeias poliméricas do 

PVA.  

 

V.2.2 Processo de obtenção de filmes por prensagem 

 

A prensagem das misturas poliméricas produzidas na câmara de mistura 

precisa ser feita com temperaturas próximas dos pontos de fusão do material 

para que, junto do tempo de prensagem e da pressão, ocorra a fusão do 

material e formação dos filmes. As temperaturas de fusão (Tm) e de transição 

vítrea (Tg) das misturas, do PVA e do CMC encontram-se na tabela 14. 

Os filmes feitos com o poli(álcool vinílico) (PVA) puro fundiram 

completamente em temperaturas mais altas (175 °C e 180 °C) e no ponto de 

fusão (195 °C). Quando foram aplicadas temperaturas mais baixas (140 °C e 

150 °C) este polímero não fundia completamente. A figura 15 mostra exemplos 

destes filmes.  
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Tabela 14 - Valores obtidos das curvas do primeiro aquecimento do DSC 
das misturas da câmara, do PVA e do CMC 

Amostras 
Tm (°C) 

Tg (°C) 
1° 2° 

PVA 88 130,36 193,81 71,56 

CMC 136,08 - 136,78 

M1 111,46 195,20 72,82 

M2 118,49 195,77 72,90 

M3 101,34 195,16 72,09 

M4 102,45 195,31 72,18 

M5 112,69 195,98 73,19 

M6 113,24 195,48 72,47 

 

 

Figura 15- Fotografias obtidas por estéreo microscópio, apresentando o aspecto 
dos filmes de PVA obtidos por prensagem com 12 toneladas por 15 minutos, nas 
temperaturas: (I) 140 °C; (II) 150 °C; (III) 175 °C e (IV) 195 °C (5x) 

I II 

III IV 
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Os discos das misturas não apresentaram o resultado esperado, pois 

não se conseguiu obter filmes homogêneos e totalmente fundidos, tanto nas 

temperaturas mais baixas quanto nas temperaturas mais altas usadas para os 

testes com PVA. E os discos feitos com CMC não fundiram completamente em 

nenhuma das temperaturas testadas. E nas temperaturas maiores, próximas de 

195 °C, as misturas degradavam e não seguiam o mesmo comportamento do 

PVA puro. As imagens das misturas PVA/CMC prensadas na temperatura de 

175 °C podem ser vistos na figura 16 e podem exemplificar o comportamento 

destas misturas na prensagem.  

 

Figura 16 - Prensagem das misturas M1(I), M2 (II), M3 (III), M4 (VI), M5 (VII), M6 
(VIII) do CMC (IV) e do PVA puro (V) a 175 °C, 12 T por 15 min 

 Os resultados obtidos pela técnica de prensagem não foram os 

esperados. Como não se conseguiu obter filmes fundidos de forma homogênea 

e sem degradar esse resultado motivou o abandono desta técnica e a 

realização das análises térmicas e mecânicas deste material.  
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V.2.3 Processo de obtenção de filmes PVA/CMC por vazamento 

V.2.3.1Análise térmica dos filmes 

 

Na figura 17, pode-se observar a sobreposição das curvas do TGA das 

misturas, do PVA puro e do CMC e percebe-se que as misturas apresentam o 

mesmo perfil de perda de massa que o PVA puro. Esse resultado é esperado 

pelo fato das misturas terem maior concentração de PVA do que CMC. 

 A 1ª inflexão da curva ocorre em uma faixa de temperatura abaixo de 

150 °C, nesta temperatura podemos encontrar a perda de massa referente a 

componentes voláteis, como CO2 e CO, e água. A 2ª inflexão da curva refere-

se a maior perda de massa das amostras, no qual se pode observar que nas 

misturas houve uma porcentagem de perda de massa em uma temperatura 

menor que o PVA e maior que o CMC puro, levando a crer que os dois 

polímeros estão sendo degradados na mesma faixa de temperatura, e 

consequentemente, a solubilização das misturas não alterou interação entre os 

polímeros. 

