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RESUMO

Copolímeros de bloco anfifílicos constituídos por poli(caprolactona) (PCL),
poli(etileno glicol) (PEG) e Pluronic F-127® (F127) são exemplos interessantes para
estudo científico e tecnológico, pois apresentam: propriedades de auto organização
e formação de estruturas micelares; disponibilidade comercial, biocompatibilidade,
facilidade de síntese e biodegradabilidade e, principalmente, a capacidade de
promoverem a estabilização de compostos hidrofóbicos quando em solução aquosa.
A utilização dos copolímeros em bloco na liberação controlada de drogas encontra
cada vez mais aplicação, justificando a pesquisa das várias possibilidades de
síntese de produtos economicamente viáveis. Desta forma verifica-se a viabilidade
da transesterificação com redução da massa molar da PCL. Foram sintetizados os
copolímeros

tribloco

PCL-PEG-PCL

e

pentabloco

PCL-F127-PCL.

Foram

caracterizados por Espectrometria de Absorção da Região do Infravermelho com
Transformada de Fourier pelo método Reflexão Total Atenuada (FTIR-ATR),
Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Cromatografia de Permeação em Gel
(CPG) e Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H). Os resultados
obtidos foram próximos dos teóricos e confirmaram a viabilidade da técnica.
Partículas foram sintetizadas utilizando estes copolímeros em bloco. O tamanho das
partículas foi determinado por Espalhamento de Luz Dinâmica (DLS), e os
resultados indicaram a formação de partículas nanométricas.

Palavras

Chaves:Copolímeros;

Poli(caprolactona); Pluronic F-127

Transesterificação;

Poli(etileno

glicol);

ABSTRACT
Synthesis and characterization of amphiphilic block copolymers, from
transesterification, with molar mass reduction of poly(caprolactone).
Amphiphilic block copolymers of poly (caprolactone) (PCL), poly (ethylene
glycol) (PEG) and Pluronic F-127® (F127) are interesting examples of scientific and
technological study because they present: self-organization and formation properties
micellar structures; commercial availability, biocompatibility, biodegradability and
ease of synthesis and especially the ability to promote the stabilization of
hydrophobic compounds while in aqueous solution. The use of block copolymers in
controlled drug release is increasingly application, justifying the research of the
various possibilities of synthesis of economically viable products. Thus we evaluated
the feasibility of transesterification with reduction of the molecular weight of the PCL.
The triblock copolymers PCL-PEG-PCL and pentablock PCL-F127-PCL were
synthesized. They were characterized by infrared spectrometry Absorption Region
Fourier Transform method for the Attenuated Total Reflection (FTIR-ATR),
Differential Scanning Calorimetry (DSC), Gel Permeation Chromatography (GPC)
and Nuclear Magnetic Resonance of Hydrogen (1H NMR). The results obtained are
close to the theoretical and confirm the viability of the technique. Particles were
synthesized using these block copolymers. Particle size was determined by Dynamic
Light Scattering (DLS), and the results indicated the formation of nano-sized
particles.
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1 INTRODUÇÃO
Muitos compostos terapêuticos exibem pouca solubilidade em meio aquoso,
estreita faixa terapêutica, caráter tóxico e lábil, levando a entrega destes ativos um
desafio. O desenvolvimento de sistemas de liberação efetivos faz-se necessário para
o sucesso das futuras drogas, incluindo compostos sintéticos sofisticados e
estruturas complexas com relação à molécula no seu estado natural, conferindo-lhes
transporte e proteção através do organismo.
Alguns sistemas de liberação de fármacos destinam-se a liberar o fármaco no
organismo de modo que seja absorvido com rapidez e completamente, enquanto
outros devem liberar o princípio ativo lentamente para que a ação do fármaco seja
prolongada. Sendo assim, um sistema de liberação prolongada objetiva eliminar as
mudanças cíclicas na concentração de fármaco no plasma, observada após a
administração de um sistema de liberação convencional, permitindo uma redução da
frequência de doses, justificando assim estudo científico e tecnológico nessa área
com intuito de melhorar a qualidade de vida humana.
Entre as diferentes estratégias disponíveis para alcançar um controle na
liberação de fármacos estão os sistemas copoliméricos, pois sua diversidade e
versatilidade (caráter anfifílico, biodegradabilidade, velocidade de degradação e
características físicas e mecânicas) atende as necessidades para um efeito
terapêutico mais contínuo da droga, sendo capazes de transportaro princípio ativo e
liberá-los em sítios específicos de forma a aumentar a eficiência e minimizar os
efeitos tóxicos.
Copolímeros de bloco anfifílicos constituídos por poli(caprolactona) (PCL),
poli(etileno glicol)(PEG) e Pluronic F-127® (F127) são exemplos interessantes para
estudo científico e tecnológico, pois a PCL apresenta disponibilidade comercial,
biocompatibilidade, facilidade de síntese e biodegradabilidade; o PEG e o Pluronic
F-127® possuem baixa toxicidade, solubilidade em água, alta flexibilidade da cadeia,
propriedade mucoadesiva e, principalmente, a capacidade de promoverem a
estabilização estérica na superfície das nanopartículas quando em suspensão
aquosa.
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Assim, a presente dissertação visa o desenvolvimento de copolímeros a base
de PCL, PEG e Pluronic F-127®, fundamentalmente, nas várias possibilidades de
síntese de produtos economicamente viáveis que podem derivar dos mesmos,
especificamente a viabilidade da transesterificação com redução de massa molar da
PCL.Estes copolímeros em bloco anfifílicos foram caracterizados por Espectrometria
de Absorção da Região do Infravermelho com Transformada de Fourier pelo método
Reflexão Total Atenuada (FTIR-ATR), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC),
Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) e Ressonância Magnética Nuclear de
Hidrogênio (RMN 1H), e foram obtidos copolímeros com massas molares próximas
das teóricas, indicando a viabilidade da técnica de transesterificação. Foi analisado
qualitativamente a influência da metodologia e da concentração do catalisador, bem
como a redução da massa molar com o tempo e a diferença entre PEG e F127.
Foram obtidas partículas com estes copolímeros em bloco e a determinação
do tamanho por Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS) indicou a formação de
nanopartículas, com e sem princípio ativo, com dimensões entre 100 e 200nm.
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2 OBJETIVOS

2.1

Objetivo Geral
Avaliar qualitativamente a síntese de copolímeros em bloco anfifílicos e

biodegradáveis, constituídos de poli(caprolactona) (PCL), poli(etileno glicol) (PEG) e
Pluronic F-127® (F127).

2.2 Objetivos Específicos
Sintetizar os copolímeros triblocos de poli(caprolactona)-poli(etileno glicol)poli(caprolactona)

e

pentabloco

de

poli(caprolactona)-Pluronic

F127-

poli(caprolactona) via transesterificação com redução de massa molar da
poli(caprolactona).
Analisar qualitativamente a reação. Caracterizar os copolímeros por
Espectrometria de Absorção da Região do Infravermelho com Transformada de
Fourier pelo método Reflexão Total Atenuada (FTIR-ATR), Calorimetria Exploratória
Diferencial (DSC), Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) e Ressonância
Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H). Analisar qualitativamente a influência
da metodologia e da concentração do catalisador, bem como a redução da massa
molar com o tempo e a diferença entre PEG e F127.
Produzir partículas com estes copolímeros e verificar a dimensão destas
partículas por Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS), bem como sua capacidade de
encapsulamento frente a um princípio ativo.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1

Nanotecnologia
A nanotecnologia pode ser definida como a tecnologia da escala do um

bilionésimo do metro. É o desenho, caracterização, síntese e aplicação dos
materiais, estruturas, dispositivos e sistemas controlando a forma e tamanho na
escala nanométrica (STYLIOS, 2005). É a habilidade de trabalhar em nível atômico,
molecular e supramolecular para criar e empregar materiais, estruturas, dispositivos
e sistemas com novas propriedades básicas (ROCO, 2003). Na escala nanométrica
surgem novos fenômenos que não aparecem em escala macroscópica. As
mudanças mais importantes de comportamento são causadas não apenas pela
ordem de magnitude da redução de tamanho, mas por novos fenômenos intrínsecos,
observados

ou

que

se

tornam

predominantes

em

nanoescala(NICOLAU,

2000)(GALEMBERCK, 2003)(RIETH, 2003).

À medida que os corpos diminuem de tamanho, a força gravitacional, o atrito
e a combustão diminuem sua influência, enquanto novas forças, como a força
eletrostática ganham destaque. Na escala nanométrica a força de atração
eletrostática entre dois prótons é cerca de 1036 vezes maior que a força gravitacional
(ROCCO, 1995)(ROCCO, 1999)(ROCCO, 2001)(FISHBINE, 2002)(SEEMAN, 2003).

Tabela 1.Efeitos predominantes em unidade de medida.
Unidade de Medida

Do tamanho de

Efeitos predominantes

Metro
Centímetro
Milímetro

Criança pequena, bicicleta
Polegar humano, moedas
Grão de açúcar

Micrômetro

1/40 do diâmetro do fio de cabelo

Nanômetro

Comprimento de uma fila de 5 a 10
átomos

Angstron

1 átomo, 10 vezes o comprimento de
onda de um elétron

Gravidade, atrito, combustão
Gravidade, atrito, combustão
Gravidade, atrito, combustão, força
eletrostática
Força eletrostática, van der Waals,
movimento browniano
Força eletrostática, van der Waals,
movimento browniano, mecânica
quântica
Mecânica quântica

Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA, 2008)
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É reconhecido como marco inicial da nanotecnologia o discurso intitulado
“There is plenty of room at the bottom”, proferido por Richard Feyman (físico do
Instituto de Tecnologia da Califórnia), após o jantar de 1959, na “American Physical
Society’s Winter Meeting of the West”, onde afirmou ser capaz de colocar os 24
volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete, explorando a
possibilidade de manipular átomos e moléculas, ou seja, manipular a matéria em
nanoescala(FEYNMAN, 1992). O termo nanotecnologia foi primeiramente utilizado
por Norio Taniguchi (pesquisador da Universidade de Tóquio) em 1974, para se
referir a habilidade da engenharia dos materiais na nanoescala. Na Tabela 2,a
seguir, pode-se observar os principais eventos históricos em nanotecnologia.
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Tabela 2. Principais eventos históricos em nanotecnologia.
Ano
1959
1966
1974
1977
1981