 

Figura 17 - Curvas de TGA dos filmes de PVA, de CMC, das misturas (M1 a M6) e 
da mistura SC com razão de aquecimento de 20°C/min e atmosfera N2 
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Os valores obtidos na curva do TGA dos filmes obtidos por vazamento 

estão na tabela 15. Pode-se observar que a temperatura de início da 

degradação das misturas foi menor que a temperatura do PVA puro e maior 

que a temperatura do CMC puro. Isso leva a crer que a mistura na câmara 

levou a uma interação física devido à formação de pontes de hidrogênio entre 

as cadeias do PVA com o CMC, fazendo com que as misturas sofressem o 

início da degradação em uma temperatura menor.   

Tabela 15 - Valores obtidos das curvas do TGA dos filmes das misturas, 

do PVA e do CMC obtidos por vazamento. 
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Amostras 
Onset 

(°C) 

Perda de massa (%) 

(Temperatura (°C)) 

Massa       

residual 

(%) 

1° 2° 3°  

 

PVA 318,4 
5,1 

(114,8) 

70,0 

(354,6) 

19,9 

(465,0) 
4,4 

CMC 289,3 
12,6 

(68,4) 

51,5 

(305,6) 
- 36,0 

80°C 

60rpm M1 315,3 
5,4 

(153,6) 

59,7 

(352,5) 

23,7 

(465,2) 
11,1 

70rpm M2 316,9 
9,6 

(124,9) 

47,1 

(323,5) 

31,0 

(481,1) 
12,2 

80rpm M3 316,1 
7,4 

(116,4) 

63,6 

(360,6) 

20,5 

(464,9) 
8,4 

90°C 

60rpm M4 317,2 
5,8 

(123,3) 

59,0 

(353,1) 

22,7 

(467,0) 
12,3 

70rpm M5 316,6 
5,8 

(123,8) 

61,9 

(352,2) 

18,0 

(467,8) 
13,7 

80rpm M6 313,5 
3,49 

(119,2) 

69,3 

(347,1) 

16,9 

(465,9) 
8,7 

  SC 312,7 
6,0 

(113,8) 

63,6 

(345,0) 

17,0 

(456,4) 
12,5 

 

A interação física entre os polímeros pode ser analisada pelo DSC, no 

qual se avalia o valor da temperatura de transição vítrea (Tg) dos filmes 
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formados e se compara com o Tg dos filmes dos polímeros puros. Quando 

ocorre a interação física entre as cadeias dos polímeros o valor da Tg dos 

filmes das misturas tem que estar entre o valor de Tg dos filmes dos polímeros 

puros. Neste ensaio, os valores de Tg das misturas tem que estar em um valor 

maior que o do PVA e menor que o do CMC.  

 Avaliando-se os dados de DSC dos filmes apresentados na tabela 16 e 

figura 18, não se pode afirmar que houve a formação das misturas poliméricas 

como método utilizado já que as diferenças de valores de Tg encontram-se 

dentro da faixa de erro do aparelho (± 2,0 °C). Os valores de Tg das misturas 

se encontram mais próximos do valor do PVA puro pelo fato da quantidade de 

PVA nas misturas estudadas ser maior que a de CMC, mas o valor de Tg das 

misturas deveria estar com um valor superior ao encontrado na análise. 

Quando se compara com os dados do filme formado no qual os polímeros não 

passaram pela câmara de mistura (SC), observa-se que ele também apresenta 

um Tg próximo do valor de Tg do PVA puro. Esse resultado leva a crer que a 

solubilização das amostras feitas na câmara de mistura pode ter diminuído a 

interação entre os polímeros. E pela por esses resultados não houve a 

formação de uma mistura polimérica entre o PVA e o CMC quando eles foram 

solubilizados e vazados, passando ou não pela a câmara de mistura.  

Tabela 16 - Valores obtidos das curvas do segundo aquecimento do DSC 

dos filmes das misturas, do PVA e do CMC obtidos por vazamento. 

Temperatura 

(°C) 

Rotação 

(rpm) 
Amostras Tg (°C) Tm (°C) ΔH (J/g) 

- - PVA 73,29 162,55 21,29 

- - CMC 160,02 227,54 6,19 

80 

60 M1 73,72 160,65 11,12 

70 M2 73,99 148,07 10,99 

80 M3 73,50 152,54 12,70 

90 

60 M4 73,83 149,27 10,01 

70 M5 73,54 154,21 10,92 

80 M6 73,55 149,92 12,56 

- - SC 72,39 148,08 12,14 
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 A temperatura de fusão (Tm) dos filmes das misturas foi menor que a Tm 

do filme de PVA puro. Com isso, pode-se observar que o CMC provocou uma 

modificação na organização das cadeias do PVA, levando a uma diminuição da 

cristalinidade do PVA, mesmo que pequena. Como isso ocorreu em todas as 

misturas, percebe-se que as cadeias dos polímeros interagem por pontes de 

hidrogênio, mesmo que não possa ser observada a formação de uma mistura 

polimérica verdadeira. 

 

 

 

Figura 18 - Curvas de DSC dos filmes do PVA, do CMC e das misturas com razão 
de aquecimento de 10 °C/min e atmosfera N2. 

 
 

V.2.3.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

  

A morfologia dos filmes formados por vazamento foi analisada pela 

microscopia eletrônica de varredura. As análises foram feitas em um aumento 

de 10.000 vezes. As imagens podem ser analisadas na figura 19. 
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Figura 19–Imagens obtidas em MEV dos filmes de [I] M1; [II] M2; [III] M3; [IV] 

PVA; [V] CMC; [VI] M4; [VII] M5 e [VIII] M6 

 

Nas imagens é possível perceber que o filme de CMC (imagem V) 

apresenta uma superfície lisa e homogênea. O filme de PVA (imagem IV) 

apresenta uma superfície lisa com pequenas partículas, ocorrendo o mesmo 

nas imagens das misturas. As imagens dos filmes demonstram que o filme de 

PVA puro e os filmes das misturas apresentam partículas em sua superfície 

que podem indicar que a solubilização do polímero não foi completa.  

I II III 

IV V 

VI VII VIII 
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V.2.3.3Ensaios mecânicos 

 Ensaio de tração 

 

No ensaio foram utilizados cinco corpos de prova para cada amostra, 

assumindo como resultado o valor médio obtido de cada análise, juntamente 

com o desvio padrão das medidas.  

O ensaio de tração é importante na análise se materiais plásticos, pois 

relaciona a resistência do material à deformação quando ele é submetido a 

uma força. O ensaio é chamado de ensaio destrutivo, pois o material é 

submetido a uma força de tensão a sua deformação e rompimento seja 

completa.  

Os valores de tensão máxima, tensão na ruptura e extensão estão 

relacionados na tabela 17. Esses valores foram obtidos pelo software ligado no 

aparelho de ensaios universais da EMIC.  

O aumento na tensão com diminuição no alongamento pode ser causado 

pela cristalinidade do polímero, pois quanto mais cristalino maior a interação 

entre as cadeias, tornado o material mais rígido.  
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Tabela 17 - Dados do ensaio de Tração e módulo de elasticidade dos 
filmes produzidos por vazamento 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 n
a

 

c
â

m
a

ra
 d

e
 

m
is

tu
ra

 

V
e

lo
c

id
a

d
e

 d
e

 

ro
ta

ç
ã

o
 Corpo 

de 

prova 

Tensão 

máx. 

(MPa) 

Deforma. 

máx. (%) 

Módulo 

elasticidade 

(ɛ) 

Tensão 

de 

ruptura 

(MPa) 

Deforma. 

de ruptura 

(%) 