1985
1986

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fato importante na nanotecnologia
Richard Feyman proferiu a palestra “There’s a plenty of room at the bottom” para a
American Physical Society.
Viagem Fantástica, filme baseado no livro de Isaac Asimov.
O pesquisado da Universidade de Tóquio, Norio Taniguchi, atribui o nome
nanotecnologia ao campo da engenharia em escala submicrométrica.
K. Eric Drexler conceitos de nanotecnologia no MIT
O microscópio de varredura por tunelamento (STM) foi inventado pelos pesquisadores
da IBM, Gerd Binnig e Henrich Röhrer.
Primeiro artigo científico publicado sobre nanotecnologia por K. Eric Drexler,
pesquisador do Instituto de Massachusetts – MIT.
O Instituto Foresight é criado para auxiliar no desenvolvimento e promoção da
nanotecnologia, promovendo muitas conferências sobre nanotecnologia.
Descoberta do Futeboleno
Publicação do livro The engines of creation por K. Eric Drexler, com teorias que ainda
continuam revolucionando a nanotecnologia.
Invenção do microscópio de força atômica (AFM), também pelos pesquisadores da IBM,
Gerd Binnig e Henrich Röhrer
Primeira proteína
Primeiro curso universitário
Logo da IBM é construído manipulando individualmente os átomos
Primeiro jornal de nanotecnologia
Descoberta dos nanotubos de carbono
IBM aprova a abordagem “bottom-up”
Publicação do primeiro livro texto.
Primeiro ‘Prêmio de Nanotecnologia Feynman’.
Richard Smalley desenvolve um método de produção de nanotubos de diâmetros
uniformes.
A primeira empresa em nanotecnologia é criada – a Zyvex.
Primeiro dispositivo nanomecânico baseado na estrutura da molécula de DNA é criado
por Ned Seeman.
Primeiro DNA.
Os cientistas Mark Reed e James M. Tour criam um interruptor (chave) do “computador
molecular” usando uma única molécula.
Pesquisadores da Universidade de Rice desenvolveram métodos de transformação de
nanotubos de carbono em estruturas rígidas multicomponentes.
Pesquisadores da IBM desenvolveram métodos para o crescimento de nanotubos de
carbono.
Primeira conferência nanotecnologia industrial.
Nanoguitarra.
Criada a rede BrasilNano. Nanotubos de ouro e prata.
Construção de biochip com DNA.
IPEN obtém nanotubos de carbono com múltiplas paredes.
Nano-peneiras vibratórias.
Primeiro nanomotor térmico, rotativo e linear.
Luz e som são armazenados juntos no interior de um nanocristal.
Primeira máquina quântica.
Interruptor protônico.
Processadores fotônicos.
Redução da força de Casimir
Quebra da simetria da luz
Skirmions e vórtices magnéticos

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Existem basicamente duas abordagens em síntese de nanoestruturas,
independentemente do campo de aplicação ou disciplina, que são:

a)

Bottom-Up “de baixo para cima”: Onde os átomos e

moléculas são utilizados como tijolos para construção de um prédio.
Nessa dissertação será utilizada esta abordagem, utilizando os
polímeros como a PCL, PEG e Pluronic F-127® como unidades
básicas, unindo-os por reações químicas para formar os copolímeros
anfifílicos,

que

posteriormente,

por

um

processo

físico

de

autoagregação, formarão as nanoestruturas.

b)

Top-Down “de cima para baixo”: O material é processado

e fragmentado até atingir dimensões nanométricas, de forma análoga
ao escultor que se utiliza de uma peça de mármore para obter uma
escultura.

A Figura 1 apresenta em diagrama de blocos as abordagens em
nanotecnologia e suas principais aplicações.

Figura 1: Abordagens em nanotecnologia.

Fonte: Adaptado de The Royal Society & The Royal Academy of Engineering, 2004.

26

3.2

Micro/Nanoencapsulação

A micro/nanoencapsulação não pode ser definida como um produto ou como
um componente de um produto, mas sim como um processo que engloba partículas
de sólidos, líquidos e gases em tamanho micro ou nano. Inicialmente o conceito
surgiu da idealização do modelo celular. Neste conceito, a membrana que envolve e
protege o citoplasma e os demais componentes exerce ao mesmo tempo outras
funções, como controlar a entrada e saída de material da célula. De modo
semelhante, a microcápsula consiste, em geral, em uma camada de polímero que
atua como um filme protetor, isolando a substância ativa e evitando os efeitos de sua
exposição inadequada. Essa membrana desfaz-se sob estímulos específicos,
liberando a substância em locais específicos ou na taxa mais adequada ao
tratamento. Uma outra possibilidade de encapsulação, além das capsulas, é a
formação de microesferas. Neste segundo caso, o material ativo encontra-se
disperso em uma matriz sólida de polímero (OLIVEIRA, 2008).

Os primeiros registros de tentativas de aplicação da microencapsulação
datam dos anos 30, mas o primeiro produto com material microencapsulado surgiu
em 1954. A empresa norte-americana “National Cash Register” foi a pioneira, ao
comercializar um produto contendo material microencapsulado, um papel de cópia
sem carbono, que revolucionaria a indústria de formulários. Esse papel recebia uma
fina camada de microcápsulas contendo um pigmento leuco. Tal camada era
recoberta com um reagente revelador da cor. A pressão da ponta do lápis na
superfície do papel rompia as microcápsulas, liberando opigmento leuco que, ao
entrar em contato com o revelador, tornava-se colorida, produzindo em outra folha
uma cópia idêntica ao que estava sendo escrito no primeiro papel (RÉ, 2000).

As primeiras pesquisas na área farmacêutica, realizadas pela Universidade de
Wisconsin (Estados Unidos), datam dos anos 50. As microcápsulas foram usadas
pincipalmente para aumentar a estabilidade de uma droga, modificar ou retardar sua
liberação em locais específicos de ação. Substâncias anti-inflamatórias, por
exemplo, podem ter seu tempo de atenuação no plasma sanguíneo aumentado pela
microencapsulação, prolongando seu efeito no organismo (RÉ, 2000).
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O sucesso do processo de micro/nanoencapsulação levou muitos cientistas a
aplicar esta tecnologia nas áreas gráfica, farmacêutica, agrícola, indústria de
alimentos,

produtos

domésticos,

micro/nanoencapsulação

assume

entre

outras.

uma

das

Na

área

alternativas

farmacêutica,
viáveis

para

a
o

desenvolvimento de novas formulações, uma vez que possibilita, de maneira
racional e efetiva, aumentar a eficiência terapêutica de substancias já utilizadas no
tratamento de diversas doenças (FILHO, 1999).

Inicialmente, micropartículas eram produzidas com tamanhos variando de 5
µm até 2 mm. Entretanto, em 1980, uma segunda geração de sistemas
microparticulados de dimensões menores foram desenvolvidos. Esses sistemas
incluem nanopartículas (10 – 1000 nm de diâmetro) e micropartículas (1 – 10 μm).
Outros sistemas capazes de encapsular substâncias ativas são os lipossomas e as
microemulsões (FILHO, 1999).

A microencapsulação foi utilizada como modelo para o desenvolvimento de
técnicas mais sofisticadas, agora em escala nanométrica, permitindo a fabricação de
sistemas nanoparticulados. As descobertas nos anos 60 aumentaram a variedade
de ferramentas para o desenvolvimento da nanotecnologia farmacêutica, como os
sistemas lipídicos em vetorização de fármacos. Nos anos 90 surgiram os nanosistemas mais sofisticados revestidos por polímeros hidrofílicos, denominados
sistemas furtivos, que permitiam um tempo de circulação maior no organismo. Além
dos sistemas furtivos, sistemas contendo moléculas sinalizadoras nas superfícies
das nanopartículas, denominados sítios específicos, foram desenvolvidos com a
finalidade

do

direcionamento

específico

de

fármacos

para

células

alvo

(PIMENTEL, 2007).

Fármacos, quando encapsulados no interior de matrizes poliméricas, não
estão prontamente disponíveis para o sistema biológico como quando em solução.
Assim, o polímero tem que dissolver ou desintegrar para que o fármaco possa ser
liberado, ou então, o fármaco tem que dissolver e/ou difundir do interior da matriz.
De qualquer modo, a liberação do fármaco para o meio fisiológico é estendida à um
tempo muito maior comparado ao fármaco na sua forma livre, sendo esta
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característica um dos principais fatores para a pesquisa e desenvolvimento de
sistemas microparticulados (OLIVEIRA, 2008).

Uma

aplicação

gastrointestinal,

conhecida

conseguida

pela

em

farmácia

encapsulação

é
de

a

redução

ativos,

da

como

irritação
o

ácido

acetilsalicílico (aspirina). Nesse caso, uma liberação constante é conseguida pelo
revestimento deste ativo com etilcelulose. Também para atenuar os efeitos nocivos
de medicamentos que contenham componentes agressivos à mucosa estomacal,
costuma-se encapsulá-lo usando como membrana material resistente ao meio ácido
e que só se decompõe em pH alcalino. Dessa forma, a cápsula passa pelo
estômago sem se romper, permitindo a absorção do ativo apenas no intestino.
Mascarar odores e/ou sabores desagradáveis de princípios ativos e proteção de
ativos higroscópicos também são outras aplicações do processo de encapsulação na
indústria farmacêutica (OLIVEIRA, 2008).
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3.3

Nanopartículas (NPs)

O termo nanopartículas, aplicado literalmente, compreende uma partícula
que, independentemente da sua constituição, forma, tipos de interações e
aplicações, apresenta um tamanho nanométrico. Segundo a “European Food Safety
Authority” (EFSA), qualquer nanometerial, em inglês “engineered nanomaterial”
(ENM), é definido como um material produzido que seja composto por partes
estruturais e funcionais discretas, que possuam mais de uma dimensão e cujo
tamanho seja inferior a 100 nm (“European Food Safety Authority”, 2009). No
entanto, a comunidade científica e, em específico, em ciências farmacêuticas, o
termo é utilizado para descrever partículas que nem sempre se enquadram nesta
definição mais restrita. Desta forma os termos microcápsulas e microesferas são,
geralmente, associados ao tema, embora não se encontrem dentro da definição
literal. Basicamente, certas partículas e sistemas coloidais são considerados (NPs),
embora não o sejam (KAYSER, 2004), por apresentarem características físicoquímicas associadas ao pequeno tamanho das partículas ou por serem
desenvolvidos com técnicas que permitam a produção de (NPs) com tamanho na
ordem dos 100 nm ou inferiores (MÄDER, 2001). Este fato leva a que as (NPs)
sejam definidas dependendo do ramo em que estão a ser aplicadas, embora a União
Europeia as define como: “qualquer material natural, acidental ou produzido que
contenha partículas, agregados ou livres, e nas quais 50 % ou mais das partículas
na distribuição de tamanho em número, numa ou mais dimensões extremas, se
encontram no intervalo de tamanhos entre os 1 e os 100 nm. Em casos específicos e
onde são exigidas, por preocupações pelo ambiente, saúde, segurança e
competitividade, o limite de 50 % na distribuição de tamanho pode ser substituído
por um limite entre 1 e 50 % (...)” (“Europeam Commission”, 2014).

Enquanto que para aplicações não farmacêuticas, sejam partículas de
tamanho nanométrico, para as ciências farmacêuticas são partículas ou materiais de
tamanho coloidal (de 10 a 1000 nm) que sejam, por si só, biologicamente ativas, ou
que tenham a capacidade de veicular fármacos (KREUTER, 2007).
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Existe um vasto número de (NPs), com as mais diversas aplicações, em
várias áreas. No setor farmacêutico, como mencionado anteriormente, as (NPs) não
se encontram categorizadas nem apresentam uma definição concreta. No entanto,
trataremos

as

(NPs)

como

qualquer

material

ou

partícula

coloidal,

farmacologicamente ativo ou inerte com a capacidade de veicular agentes
terapêuticos, que se encontre no intervalo nanométrico de 10 a 1000 nm (1 μm).
Nesta definição estão enquadrados os complexos de inclusão, os lipossomas, as
nanoemulsões, as nanocápsulas e nanoesferas, as nanopartículas lipídicas sólidas
(SLN) e vetores lipídicos nanoestruturados (NLC), os conjugados fármaco-lipídicos
(LDC), as nanopartículas magnéticas, e os quantum dots (QD).

A Figura 2,a seguir, apresenta uma classificação genérica dos tipos de
nanopartículas

empregadas

em

liberação

fármacos(LETCHFORD, 2007).

Figura 2: Nanopartículas.

Fonte: Adaptado de (LETCHFORD, 2007).

controlada

de
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3.3.1 Ciclodextrinas (CDs) e Complexos de Inclusão.

As ciclodextrinas (CDs), cicloamiloses, ciclomaltoses ou dextranas de
Schardinger, são oligossacarídeos macrocíclicos, constituídos por unidades de α-Dglucose ligadas por ligações glicosídicas α-1,4 e obtidas a partir da degradação
enzimática do amido (ARRAIS, 2011). A sua estrutura em forma de barril, com
hidroxilas primárias na abertura estreita, e hidroxilas secundárias na abertura mais
larga, faz com que a ciclodextrina apresente caráter anfifílico. Uma elevada afinidade
para a água e uma cavidade interna hidrofóbica. Esta organização estrutural da
macromolécula permite que a sua cavidade faça um envolvimento total ou parcial de
outras moléculas, ou partes de moléculas, que apresentem características
hidrofóbicas. Este envolvimento, que resulta de interações hidrofóbicas e de van der
Waals, de moléculas denominadas “hóspedes”, origina os chamados complexos de
inclusão (HENNIK, 2009).

Figura 3: Interação fármaco-ciclodextrina.

Fonte: Retirado de (ARRAIS, 2011).

Existem 3 tipos de ciclodextrinas naturais: as α-CDs, com 6 unidades de α-DGlucose, as β-CDs com 7, e as γ-CDs com 8. Não é possível a obtenção de CDs
com menos de 6 unidades de açúcar, pois existe um elevado impedimento estérico,
e as homólogas com mais de 8 unidades de açúcar, são difíceis de purificar
(ARRAIS, 2011). Existe alguma toxicidade associada ao uso de CDs que se
evidencia dependendo da via de administração e subtipo de ciclodextrina. Daí que
se tenham desenvolvido derivadas das CDs convencionais, mais hidrofílicos ou mais
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lipofílicos, de maneira a evitar essa toxicidade e melhorar as características de
solubilidade e cedência de fármacos (COUVREUR, 2010).

A capacidade de inclusão das ciclodextrinas permitem: a modulação da
solubilidade e biocompatibiliade de fármacos, reduzir a sua volatilidade e reatividade
química, mascarar sabores e odores desagradáveis, estabilizar compostos sensíveis
à degradação pela temperatura, hidrólise, oxidação, e prevenir a interação entre
fármacos ou entre o fármaco e outras substancias (JANSOOK, 2010). Estas
capacidades das ciclodextrinas, associadas ao seu baixo custo e disponibilidade,
fazem com que sejam frequentemente aplicadas em ciências farmacêuticas, ciências
analíticas, processos de separação, indústrias têxteis, indústrias alimentares e
cosméticas (HENNIK, 2009).

Os complexos de inclusão de ciclodextrinas podem ser veiculados em
sistemas hidrofílicos.Esta capacidade de inclusão das ciclodextrinas pode ser
aproveitada para produzir nanoesponjas para limpeza de solventes ou impurezas em
meio aquoso (HENNIK. 2009), desenvolver redes poliméricas para nanogéis
(ALVAREZ-LORENZO, 2012), assim como nanoestruturas que condensem ácidos
nucleicos e que permitam veicular genes (BENITO, 2011).
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3.3.2 Lipossomas

Lipossomas são vesículas coloidais esféricas cujo volume aquoso é envolvido
por uma ou mais bicamada de fosfolipídeos naturais ou poliméricos sintéticos, com
estatuto GRAS (“generally regarded as safe”) (JOSE, 2012). Na sua produção, os
fosfolipídeos passam por uma auto-montagem, em meio aquoso, formando a
bicamada da vesícula (FRANZEN, 2012).

O seu interior de natureza hidrofílica e a membrana lipofílica, permitem a
encapsulação de vários materiais como fármacos, proteínas, ácidos nucleicos, entre
outros (DEMELLO, 2013). As bicamadas assemelham-se às membranas biológicas
e, por isso, os lipossomas têm sido utilizados como modelos para o estudo de
interações com membranas celulares (CAR, 2012). Torna-se cada vez mais evidente
a sua utilização em desenvolvimento de biosensores e técnicas de diagnóstico,
formação de cálulas artificiais para estudo de sistemas celulares, e para a veiculação
de fármacos (DEMELLO, 2013). Esta última aplicação é muito investigada, pois os
lipossomas são biodegradáveis, biologicamente inertes, apresentando fraca
imunogenicidade e limitada toxicidade (GOODGER, 2012).
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Figura 4: Modelo estrutural de um Lipossoma, materiais encapsulados e modificações na
superfície.

Fonte: Obtido de (BOYD, 2013).

A sua classificação é complexa, pois pode ser baseada no tamanho; em
vesículas pequenas, médias, grandes ou gigantes, e por sua lamilaridade(número de
bicamadas); em vesículas unilamelares ou multilamelares (ALVES, 1996). Podem
ser classificados quanto à sua constituição em: Lopossomas convencionais
(constituídos somente por fosfolipídos), Niossomos (vesículas pequenas e
unilamelares feitas de surfactantes não-iônicos), Archaeossomas (com lipídeos de
membranas celulares de archaeobactérias), Etossomas (com etanol na sua
Constituição),

Polimerossomas

(de

blocos

copoliméricos

anfifílicos)

e

os

ultradeformáveis Transferossomas (de Fosfatidilcolina e colato). Podem ser ainda
classificados pela sua função em Virossomas (com hemaglutinina do vírus influenza
que vetoriza o lipossoma para os macrófagos), Imunolopossomas (com anticorpos
monoclonais para vetorização), e os Lipossomas Stealth (revestidos com cadeias de
polietilenoglicol, peg, para um maior tempo de circulação) (CROMMELIN, 2003).
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Os lipossomas servem para melhorar as propriedades farmacocinéticas de
um fármaco, servindo como sistema de liberação modificada ou de vetorização, ao
mesmo tempo em que reduzem a possibilidade de o fármaco se degradar ou
desenvolver algum efeito indesejado (JOSE, 2012). Permitem a encapsulação de
fármacos hidrofílicos, no seu interior, e fármacos lipofílicos na membrana lipossomal,
e os grupos funcionais à superfície podem ser alterados para personalizar as
propriedades da membrana (BYRNE, 2012). A sua diversidade de aplicações
desencadeou o desenvolvimento de métodos robustos de produção. Os métodos de
produção mais utilizados são a extrusão através de membranas porosas,
eletroformação, liofilização, hidratação de filme lipídico, emulsões triplas (A/O/A) ou
“budding”. Estes métodos podem utilizar volumes de fluidos na ordem dos mililitros
aos microlitros (DEMELLO, 2013).
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3.3.3 Nanoemulsões

As nanoemulsões, miniemulsões, ou emulsões dispersamente finas, são
emulsões submicrométricas, resultantes da mistura de dois ou mais líquidos
imiscíveis entre si, com uma ou mais fases dispersas ou internas, que se
apresentam em gotículas, e uma fase contínua ou externa. As nanoemulsões
diferem das emulsões convencionais pelo seu raio médio de gotículas ser muito
inferior, compreendido entre os 10 e os 500 nm, que por sua vez irá dotar as
nanoemulsões

de

propriedades,

comportamentos

e

estabilidade

diferentes

(MCCLEMENTS, 2011). A maior particularidade das nanoemulsões é a elevada
estabilidade das gotículas pequenas, contra fenômenos de coalescência, “creaming”
e separação de fases, face a alguma diluição e mudanças de temperatura
(ANTON, 2008).

Apresentam-se,

geralmente,

como

líquidos

homogêneos

translúcidos ou pouco turvos, visto que as gotículas apresentam um tamanho inferior
ao comprimento de onda da luz visível (MCCLEMENTS, 2011).