  PVA  
14,06 

± 1,14  

143,07 

± 33,56 

0,10 

± 0,02 

11,78 

± 2,30 

145,43 

± 34,99 

80°C 

60rpm M1 
15,13 

± 1,98 

104,56 

± 21,89 

0,15 

± 0,02 

10,50 

± 1,82 

105,23 

± 21,95 

70rpm M2 
19,90 

± 2,67 

112,59 

± 35,19 

0,19 

± 0,06 

15,22 

± 2,38 

133,91 

± 34,36 

80rpm M3 
19,39 

± 3,07 

155,11 

± 9,12 

0,13 

± 0,03 

14,97 

± 2,44 

157,36 

± 7,32 

90°C 

60rpm M4 
15,28 

± 2,14 

87,18 

± 28,99 

0,19 

± 0,05 

10,89 

± 1,69 

72,35 

± 13,16 

70rpm M5 
17,02 

± 0,59 

80,10 

±14,17 

0,22 

± 0,05 

11,27 

± 3,40 

86,55 

± 12,76 

80rpm M6 
19,57 

± 2,32 

66,91 

± 27,65 

0,36 

± 0,18 

15,56 

± 1,26 

71,27 

± 26,55 

 

Nos resultados de ensaio de tração pode-se observar que os filmes das 

misturas produzidos por vazamento tiveram uma tensão máxima (N/mm2) 

maior que os filmes de PVA puro.  

O módulo de elasticidade é obtido dividindo-se o valor de tensão máxima 

pela taxa de deformação máxima dos filmes. Ele é um parâmetro que indica a 

rigidez do material, quanto mais rígido, maior o seu valor. De acordo com os 

resultados é possível afirmar que os filmes das misturas possuem um módulo 

de elasticidade maior que o filme de PVA puro sendo, portando, mais rígidos. 

Os polímeros geralmente possuem módulo de elasticidade bem mais baixos 

que os demais materiais plásticos, variando entre 0,002 e 4,8 GPa 

(CALLISTER Jr., 2007).  

Os filmes foram comparados em relação a sua tensão de ruptura que é a 

tensão máxima observada antes do filme romper; os gráficos se encontram na 
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figura 20. Os filmes das misturas M1, M4 e M5 apresentaram uma tensão de 

ruputura próximos dos valores do filme de PVA puro e os filmes M2, M3 e M6 

apresentaram uma tensão maior. 

A tensão observada no filme de PVA puro funciona como referência de 

como a presença do CMC na mistura polimérica está afentando a resistência 

do filme. Os resultados do ensaio de tração levam a crer que a presença da 

CMC interferiu no arranjo das cadeias do PVA. Essa interferência não levou a 

uma diminuição da tensão de ruptura, com isso, podemos imaginar o CMC não 

atuou como um ponto de ruptura da cadeia do PVA, o que levaria a uma 

diminuição da força de tensão dos filmes, indicando que houve uma interação 

física entre as cadeias do CMC e PVA mesmo não tendo sido observada nos 

ensaios térmicos. Logo, a mistura polimérica de PVA/CMC apresenta uma boa 

resistência mecânica tanto quanto o filme de PVA puro sendo um bom 

resultado para o sua aplicação como curativo. 

 

Figura 20 - Comparação entre a tensão de ruptura dos filmes de PVA:CMC e do 

PVA puro 
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 Ensaio de rasgamento 

 

No ensaio são utilizados dez corpos de prova para cada amostra e 

assumindo como resultado o valor médio obtido de cada análise, juntamente 

com o desvio padrão das medidas. Neste ensaio a força não é aplicada em 

todo o corpo de prova, mas concentrada na posição de corte. O teste mede a 

energia necessária para rasgar o corpo de prova numa velocidade específica 

de separação. 

Os valores dos dados obtidos no ensaio de rasgamento encontram-se 

na tabela 18. 

 

Tabela 18 - Dados do ensaio de rasgamento dos filmes obtidos por 
vazamento 
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Amostras 
Tensão (MPa) ± Desvio 

padrão 

  PVA 7,97 ± 0,62 

 60rpm M1 7,69 ± 0,63 

80°C 70rpm M2 8,97 ± 0,94 

 80rpm M3 8,46 ± 0,73 

 60rpm M4 9,36 ± 0,89 

90°C 70rpm M5 9,02 ± 0,79 

 80rpm M6 9,68 ± 0,83 

Os filmes foram comparados em relação a sua tensão com relação aos 

filmes de PVA puro e o gráfico se encontra na figura 21. 
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Figura 21 - Comparação entre a tensão de rasgamento dos filmes de PVA:CMC e 
do PVA puro 