As nanoemulsões são utilizadas em várias indústrias, sendo que na
farmacêutica servem de sistemas de veiculação de fármacos que apresentam
incompatibilidade com a fase externa, como, por exemplo, problemas de solubilidade
ou de estabilidade química (ALMEIDA, 2011). São também utilizadas como sistemas
que servem de ponto de partida para a preparação de nanopartículas. Daí que o
conhecimento da sua formação, comportamento, propriedades e estabilidade, são
uma ferramenta essencial para o desenho dessas mesmas partículas, e a ligação
entre os processos de formulação de nanoemulsões e a morfologia das
nanopartículas resultantes não é óbvia nem sistemática. As nanopartículas que
podem ser obtidas a partir de nanoemulsões são as nanoesferas e nanocápsulas,
nanopartículas lipídicas sólidas e vetores lipídicos nanoestruturados (ANTON, 2008).
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3.3.4 Nanoesferas e nanocápsulas

As nanoesferas e nanocápsulas são sistemas coloidais poliméricos,
preparados com ou sem surfactantes. As nanoesferas apresentam uma matriz
sólida, resultante da agregação de monómeros poliméricos, e onde o fármaco, no
caso da indústria farmacêutica, se encontra dissolvido, aprisionado, ligado
quimicamente ou absorvido aos seus constituintes. As nanocápsulas, por sua vez,
os poliméricos encontram-se sob a forma de uma membrana ou invólucro, que
envolve um núcleo de matriz líquida. As nanocápsulas são, portanto, sistemas de
veiculação do tipo núcleo-invólucro, nos quais o fármaco se encontra no núcleo ou
cavidade, ou na membrana ou no revestimento polimérico, dependendo dos
constituintes da nanocápsula e afinidade do fármaco (LETCHFORD, 2007). A sua
produção pode envolver a utilização de solventes ou nanoemulsões, métodos de
polimerização

ou

gelificação,

nanoprecipitação,

e

tecnologias

de

fluidos

supercríticos, que serão abordados posteriormente (CHEN, 2006).

Figura 5: Nanoesfera revestida com moléculas de PEG.

Fonte: Obtido de (LETCHFORD, 2007).

As nanoesferas modificadas com grupos funcionais negativos, carboxilados
ou sulfatos, à sua superfície são repelidas por substratos como vidro e a mica.
Assim,

podem

ser

utilizadas

para

a

realização

de

litografia

de

nanoesferas,(“Nanosphere Lithography” – NSL). Este procedimento permite a
nanofabricação relativamente barata de nanopartículas metálicas de tamanho e
forma controlada (DUYNE, 2001).
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As nanocápsulas de núcleo oleoso podem ser denominadas de nanocápsulas
lipídicas,

geralmente

preparadas

com

recurso

a

surfactantes

não-iônicos

(BENOIT, 2009). Os polimerossomas podem ser classificados como nanocápsulas
de núcleo aquoso, pois são vesículas coloidais semelhantes aos lipossomas, cuja
membrana é constituída por polímeros anfifílicos de origem natural ou sintética
(CROMMELIN, 2003).

Figura 6: Estrutura da nanocápsula e polimerossoma.

Fonte: Obtido de (LETCHFORD, 2007).
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3.3.5 Nanopartículas Lipídicas Sólidas (SNL) e Vetores Lipídicos Nanoestruturados
(NLC).

Tanto as Nanopartículas Lipídicas Sólidas, (“Solid Lipid Nanoparticle” - SLN),
como os Vetores Lipídicos Nanoestruturados, (“Nanostructured Lipid Carriers” - NLC)
são sistemas de veiculação baseados em matrizes lipídicas e sólidas à temperatura
corporal, de tamanhos inferiores a 500 nm (MÄDER, 2001). As SLNs são partículas
compostas de lipídeos sólidos, triglicerídeos altamente purificados, misturas
complexas de glicerídeos ou ceras, estabilizadas por diversos surfactantes
(KAYSER, 2004). Apresentam boa estabilidade física, são bem toleradas,
apresentando uma proteção elevada do fármaco e uma liberação controlada do
mesmo, no entanto, apresentam uma baixa eficácia de encapsulação, e alguma
perda de fármaco após a sua produção (MÄDER, 2001). As NLCs foram produzidas
com o intuito de ultrapassar essas limitações, sendo a sua matriz sólida uma mistura
de lipídeos sólidos com lipídeos líquidos, que apresenta uma nanoestrutura com
capacidade de carga superior e que previne a perda de fármaco (CAR, 2012).
Existem, no entanto, limitações naturais a estes sistemas. Estes só são capazes de
apresentar uma boa eficácia de encapsulação para compostos ou fármacos
lipofílicos, solúveis na matriz lipídica das nanopartículas (MAINCENT, 2008).

Figura 7: Estrutura cristalina das SLNs e NLCs.

Fonte: Obtido de (MÜLLER, 2001).
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Estas partículas apresentam métodos de produção semelhantes, a partir de
emulsões, recorrendo ou não a solventes orgânicos e a surfactantes, dependendo
do fármaco a encapsular, ponto de fusão e solubilidade dos constituintes lipídicos
(MÄDER, 2001). Sendo os métodos mais divulgados a homogeneização a alta
pressão, a quente ou a frio, a emulsificação-evaporação do solvente, a substituição
do solvente, a emulsificação-difusão, a inversão de fases, o recurso a fluidos
supercríticos, e a filtração em membrana (FERREIRA, 2011).

As SLN e NLC podem ser incorporadas em formulações dermocosméticas,
com a função de hidratantes por oclusão e de filtros solares físicos (MÄDER, 2001).
O aumento da hidratação, relativamente a formulações sem estas nanopartículas
lipídicas, é mais evidente com o aumento do tempo do tratamento e é devido à
oclusão causada pela formação de um filme de nanopartículas na superfície
cutânea. As nanopartículas agem como filtros solares físicos por si sós, embora
possam encapsular filtros solares químicos para que haja um efeito sinérgico, pois
refletem e difratam a radiação solar. A incorporação destas partículas pode diminuir
as quantidades necessárias de filtros solares físicos nas preparações até 50 %, para
uma proteção semelhante (MÜLLER, 2003).
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3.3.6 Conjugados Fármaco-Lipídio (LDCs).

Os conjugados fármaco-lipídio (“Lipid-Drug Conjugate” - LDCs)surgiram numa
tentativa de melhorar a biodisponibilidade oral de moléculas hidrofílicas. São
partículas lipídicas sólidas resultantes da ligação entre o fármaco e um lipídio
(MAINCENT, 2008). Essa ligação é feita, geralmente, de maneira covalente ou por
formação de sal de ácido graxo (ligação éster), no caso de fármacos com grupos
funcionais protonáveis (GOODGER, 2012). Os LDCs são pouco hidrossolúveis, com
um intervalo de fusão entre 50 e 100 °C, de peso molecular baixo, relativamente às
outras nanopartículas lipídicas, e podem ser constituídos por nanopartículas do
conjugado, por si só, ou do conjugado misturado com outra matriz lipídica sólida
(MAINCENT, 2008).

São produzidos através do mesmo método de produção das SLN e NLC, com
ligeiras alterações. As nanopartículas lipídicas apresentam uma encapsulação
verdadeiramente eficaz para moléculas lipofílicas e, mesmo solubilizando algum
composto hidrofílico, a passagem deste pela parede do trato gastrointestinal
permanece um problema. Advém destes fatos, o recurso a um diferente tipo de
partícula, como os LDCs, para encapsular e proteger o fármaco hidrofílico,
modulando

as

características

de

solubilidade,

aumentando

a

lipofilia,

e

potencializando a sua biodisponibilidade por via oral, através dos lipídios presentes
na sua matriz que aumenta a permeação através da barreira intestinal
(MAINCENT, 2008).
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3.3.7 Nanopartículas Magnéticas e Quantum Dots (QDs).

As nanopartículas magnéticas podem ser de três tipos: metais puros (ouro,
platina, paládio, cobalto, níquel, magnésio e ferro), ligas metálicas (associações de
metais) ou óxidos de metais, dependendo da sua constituição e das propriedades
magnéticas desses metais. No entanto, só as nanopartículas de óxido de ferro
(magnetita) é que estão aprovadas para uso clínico pela FDA (“Food and Drug
Administrator”), pela sua fácil síntese química e modificação, biocompatibilidade
dentro de concentrações fisiológicas, e estabilidade química em condições
fisiológicas (CAR, 2012). Podem ser utilizadas para aumentar a sensibilidade e
limites de detecção de métodos de análise bioespecíficos, para marcação de
tecidos, vetorização de

fármacos

e

tratamento

de

hipertermia

localizada

(KATAOKA, 2003).

Os quantum dots, nanoinvólucros metálicos ou QDs, são compostos por
agregados de centenas a alguns milhares de átomos, com diâmetro de partículas
entre os 2 e os 10 nm (BAGALKOT, 2012). Os seus núcleos cristalinos consistem
em metais nobres, semicondutores e metais de transição magnéticos, cujos
revestimentos biocompatíveis tendem a ser efetuados com moléculas hidrofílicas e
grupos funcionais, de maneira que apresentem a bioatividade desejada. Apresentam
grande potencial para vetorização de fármacos, pois podem ser conjugados com
substâncias ativas, ligando a marcadores biológicos, e por apresentarem espectros
de

fluorescência

(HARDMAN, 2006).

únicos

tem

aplicação

em

diagnósticos

por

imagem
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Figura 8: (A) Nanopartícula metálica, (B) Nanopartícula magnética e (C) Quantum Dot.

Fonte: Obtido de (MISRA, 2012).
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3.4

Nanopartículas Poliméricas (NPPs)

As nanopartículas poliméricas (NPPs), Figura 9, são sistemas coloidais
poliméricos com tamanho entre 10 e 1000 nm, onde o fármaco pode se encontrar
dissolvido, recoberto, encapsulado ou disperso. Elas são basicamente classificadas
em duas categorias, as nanoesferas e as nanocápsulas. As nanocápsulas são
sistemas vesiculares em que o fármaco encontra-se no interior de uma cavidade
aquosa ou oleosa, a qual é circundada por uma membrana polimérica. As
nanoesferas são sistemas matriciais em que o fármaco encontra-se disperso
fisicamente e uniformemente na matriz (DÉS RIEUX, 2006).

Figura 9: Nanocápsulas e nanoesferas poliméricas.

Fonte: Obtido de (MELO, 2012).

As vantagens da utilização de nanopartículasna liberação controlada e/ou
prolongada de substância nelas encapsuladas são: a redução de efeitos adversos
associados à substância, a proteção de compostos antes de atingirem o local da
ação e o aumento da penetração intracelular (TEIXEIRA, 2005). É possível introduzir
nas nanopartículas modificações em sua superfície por adsorção ou ligação química
de certas moléculas como compostos bioativos, que podem promover a liberação
local-específica (MAHAPATRO, 2011). O pequeno diâmetro das nanopartículas
oferece vantagens sobre as micropartículas para a administração oral e parental.
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Muitos pesquisadores têm observado que o número de nanopartículas que
atravessa o epitélio intestinal é bem maior que o de micropartículas. O tamanho das
nanopartículas também favorece a administração parenteral (REIS, 2006).

As nanopartículas poliméricas, em especial com PEG, conferem uma espécie
de camuflagem para o princípio ativo (Stealth

Effect Polymer

– SEP),

especificamente no caso de injeção intravenosa, aumentando o tempo de residência
no sistema circulatório e evitando as barreiras que são: eliminação hepática,
excreção urinária e adsorção pelo sistema retículo endotelial (SRE). Além disso,
permitir e controlar a passagem, tanto para o sistema extra vascular, como para
dentro da célula onde ocorrerá a ação da droga. Pode-se observar na Figura 10, a
seguir, uma ilustração que resume o itinerário das drogas conjugadas com
carreadores para o caso intravenoso.

Figura 10: Resumo do itinerário das drogas conjugadas com carreadores.

Eliminação Hepática

Injeção
Intravenosa
Ação da droga

Excreção Urinária

O destino
das drogas
conjugadas com
carreadores nos
seres vivos

Absorção
Celular

Estabilidade
no ser vivo

Adsorção por SRE

Extravascular

Fonte: Adaptada de (KATAOKA, 1993).

A maior barreira para carreadores de drogas coloidais é o sistema retículo
endotelial (SRE). O SRE, ou sistema mononuclear fagocitário, é uma classe de
células, incluindo monócitos, macrófagos, micróglias e células de Kupffer,
responsáveis por englobar e reciclar células velhas, restos celulares, outras
substâncias e patógenos do sangue. A habilidade de evitar o SRE é crucial para
prolongar o tempo de residência no sistema circulatório. Para partículas poliméricas
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a adsorção do SRE está, principalmente, relacionada com a função da casca
hidrofílica que está diretamente em contato com o sangue e seus componentes.

Outra importante barreira é a excreção renal, porém o limite de corte da
filtração renal é de aproximadamente 70.000 g/mol (DELGADO, 1992), e na maioria
dos casos a “massa molar” das partículas é da ordem de 106 g/mol
(YAMAMOTO, 2002)(LAVASANIFAR, 2002)(ADAMS, 2003). Também não são
retiradas pelas estruturas capilares, em virtude da sua dimensão ser usualmente da
ordem de 100 nm (MOGHIMI, 2001).

A capacidade das macromoléculas acumularem em determinados tecidos, em
especial cancerígenos, é conhecido como efeito de melhorar a permeação e
retenção ou “enhanced permeation end retention” (EPR). O efeito EPR é a estratégia
de explorar e alterar a biodistribuição dos compostos encapsulados, direcionando as
nanopartículas poliméricas para determinados tecidos, em especial tumores
(KWON, 1994). Geralmente, o sistema vascular de tumores é caracterizado por alta
permeabilidade e pequena ou deficiente drenagem linfática (MAEDA, 2000).
Consequentemente é possível que micelas poliméricas, proteínas e outras
macromoléculas acumulem em tecidos patológicos com sistema de drenagem
linfática alterado(MAEDA, 2000)(MAEDA, 2001).

Desta forma Uhrich, 1999 comparou o sistema de liberação controlada com
administração tradicional. Pode-se observar nas Figuras 11 e 12, a seguir, de modo
resumido, estas diferenças. A concentração da droga no sitio de interesse foi
mantida dentro da concentração terapêutica, foi mantida por mais tempo nesta
concentração e não atingiu níveis tóxicos (UHRICH, 1999).
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Figura 11: Concentração da droga no sítio.
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Sistema de liberação controlada

Fonte: Adaptado de (UHRICH, 1999).

De um modo geral, a concentração da droga no sistema foi mantida em níveis
sub-terapêuticos, ou seja, a droga não prejudicou outros tecidos e estruturas que
não formam os sítios de interesse, como mostra a Figura 12, onde a concentração
da droga no sitio é diferente da concentração da droga no sistema.

Figura 12: Concentração da droga no sítio e no restante do sistema.
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Fonte: Adaptado de (UHRICH, 1999).
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Os problemas associados às nanopartículas poliméricas são provenientes de
resíduos de solventes orgânicos usados no processo de produção, da citotoxicidade
do polímero e do aumento da escala de produção e concentração de nanopartículas
é baixa e não ultrapassa 2 % (MÄDER, 2001).

Os polímeros usados na formulação de nanopartículas são os mesmos
empregados para o preparo das micropartículas e incluem os sintéticos (ácidos poliláticos,

copolímeros

dos

ácidos

láticos

e

glicólicos,

poli(ε-caprolatona),

polimetilmetacrilatos e poli(alquilcianoacrilatos) e os naturais (albumina, gelatina,
alginato, colágeno e quitosana). Os poliésteres, como por exemplo, o ácido polilático, os copolímeros dos ácidos lático e glicólico e a poli(ε-caprolactona), sozinhos
ou em combinação com outros polímeros são os mais comumente usados nas
formulações de nanopartículas (LU, 2011).

Diferentes métodos são encontrados para o preparo de nanopartículas
poliméricas, os quais permitem a modulação de sua estrutura, da sua composição e
das suas propriedades fisiológicas (DÉS RIEUX, 2006)(GRABNAR, 2011). A escolha
do método de preparo depende do polímero e da solubilidade do fármaco a ser
encapsulado (REIS, 2006). Para a incorporação de peptídeos e proteínas, os
métodos mais usados para o preparo de nanopartículas são os de emulsão múltipla,
secagem por asperção e separação de fase, semelhante à fabricação de
micropartículas (MUNDARGI, 2008).

Para os métodos de emulsão múltipla e separação de fase, independente do
modo de preparo, a formulação final obtida é uma dispersão coloidal aquosa.
Entretanto, durante o tempo de armazenamento, pode ocorrer a agregação das
nanopartículas no meio aquoso, resultando em problemas na estabilidade da
formulação que podem ser minimizados pela secagem das dispersões. A técnica de
liofilização tem sido bastante utilizada para a desidratação se sistemas coloidais
(SCHAFFAZICK, 2003). No caso da técnica de secagem por aspersão, o produto
final obtido já se encontra na forma de pós, o que poderia garantir sua maior
estabilidade.
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Jain e colaboradores (JAIN, 2008) prepararam nanopartículas de amido como
um sistema mucoadesivo para administração intranasal de insulina. O efeito
hipoglicêmico apresentado pela administração intranasal das nanopartículas
preparadas em ratos diabéticos foi prolongado e significativo por até 6 horas. A
melhor formulação obtida apresentou 48,6 % de atividade farmacológica quando
comparada à administração subcutânea da proteína.

Em um trabalho desenvolvido por Zhang (2012), foram preparadas
nanopartículas

de

PLGA

revestidas

de

quitosana

contendo

insulina.

As

nanopartículas desenvolvidas, carregadas positivamente, apresentaram maior
capacidade de bioadesão quando comparadas às nanopartículas com carga
negativa. Não foi evidenciado sinal de citotoxicidade da formulação desenvolvida.
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3.5

Hidrogéis Poliméricos.

Os hidrogéis poliméricos (Figura 13) são sistemas que apresentam estrutura
tridimensional de cadeias de polímeros solúveis em água, com ligações cruzadas e
grande quantidade de água, geralmente mais que 50 % do peso total. Esses
sistemas podem ser formulados em uma grande variedade de formas físicas,
incluindo formulações de depósito, micropartículas, nanopartículas, revestimentos e
filmes. Estas formas farmacêuticas têm sido muito usadas em sistemas de liberação
de

proteínas,

especialmente

para

aplicações

em

engenharia

de

tecidos

(LEE, 2007) (HOARE, 2008).

Os hidrogéis apresentam uma estrutura altamente porosa que pode ser
facilmente modelada pelo controle do número de ligações cruzadas e pela
hidrofilicidade do polímero. A porosidade permite a liberação de fármacos a uma
taxa dependente do coeficiente de difusão das moléculas no hidrogel. A
biodegradação ou dissolução desses sistemas pode ocorrer por via enzimática,
hidrolítica ou dependente de modificações do meio (pH, temperatura ou campo
elétrico) (LEE, 2007).

Figura 13: Hidrogel.

Fonte: Obtido de (MELO, 2012).

51

Apesar das inúmeras vantagens, os hidrogéis apresentam muitas limitações.
Essa forma farmacêutica pode dissolver prematuramente ou fluir do local da
aplicação onde seria desejada a liberação do fármaco por via tópica. O grande
conteúdo de água e os poros largos da maioria dos hidrogéis frequentemente geram
uma liberação relativamente rápida do fármaco, dentro de um período de poucas
horas a poucos dias. Além disso, a aplicação também pode ser problemática, pois
alguns hidrogéis são suficientemente deformáveis para serem injetados e outros
não, necessitando de implantação cirúrgica (HOARE, 2008).

Os géis sensíveis à temperatura são sistemas promissores para o
desenvolvimento de formulações injetáveis. Soluções aquosas de certos polímeros
exibem baixa viscosidade a temperatura ambiente, permitindo que a solução flua
pela seringa durante a injeção, e exibem um intenso aumento de viscosidade em
temperaturas mais elevadas, produzindo um gel como um depósito do fármaco a
temperatura corporal. Muitos polímeros com essa sensibilidade térmica têm surgido,
tais como o poli-isopropilacrilamida e o copolímero dos óxidos de etileno e propileno
(LIU, 2007).

Géis sensíveis a estímulos, como pH, resíduos químicos, biomoléculas,
campo elétrico e sinais mecânicos, têm sido desenvolvidos recentemente para
liberação de fármacos. As mudanças no ambiente induzem modificações estruturais
nos géis que ocasionam a liberação do fármaco no ambiente pretendido ou de forma
planejada (LIU, 2007)(SOKKER, 2009).