As barras de disperção colocam os valores de tensão de rasgamento dos 

filmes das misturas  na mesma faixa de comportamento mecânico  que o filme 

de PVA puro, sugerindo que não há diferença significativa entre o 

comportamento do polímero puro e suas misturas com CMC.  Esses resultados 

são semelhantes aos encontrados no ensaio de tração e indicam que os filmes 

das misturas poliméricas possuem uma boa resistência ao rasgamento tanto 

quanto o filme de PVA puro. Logo os valores obtidos são interessantes, pois 

neste ensaio pode-se perceber que mesmo que o filme apresente uma fissura 

ela não irá danificar o filme quando for usado. Esse comportamento dos filmes 

para que possam ser usados como curativos é interessante, já que o curativo 

poderá ser cortado de acordo com a sua utilização sem prejudica-lo 

funcionalmente. 

 

V.2.3.4 Ensaios Físicos 

 Teste de Inchamento 

 

 Os filmes utilizados para a análise do grau de intumescimento possuem 

as espessuras médias indicadas na tabela 19. 
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Tabela 19 - Espessura média dos filmes analisados no teste de 

intumescimento 

Amostras Espessura (mm) ± Desvio padrão 

PVA  0,25 ± 0,04 

M1 0,26 ± 0,03 

M2 0,26 ± 0,03 

M3 0,27 ± 0,02 

M4 0,26 ± 0,04 

M5 0,25 ± 0,02 

M6 0,24 ± 0,02 

 

  

O resultado do grau de intumescimento dos filmes analisados encontra-se na 

tabela 20, que apresenta também, a percentagem de ganho de massa dos 

filmes após o intumescimento em água e em PBS. 

O tempo máximo do teste de intumescimento foi de 10 minutos, pois a 

partir deste momento ocorria uma diminuição na absorção das amostras e 

perda de massa devido à solubilização delas. Durante o teste os filmes foram 

capazes de aumentar a sua massa inicial em até 260%, sendo um bom 

resultado em pouco tempo. Após o tempo estabelecido os filmes adquiriam um 

aspecto adesivo, fazendo com que o filme ficasse aderido às superfícies, 

dificultando sua manipulação, secagem e pesagem. 
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Tabela 20 - Dados do grau de intumescimento dos filmes em água e PBS 
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Amostras 

Grau de Intumescimento (%) ± Desvio padrão 

Tempo Água PBS 

  
PVA 

5 min 155,01 ± 14,72 69,10 ±11,16 

  10 min 207,26 ± 8,01 214,69 ±16,67 

80°C 

60rpm M1 
5 min 159,37 ± 33,78 166,04 ±21,64 

10 min 260,20 ± 38,92 287,48 ±19,13 

70rpm M2 
5 min 137,91 ± 28,26 114,77 ± 8,22 

10 min 259,66 ± 34,00 197,94 ± 24,95 

80rpm M3 
5 min 167,78 ± 12,86 147,91 ± 25,23 

10 min 236,30 ± 12,80 228,70 ±19,89 

90°C 

60rpm M4 
5 min 135,71 ± 10,93 137,41 ±16,57 

10 min 186,32 ± 10,83 270,14 ± 3,96 

70rpm M5 
5 min 148,80 ± 5,02 118,59 ± 8,13 

10 min 223,94 ± 13,06 214,52 ± 6,48 

80rpm M6 
5 min 121,17 ± 10,70 118,15 ± 1,71 

10 min 202,78 ± 23,10 256,34 ± 9,26 

 