Os hidrogéis podem ser constituídos por polímeros naturais como fibrina,
alginato e quitosana ou por polímeros sintéticos como óxido de polietileno e álcool
polivinílico. Várias técnicas para a obtenção das ligações cruzadas entre as cadeias
poliméricas do hidrogel podem ser usadas, incluindo a fotopolimerização por luz
ultravioleta e métodos químicos (HOARE, 2008).Géis biodegradáveis, sensíveis ao
pH, formados in situ e a base de quitosana, foram desenvolvidos para liberação de
insulina em resposta a um aumento da concentração de glicose (KASHYAP, 2007).
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Em um trabalho realizado por Nelson (2012), uma formulação de hidrogel
termo-sensível biodegradável contendo ou não micropartículas dispersas em sua
estrutura e com capacidade de incorporação de proteínas foi desenvolvido. A
albumina bovina foi utilizada como modelo e foi liberada dos sistemas por 3 meses.
As microesferas incorporadas no hidrogel liberaram a proteína mais lentamente e
são adequadas para a utilização em aplicações de engenharia de tecidos
(NELSON, 2012).

Uma formulação de hidrogel termosensível como vacina para administração
intranasal e imunização de influenza H5N1 foi desenvolvida. O gel foi capaz de
prolongar o tempo de permanência do antígeno na cavidade nasal e também
promoveu um aumento do transporte transepitelial. Comparando ao antígeno de
H5N1 sozinho e incorporado ao adjuvante MF59, o hidrogel induziu maior
resposta imune (WU, 2012).
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3.6

Micelas Poliméricas (MPs)

Micelas poliméricas (MPs) são partículas de tamanho coloidal (10-100 nm)
formadas em função da diminuição da energia entrópica do sistema, dada a
natureza anfifílica do polímero (LETCHFORD, 2007). Em geral, interações
hidrofóbicas ou eletrostáticas são as forças diretivas de separação entre o núcleo e o
meio aquoso circulante na formação das micelas. O núcleo (parte interna) da micela
é hidrofóbico e a corona (parte externa) é hidrofílica(GAUCHER, 2005). São
utilizadas nas técnicas de formulação para melhorar a solubilidade, estabilidade,
liberação e entrega destes agentes. As propriedades funcionais das micelas são
determinadas pelos copolímeros em bloco anfifílicos (CBAs). Os copolímeros
consistem de duas regiões quimicamente distintas que suportam a separação de
fase decorrente das interações das cadeias com os solventes. Este processo resulta
na formação de estruturas nanoscópicas, supramoleculares do tipo casca/núcleo. A
organização dos CBAs em micelas pode ser explicada pelas interações entre os
blocos hidrofílicos e lipofílicos com eles mesmos e com o meio que os cercam.
Durante o processo de micelização, os blocos hidrofóbicos associam-se formando o
núcleo, e os segmentos hidrofílicos posicionam-se entre o núcleo e o meio externo
aquoso. Portanto, o núcleo hidrofóbico é estabilizado pela casca hidrofílica que faz a
interação com as fases.
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Figura 14: As estruturas da micela.

Casca
Núcleo

Fonte: Elaborado pelo Autor

Esta arquitetura única possibilita as micelas poliméricas estabilizarem
compostos pouco solúveis. Por isso, o grande interesse em utilizar micelas
poliméricas em sistemas carreadores de drogas (KATAOKA, 1993)(JONES,
1999)(RÖSLER, 2001). Os CBAs são similares em muitos aspectos as micelas com
surfactantes comuns. Os CBAs e surfactantes com baixa massa molar formam
estruturas micelares acima da concentração micelar crítica (CMC). Abaixo da CMC,
o número de moléculas anfifílicas adsorvidas na interface ar-água decresce com o
decréscimo da concentração. Na CMC, tanto a superfície quanto a solução estão
saturados com as moléculas livres. A alteração da energia livre para a formação da
micela, ΔG°mic, é descrita pela equação.

∆ °

=

(

)Equação 1

Onde:
ΔG°mic = energia livre para formação da micela (J.mol-1).
R = representa a constante dos gases (J.K-1.mol-1).
T = temperatura do sistema em Kelvin (K).
CMC = concentração micelar crítica (mol.L-1).
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As CMCs dos CBAs são tipicamente da ordem de 10-6 – 10-7 M,
(KWON, 1993)(KIM, 1998) ao passo que surfactantes de baixa massa molar
possuem CMC da ordem de 10-3 – 10-4 M (GOON, 1997)(MYERS, 1999). Por esta
razão,

micelas

formadas

por

CBAs

são

geralmente

mais

estáveis

termodinamicamente que com surfactantes comuns, da mesma forma também são
cineticamente mais estáveis principalmente em extrema diluição (HALPERIN,
1989)(YOKOYAMA, 1993), conceito particularmente importante em administração
parental.

O mais comum dos blocos hidrofílicos utilizados em micelas poliméricas e
liberação controlada de drogas é o poli (óxido de etileno)/poli (etileno glicol)
(POE/PEG), que será discutido mais adiante de forma detalhada. As principais
propriedades do PEG incluem: mínimo de energia livre interfacial com água, alta
solubilidades em meio aquoso, alta mobilidade e grande volume de exclusão
(LEE, 1995). Principalmente sua habilidade de minimizar a adsorção do SRE
(JEON, 1991), especificamente quanto maior a cadeia maior o tempo de residência e
menor a adsorção do SRE (KWON, 1994).

Com o objetivo de liberação, o fármaco pode ser solubilizado no interior
hidrofóbico das micelas (KOBANOV, 1992) ou, alternativamente, conjugado com o
polímero formador das micelas (YOKOYAMA, 1990). Por exemplo, micelas de ácido
poliaspártico (ASP) são suficientemente estáveis no bloco para alterar a
farmacocinética de fármacos solubilizados (KATAOKA, 1993), proporcionar períodos
prolongados de circulação pelo organismo (KWON, 1994) e liberar concentrações
maiores de fármaco no tecido tumoral quando comparado com a liberação do
fármaco em solução (KWON, 1994). A solubilização da doxorrubicina e epirrubicina
em micelas de Pluronic aumentou a atividade antitumoral destes fármacos
(BATRAKOVA, 2008) e micelas formadas por copolímeros de bloco a partir de ácido
poli-aspártico-polioxietileno (ASP-PEG), ligando covalentemente a doxorrubicina ao
final da cadeia do (ASP) reduziu a toxicidade da doxorrubicina “in vivo”
(YOKAYAMA, 1990).
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3.7

Copolímeros

Os copolímeros são os mais jovens membros de uma família de materiais
com muitas aplicações farmacêuticas, médicas, biomédicas e de engenharia
(LAM, 1995)(UHRICH, 1999)(SATO, 2001)(IZHAR, 2001)(RAVIKUMAR, 2001). Suas
aplicações não são limitadasà liberação de drogas, peptídeos ou proteínas, mas
também são estendidosà vários dispositivos (LEENSLANG, 1987) como bandagens
e suporte em engenharia de tecidos (SHI, 1996),(ASHBY, 1996). Suas propriedades
mecânicas e físico-químicas, em geral, podem ser alteradas e melhoradas por
simples manipulação das partes anfifílicas, ajustando a relação dos blocos bem
como adicionando outros tipos de bloco.

57

3.7.1 Classificação dos copolímeros

Copolímeros são definidos como compostos poliméricos com diferentes
unidades monoméricas e são classificados em quatro tipos que são: randômicos,
alterados, ramificados e de bloco (YOKOYAMA, 1992). A arquitetura destes quatro
tipos de copolímeros é demonstrada na Figura 15, a seguir, usando duas unidades
de monômeros A ( ) e B ( ).

Nos copolímeros randômicos os monômeros são arranjados de modo
aleatório ao longo da cadeia. Nos copolímeros alternados os monômeros são
arranjados de modo alternado. Os copolímeros em bloco são arranjados de blocos
de monômeros semelhantes. Os ramificados apresentam pontos de ligação ao longo
da cadeia que permitem a ligação com blocos constituídos de outros monômeros
(YOKOYAMA, 1992).

Figura 15: Principais tipos de copolímeros.

Randômico

Alternado

Bloco

Ramificado

Fonte: Adaptado de (KUMAR, 2001).
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Por sua vez, os copolímeros em bloco são classificados de acordo com o
arranjo sequencial ou composição, Figura 16. Por questões de simplicidade serão
utilizados três tipos de blocos para ilustrar as principais formas sendo A (
)eC(

), B

).

Figura 16: Principais tipos de copolímeros em bloco.

Copolímeros dibloco do tipo AB
Copolímeros de bloco estrelados
Copolímeros tribloco do tipo ABA ou ABC

Copolímeros multibloco do tipo (AB)n

n

Fonte: Adaptado de (KUMAR, 2001).

Os polímeros mais utilizados para obtenção de copolímeros de bloco são
demonstrados na Tabela 3:

No caso do segmento hidrofílico: O mais utilizado é o PEG, principalmente por
suas propriedades de biocompatibilidade, atóxico e por ser excretado pelos rins
(KUMAR, 2001)(ZHOU, 2003). O PEG também é aprovado pelo “Food and Drug
Administration” (FDA) para uso interno em humanos (ZHU, 1990).

No caso do segmento hidrofóbico: poli(ácido lático) (PLA) (COHN,
1988)(FERRUTI, 1995)(HUH, 1999) (BAE, 2000) (LUO, 2002)(PANOYAN, 2003),
poli(ácido

lático-co-glicólico)

(PLGA)

(PENCO,

2000)(MALLARDÉ,

2003),

poli(caprolactona) (PCL) (LI, 1998)(BAE, 2000)(LEE, 2000)(BARBATO, 2001)(LEE,
2001)(ZHOU, 2003), poli(tereftalato de butadieno) (PBT) (BEUMER, 1994)(VAN
BLITTERSWIJK, 1993)(BEZEMER, 1999)(BEZEMER, 2000)(DESCHAMPS, 2001) e
poli(succinato de butadieno) (PBS) (NAGATA, 1997).
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Tabela 3.Principais polímeros utilizados na fabricação de copolímeros.
Nome
Poli(etileno glicol)

Abreviação
PEG

Fórmula
H
O

Poli(ácido lático)

PLA

n

O
O
n

Poli(ácido lático-co-glicólico)

O

PLGA

O
O
n O

Poli(caprolactona)

m

O

PCL
O

n

Poli(hidroxibutirato)

PHB

Poli(3-hidroxibutirato-co-3hidroxivalerato)

PHBV

Poli(tereftalato de butadieno)

PBT

O

O
O
O

O
O

O

m

O

O

Poli(succinato de butadieno)

n

O
OH

PBS

O
OH

Fonte: Elaborado pelo Autor

O

O
n
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3.8

Poli(caprolactona) (PCL)

3.8.1 Propriedades da PCL

A poli(ε-caprolactona) (PCL), também chamada de poli(6-hidroxihexanoato)
(P(6-HH)), Figura 17, é um poliéster sintético de cadeia linear (alifático saturado)
com unidades repetitivas de hexanoato.Foi sintetizado em 1930, e apresenta
cristalinidade variável que depende da massa molar.Apresenta grande interesse
para área de biomateriais devido às suas propriedades mecânicas e sua
biocompatibilidade (JELLINEK, 1989)(ANDRADE, 2002).

Figura 17: Estrutura da Poli(caprolactona) (PCL).

O
O

HO

O

O

n

O

OH

Fonte: Elaborado pelo Autor

Industrialmente, seu custo de produção não é muito elevado, uma vez que
pode ser obtido por polimerização da ε-caprolactona (ε-CL), um monômero
relativamente barato, que pode ser obtido pela tradicional reação de oxidação BayerVilling

a

partir

de

ciclohexanona,

Figura

18,(HIKI,

2000)(KOVALEVSKY,

2001)(COULEMBIER, 2006). Além disso, duas rotas foram desenvolvidas para a
produção do monômero. A primeira consiste na polimerização do ácido
peroxicaboxílico (como 3-cloroperbenzóico ou ácido peracético) em acetona a 40ºC,
e a segunda chamada de “síntese verde”, requer peróxido de hidrogênio como
oxidante e zeólita de estanho como catalisador (COULEMBIER, 2006).
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Figura 18: Esquema geral para obtenção da ε-CL à partir de cicloexanol.

O

OH

O

O
O OH

Desidrogenase

O

Baeyer Villiger

-Caprolactona

Monooxigenase

O
O
-Caprolactona

OH

+

O

OH

Caprolactona ou
ácido 6-hidroxicapróico

Fonte: Adaptado de (COULEMBIER, 2006).

A PCL é obtida por condensação direta ou por abertura de anel “RingOpening Polymerization” (ROP). A rota ROP é a mais utilizada e pode ser realizada
por polimerização catiônica, aniônica ou inserção por coordenação (SISSON, 2013).

A PCL é um polímero passível de processamento através de formas
convencionais de transformação de termo-plásticos (extrusão, injeção e etc.), bem
como pode ser solubilizado em uma grande variedade de solventes orgânicos.
Possui baixa temperatura de fusão (55 a 60 ºC) e temperatura de transição
vítrea (- 60 ºC), é hidrofóbico e possui cristalinidade em torno de 50 % (LIN, 2003),
além de possuir habilidade de formar blendas miscíveis com uma grande variedade
de polímeros (KOVALEVSKY, 2001).

Devido à baixa taxa de degradação, alta permeabilidade a diversas drogas e
vacinas e por ser um material atóxico, aPCL foi inicialmente investigada para
aplicação no uso em sistemas de liberação controlada de drogas de longa duração
no

corpo

humano(REEVE,

2001)(COULEMBIER, 2006).

1993)(IKADA,

2000)(KOVALEVSKY,
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No início da década de 80, a PCL começou a ser utilizado como veículo de
liberação controlada do contraceptivo subcutâneo Copranor®(NGUYEN, 2002). O
implante de PCL permitiu uma taxa constante de liberação do levonorgestrel (um
hormônio princípio ativo do medicamento) durante um ano, enquanto não
apresentou sinais de degradação. Sua remoção foi fácil porque não provocou a
formação de cápsula fibrosa (KOVALEVSKY, 2001).
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3.8.2 Biodegradação e Biocompatibilidade da PCL

A PCL sofre degradação microbiana e enzimática (COULEMBIER, 2006),
devido às suas ligações ésteres, passíveis à hidrólise, seguidas de cadeia alifática.
No entanto, a taxa de degradação é bastante lenta (de 2 a 3 anos) em relação a
outros

polímeros

biodegradáveis,

como

o

PHB

(KOVALEVSKY,

2001)(COULEMBIER, 2006). A degradação da PCL foi estudada em diversos meios
como água de rio, lago e mar, lodo de esgoto, solo, e composto (PETTIGREW,
1995)(ALBETSSON, 1998)(KASUYA, 1998) (IKADA, 1999) indicando que quanto
maior a quantidade de microorganismos no meio, maior a taxa de degradação da
PCL. Ainda, a degradação da PCL em ambientes aeróbicos foi mais rápida do que
em ambientes anaeróbicos. Observou-se em ensaios de biodegradação enzimática
da PCL que houve um aumento do grau de cristalinidade com a diminuição da
massa molar ao longo do tempo de degradação, indicando que a taxa de
degradação da porção amorfa do polímero foi maior que a taxa de degradação da
parte cristalina (ALBETSSON, 1998)(CHEN, 2000), mas que a área superficial inicial
do polímero não causou mudança significativa na sua taxa de degradação (CHEN,
2000)(YANG, 2005).

Albertson (1998), e colaboradores compararam a degradação da PCL em
ambientes bióticos, observando que a hidrólise química foi mais lenta em ambientes
abióticos, e que ocorreu através de um mecanismo de cisão aleatória ao longo da
cadeia, enquanto a hidrólise por microorganismos se deu, preferencialmente, perto
das pontas de cadeia. Observaram também que na hidrólise química a mudança de
temperatura teve maior influência na taxa de degradação do que o pH
(ALBETSSON, 1998).

O fato de a PCL possuir uma taxa de hidrólise química relativamente baixa
costuma ser uma desvantagem para aplicações médicas, exceto para uso na
liberação controlada de drogas (COULEMBIER, 2006).

Tsuji e colaboradores estudaram a degradação de filmes de PCL e de PHB
em água do mar parada (TSUJI, 2002) e em movimento (TSUJI, 2002). Os
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resultados apontaram que a PCL apresentou maior taxa de degradação que o PHB
na água do mar parada enquanto a tendência contraria foi observada em água do
mar em movimento. Isto ocorreu devido ao fato de a dinâmica da água do mar
provocar degradação mecânica, causando quebras no PHB no centro e entre seus
esferulitos, diminuindo seu grau de cristalinidade, o que aumentou sua taxa de
degradação. Enquanto a PCL não sofreu influência deste esforço mecânico
provocado pela água, isto porque a sua temperatura de transição vítrea é muito
baixa (-60ºC), o que permitiu a dissipação da energia mecânica recebida através de
movimentos ao longo da cadeia sem provocar ruptura do material.

Basicamente, o mecanismo de degradação da PCL é iniciado por uma
hidrólise abiótica do polímero para ácido hidroxicaproico. Em seguida, esse produto
é degradado no ciclo do ácido tricarboxílico (KASPERCZYK, 1991)(TSUJI, 2003).
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3.8.3 Degradação Térmica

O estudo da degradação térmica da PCL indica que o início de degradação se
dá em torno de 230ºC (AOYAGIA, 2002). Como a sua temperatura de degradação
térmica é muito superior à sua temperatura de fusão, não há problemas de
degradação durante seu processamento.

Dois mecanismos de degradação térmica são propostos para a PCL, um de
cisão aleatória de cadeias, produzindo ácido 5-hexanóico, e outro de mecanismo
“unzipping” ocorrendo a cisão a partir das pontas de cadeia, produzindo o monômero
cíclico da caprolactona. Aparentemente, os dois ocorrem durante a degradação
térmica, sendo que o segundo é mais favorecido a temperaturas mais altas.
(PERSENAIRE, 2001)
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3.9

Poli(etileno glicol) (PEG)

3.9.1 Propriedades do PEG

Os polímeros de poli(glicol etilênicos), Figura 19, ou popularmente conhecidos
como poli(etileno glicol) e PEG, são moléculas aparentemente simples. Eles
apresentam estrutura linear ou ramificada e são poliéteres neutros, solúveis em água
e na maioria dos solventes orgânicos. Industrialmente é obtido por polimerização do
oxido de etileno que, por sua vez, é obtido do etileno, Figura 20.

Figura 19: Estrutura do poli(etileno glicol) (PEG).

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 20: Esquema geral das reações para obtenção do PEG.

2 x H2C=CH2
O

O

+

+
HO

+
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HO

H2O
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OH
O

H

OH
m

OH
m+1

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na literatura de biomateriais, poli(oxido de etileno) (POE) é geralmente
utilizado para referenciar a materiais com massa molar >10000 g/mol, ao passo que
PEG é utilizado para se referir a materiais com massas molares menores
(LEE, 1995)(WANG, 2000)(ZHANG, 2001). Nesta dissertação não foi feita distinção
dos termos, seguindo muitas vezes a nomenclatura dos autores originais.
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Com o aumento da massa molar da cadeia, a viscosidade torna-se mais
elevada, aumenta a cristalinidade, por isso, os que apresentam massa molar abaixo
de 1000 g/mol são líquidos viscosos e incolores, os que apresentam massa molar
acima desse valor são brancos e quebradiços. O ponto de fusão do sólido é
proporcional à sua massa molar e varia na faixa de 30 a 60 °C. Os PEG utilizados
em aplicações médias e biomédicas são os de massa molar desde 200 até
20000 g/mol. O PEG é geralmente preparado por uma iniciação aniônica com pouca
transferência de cadeia e terminação. Pode-se notar que, entretanto, os ésteres
monométricos do PEG exibem uma larga distribuição de massa molar, por causa da
presença do PEG de alta massa molar. Esse PEG é produzido a partir do seu
terminal hidroxila agindo como um iniciador, por ser um polímero bifuncional, ele
cresce em ambos os lados e, sendo assim, apresenta um aumento maior de massa
molar (ZHANG, 2001).

Quando o poli(glicol etilênico) é adicionado à agua, há uma redução de
volume e a dissolução envolve desprendimento de calor de 50-59 J/g (12-14 cal/g)
para uma mistura de 50/50 de água e PEG de massa molar de 300-600 g/mol, como
se pode esperar para um estado altamente estruturado na solução. Para PEG em
estado sólido, essa redução é neutralizada por um calor de fusão endotérmico maior,
155-192 J/g (37-46 cal/g), porque o calor de dissolução do PEG sólido é negativo,
assim, aplicação de calor facilita sua dissolução (DOW, 2014).