 Os gráficos que apresentam o comportamento das amostras individuais 

no teste de inchamento em água e em PBS se encontram no anexo. Percebe-

se que os filmes apresentam uma alta capacidade de inchamento tanto em 

água quanto em PBS e que para a maioria dos filmes o resultado do 

inchamento, em 10 minutos, foi maior em PBS. A presença de uma alta 

concentração de carboxilas nos polímeros favorece a formação de ligações de 

hidrogênio e consequentemente o inchamento dos filmes. O pH do meio em 

que o filme se encontra irá favorecer essa formação de ligações de hidrogênio, 

logo na solução de PBS, onde os polímeros estão pouco ionizados, eles 

apresentam uma maior grau de inchamento (VILLANOVA, 2010). 
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O grau de intumescimento dos filmes em água destilada é maior para as 

misturas de PVA/CMC quando comparado com os filmes feitos com PVA puro, 

com exceção do filme de M4. O resultado do intumescimento dos filmes em 

PBS demonstra que as misturas M1, M3, M4 e M6 apresentam uma 

porcentagem de inchamento maior que os filmes de PVA puro. Esse resultado 

deve à presença do CMC nos filmes, já que o CMC tem uma alta capacidade 

de intumescimento, o que era o comportamento desejado. Da mesma forma, 

ao comparar-se a capacidade de intumescimento de entre os filmes obtidos 

das misturas, nota-se que os filmes de M1 apresentam os melhores resultados, 

tanto na avaliação com água destilada quanto com PBS.  

Os filmes apresentaram um grau de intumescimento em PBS maior que 

em água destilada. Esse resultado é importante para o uso dos filmes como 

curativos, pois apresentando maior afinidade pelo PBS demonstram que 

poderão absorver maior volume de líquidos provenientes do exsudato das 

feridas.  

 Através dos gráficos da figura 22 é possível realizar uma comparação 

entre os resultados do teste de intumescimento entre os filmes das misturas e o 

filme de PVA puro, realizados em água destilada e em PBS.  
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Figura 22 - Comparação do grau de intumescimento entre as misturas e o PVA 

puro, em água destilada [I] e em solução PBS [II] 

 

 Os filmes depois de intumescidos se tornaram mais maleáveis que os 

filmes secos, podendo ser estendidos com mais facilidade sem arrebentar. Os 

filmes úmidos adquiriram um aspecto de mola, voltando à conformação inicial 

após a deformação. Esse comportamento se deve ao fato de que em meio 

I 

II 
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aquoso os filmes incham, devido a sua característica elástica, e contraem na 

ausência dele, devido ao comportamento vítreo do material, se tornando rígido.  

Na figura 23 pode-se observar a mudança de aspecto entre o filme inicial 

seco e o filme intumescido, podendo-se notar como o filme se expande na 

presença de da água. 

 

 

Figura 23 - Imagem do filme M3 antes do intumescimento [II] Imagem do filme M3 

depois do intumescimento em água por 10 minutos. 

 

Os filmes depois de intumescidos foram analisados quanto à perda de 

massa ocorria depois que o filme ficasse em repouso. Esse teste foi feito para 

se ter uma estimativa da capacidade do filme de reter o líquido em seu interior 

e ser usado úmido nas feridas. Os filmes, depois de intumescidos, ficaram por 

10 minutos em uma placa de Petri de vidro fechada. Após esse tempo eles 

foram pesados. A perda de massa refere-se à massa final do filme após 10 

minutos de intumescimento. Os resultados se encontram na tabela 21. 

  

I 

II 
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Tabela 21 - Percentual de perda de massa após o intumescimento dos 
filmes produzidos por vazamento 

   Perda de massa (%) ± Desvio padrão 

  Amostras Tempo Água PBS 

  PVA 10 min -10,09 ± 1,39 -2,33 ± 2,10 

80°C 

60rpm M1 10 min -22,13 ± 0,32 -5,25 ± 2,82 

70rpm M2 10 min -12,38 ± 6,60 -1,98 ± 1,42 

80rpm M3 10 min -12,67 ± 2,39 -8,82 ± 5,15 

90°C 

60rpm M4 10 min -4,62 ± 4,83 -3,26 ± 0,97 

70rpm M5 10 min -10,35 ± 4,78 -2,53 ± 4,16 

80rpm M6 10 min -5,36 ± 1,14 -2,66 ± 0,78 

Pode-se observar que ocorre uma pequena perda de porcentagem de 

massa. Os filmes tem um grau de intumescimento alto em um tempo de 10 

minutos e, no mesmo tempo, a perda da massa absorvida é pequena. Os 

filmes intumescidos com a solução tampão (PBS) perderam uma quantidade de 

massa bem menor que os filmes intumescidos em água destilada. Esse 

resultado é interessante para o uso dos filmes como curativos, pois eles podem 

ser usados secos ou úmidos sobre as feridas, mantendo a sua umidade inicial 

ou absorvendo o exsudato de forma eficiente. 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES 

 

A proposta deste trabalho foi estudar a produção e as características de 

filmes poliméricos constituídos por poli(álcool vinílico) (PVA) e 

carboximetilcelulose (CMC) a serem utilizados posteriormente na produção de 

curativos primários para tratamento de feridas. Os polímeros escolhidos foram 

inicialmente misturados em câmara fechada de mistura Haake Rheomix na 

intenção de promover misturas físicas. Nesta etapa foram estabelecidas 6 

condições de mistura variando-se a temperatura da câmara e a velocidade de 

mistura. Esperava-se que ocorresse a fusão dos componentes durante o 

processo, o que não ocorreu.  

A análise térmica das misturas de polímeros não evidencia a ocorrência 

de interações dos componentes após sua passagem pela câmara de mistura. 

Os valores de Tg das misturas se encontram mais próximos do valor do PVA 

puro, possivelmente por ser este seu componente majoritário; os valores de Tg 

obtidos são referentes à presença do PVA.  

Não foi possível a produção de filmes de poli(álcool vinílico) e 

carboximetilcelulose pela técnica de prensagem, pois não houve a formação de 

filmes homogêneos e com os polímeros totalmente fundidos. Esta técnica 

precisa ser testada com filmes com outra composição polimérica, pois existem 

muitas vantagens em sua utilização para a obtenção de filmes para curativos 

por não utilizar solventes em seu processo.  

Os filmes de PVA/CMC na proporção de 9:1 estudados neste trabalho 

foram obtidos pela técnica de vazamento, em que as misturas obtidas na 

câmara de misturas, foram solubilizadas em água destilada, apresentou 

melhores resultados em relação à técnica de prensagem. Os filmes 

apresentaram-se transparentes e homogêneos.  

As características, observadas nos ensaios de resistência à tração e 

rasgamento dos filmes estudados demonstram que a adição de CMC não 

prejudicou a resistência mecânica dos filmes quando comparados os 

resultados dos filmes de PVA puro. As misturas M2, M3, e M6 foram as que 
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obtiveram os melhores resultados no ensaio de tração sendo, portanto, mais 

resistentes que o filme de PVA puro.  

A capacidade de inchamento dos filmes de PVA/CMC em água destilada 

e em solução PBS demonstrou que esses filmes adquiriram uma capacidade 

de absorção maior que nos filmes de PVA puro. Com isso, pode-se concluir 

que a adição de CMC realmente causou um aumento na capacidade dos filmes 

intumescerem como era de se esperar, e em pouquíssimo tempo, o que torna 

essas misturas muito interessantes do ponto de vista da aplicação. As misturas 

M1, M2, M3 e M4 apresentaram maior grau de inchamento em água e as 

misturas M1, M3, M4 e M6 apresentaram maior grau de inchamento em PBS 

em relação ao filme de PVA puro. 

Os filmes que poderiam ser usados como curativos, devido a sua 

resistência mecânica e capacidade de inchamento em água e PBS, seria a 

mistura polimérica M3, mas as outras também seriam aplicáveis dependendo 

da necessidade.  

E pode-se concluir que a metodologia precisa ser adequada para que se 

possam obter melhores resultados no futuro. 
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CAPÍTULO VIII – ANEXOS 

 

Figura 24 - Infravermelho do poli(álcool vinílico)(PVA) 
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Figura 25 - Infravermelho do Carboximetilcelulose sódica (CMC) 
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Figura 26 - Comparação do grau de inchamento em água e PBS dos filmes de 

PVA puro e das misturas (M1-M6) 