68

A solubilidade em água, ponto de fusão e viscosidade são mostrados na
Tabela 4, a seguir. Geralmente, quanto menor for a massa molar do PEG, maior é a
sua solubilidade.

Tabela 4:Propriedades do PEG.
PEG

Massa molar
u.m.a.

Ponto de fusão
(Tm)/°C

300
400
600
1000
4600
8000
20M*

285-315
380-420
570-630
950-1050
4400-4800
7000-9000
15000-20000

-15 até -8
4-8
20-25
37-40
57-61
60-63
50-55b

a

Solubilidade em
água a
20°C/%,p/p
Completo
Completo
Completo
70ª
50ª
50ª
65ª

Viscosidade
em 99°C/(cSt)
5,8
7,3
10,5
17,7
160-230
700-900
14500

b

Sendo: aproximadamente, ponto de amolecimento e * composto do Carbowax, preparado pela
condensação de PEG de peso 8M com o epóxido multifuncional.

Fonte: Adaptado do site da (DOW, 2014).

Os PEGs possuem uma variedade de propriedades aplicáveis na área
biomédica e biotécnica. Isso porque primeiramente o PEG é raramente efetivo para
excluir outros polímeros quando estão presentes num ambiente aquoso. Essa
propriedade mostra-se na sua conjugação com proteínas e na formação de sistemas
bifásicos com outros polímeros. Além disso, o polímero é atóxico e não é prejudicial
às atividades proteicas e celulares, embora interaja com membranas celulares. O
PEG está sujeito às modificações químicas e associações com outras moléculas,
esse último afeta muito pouco sua propriedade química original, porém controla sua
solubilidade (WANG, 2000).

O PEG é aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration) para
administração parental bem como para uma variedade de aplicações biomédicas e
farmacêuticas (TRUBESTSKOY, 1995)(ZALIPSKY, 1997). A primeira vantagem em
utilizar PEG para formação da casca das micelas poliméricas é sua baixa toxicidade.
Por exemplo, uma solução de PEG (MM – 4.000 g/mol) a 10 % pode ser
administrada por meio intravenoso em ratos, porcos, coelhos e macacos na
quantidade de 16 g/Kg (WORKING, 1997).
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PEG é largamente utilizado em sistemas para liberação controlada de drogas
e em produtos cosméticos de cuidados pessoais, e aqueles com massa molar
abaixo de 4000 u.m.a. podem ser eliminados do organismo, sendo que 9 % do seu
total ingerido pode ser excretado do corpo humano através da urina. Por último, a
solução de PEG forma um ambiente hospedável para a sobrevivência de células,
demonstrando a sua alta biocompatibilidade e, por isso, PEG é amplamente utilizado
em culturas de tecidos e também na preservação de órgãos, sendo, por isso,
considerado um biomaterial na área de medicina hospitalar (ZHANG, 2001).
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3.10 Pluronic F-127® (F127)
3.10.1 Propriedades do F127

Os Pluronics® foram desenvolvidos pela BASF®, tem o nome genérico de
Poloxamers, são uma família de copolímeros formada por macromoléculas com a
fórmula geral (EO)x(PO)y(EO)z, onde EO é o óxido de etileno e PO o óxido de
propileno. São copolímeros em bloco com segmentos hidrofílicos de poli(oxido de
etileno) (PEO) e segmentos hidrofóbicospoli(oxido de propileno) (PPO). O Pluronic
F127® faz parte da família Pluronic. Sua extrutura é dada por 100 monômeros de
óxido de etileno nas extremidades e 65 monômeros de óxido de propileno no meio
como mostra a Figura 21, a seguir.

Figura 21: Estrutura do Pluronic F-127® (F127).
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Fonte: Elaborado pelo Autor.
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A natureza anfifílica destes copolímeros em blocos pode ser controlada pelo
comprimento dos segmentos PEO e/ou PPO, que apresentam um balanço
hidrofílico-lipofílico (HLB) (hidrophilic-lipophilic balance) (KOBANOV, 2002). Sua
solubilidade depende da estrutura e da temperatura. A elevação da temperatura
promove a desidratação das unidades de óxidos de propileno e os copolímeros em
bloco diminuem sua solubilidade (NAGARAJAN, 1999). Nestas últimas três décadas
o Pluronic ® encontrou numerosas aplicações em química, meio-ambiente e
indústrias

farmacêuticas

como

agentes

antiespumantes,

emulsificantes

e

estabilizante de dispersões coloidais. São sintetizados por polimerização aniônica
com adição sequencial de monômeros de óxidos de propileno e etileno em presença
de catalisador alcalino como hidróxido de sódio ou potássio (SCHMOLKA, 1977).

A Tabela 5 apresenta alguns exemplos de Pluronics® com a relação dos
segmentos hidrofílicos e lipofílicos (LINSE, 1993).

Tabela 5: Exemplos de copolímeros da família dos Pluronics®.

CBA
F127
P85
P95
P105
P104
P103

Mppo
4000
2250
2750
3250
3250
3250

Fonte: Adaptado de (LINSE, 1993).

% de EO
70
50
50
50
40
30

Composição
(EO)99(PO)65(EO)99
(EO)25(PO)40(EO)25
(EO)31(PO)47(EO)31
(EO)37(PO)56(EO)37
(EO)25(PO)56(EO)25
(EO)16(PO)56(EO)16
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3.11 Síntese de Copolímeros em Bloco

Nesta dissertação focamos na síntese de copolímeros em bloco baseados
principalmente em PCL, PEG e F127, mais especificamente em PCL e PEG. Nesta
seção demostramos as possibilidades sintéticas para obtenção de copolímeros, e
principalmente, destacando a versatilidade dos grupos hidroxilas nas laterais das
cadeias.

Copolímeros em bloco anfifílicos com PEG e PCL foram introduzidos em 1970
(PERRET, 1972) e desde então vem crescendo sua utilização. Copolímeros tribloco
do

tipo

PCL-PEG-PCL

e

PCL-F127-PCL

são

obtidos

principalmente

via

polimerização com abertura de anel (Ring-Opening Polimerization – ROP) e mais
recentemente com enzimas.

Apresentam interessantes

propriedades

termo

sensíveis sol-gel em meio aquoso (BAE, 2005)(LIU, 2008), e estudos indicaram que
as transições de fase são dependentes dos comprimentos dos blocos e da cinética
de cristalização da PCL (AN, 2001). As reações por ROP utilizam a ε-caprolactona
(ε-CL) e podem ser realizadas por polimerizações aniônicas, catiônicas e inserção
por coordenação. A seguir podemos observar, de maneira geral, os mecanismos
propostos para as polimerizações aniônicas e inserção por coordenação, Figuras 22,
23 e 24.

Figura 22: Mecanismo geral para reação aniônica de abertura de anel.
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Figura 23: Mecanismo da reação de abertura de anel com triisopropóxido de alumínio.
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Figura 24: Mecanismo da reação de abertura de anel por inserção por coordenação
utilizando o Sn(Oct)2
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Desta forma vários trabalhos foram realizados em ROP no sentido de obter
novos catalisadores, foram investigados vários compostos com Al, Sn, Zn e terras
raras (LIAO, 2002). Kowalski e colaboradores investigaram a cinética de
polimerização com ε-CL iniciada por Sn(Oct)2 em tetrahidrofurano (THF) a 80 °C; os
resultados sugeriram que alcoolato de estanho foi o centro ativo que reagiu com a
carbonila (KOWASKI, 1998). Storey e Taylor investigaram o etileno glicol como
iniciador

em vácuo,

e

o

efeito

da

concentração

do

Sn(Oct)2(STOREY,

1996)(STOREY, 1998). Barakat revelou que o alcóxido de zinco foi iniciador efetivo
para ROP com ε-CL sobre várias condições em tolueno (BARAKAT, 1991). Haletos
de zinco foram utilizados como iniciadores e a massa molar do PCL pode ser
controlada pela relação monômero/iniciador (ABRAHAM, 2000).

Trabalhos foram realizados para obtenção de copolímeros em bloco do tipo
PCL-PEG-PCL, utilizando Sn(Oct)2 como catalisador, ε-CL e PEG como co-iniciador.
Estas reações, geralmente, utilizam atmosfera inerte e altas temperaturas, a Figura
25, a seguir, resume isso.(BÁEZ, 2006) (HU, 2007) (CHO, 2008)(FANG,
2009)(HUANG, 2010)(LU, 2011) (AHMED, 2015).

Figura 25: Reação do PEG com ε-CL para obtenção de PCL-PEG-PCL via ROP.

O
O
m
HO

O

H
n

HO
Sn(Oct)2

O
O
5

O
m/2

O
n

5

OH
m/2

Fonte: Elaborado pelo Autor

De maneira análoga trabalhos foram realizados para introduzir grupos
funcionais reativos na terminação da cadeia do PCL, utilizando ε-CL, por ROP, o que
permite reações especificas, seletivas e até estéreo especificas na lateral da cadeia.
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Le Hellaye e colaboradores utilizaram poli(cabonato timetileno)-NHt-Boc
(PTMC-NHt-Boc)

com

ε-CL

via

ROP

para

obter

PCL-NH2,

Figura

26,

(LE HELLAYE, 2008).

Figura 26: Reação para obtenção de PCL-NH2.
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Fonte: Adaptada de (LE HELLAYE, 2008).

Zhou inseriu grupos epóxi na lateral do PCL (Figura 27), permitindo
ramificações, principalmente bifurcações com anidridos cíclicos (ZHOU, 2008).

Figura 27: Reação para obtenção de PCL com epóxido na lateral.

O

OH

1. -CL

O

O

2. lipase ROP

Fonte: Adaptado de (ZHOU, 2008).

Stoilova e colaboradores sintetizaram brometos (Figura 28) (STOILOVA, 2006
apud DEGÉE, 1992), que posteriormente foram convertidos em azidas, estas
permitiram a inserção do PCL em fulereno, bem como PLC-PEG, levando a
estabilidade do fulereno em diferentes solventes. Isto é importante para produção de
nanofibras, sendo que a ligação azida altera pouco a fotoprodução do oxigênio
singleto pelo fulereno(STOILOVA, 2006).
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Figura 28: Reação para obtenção de PCL-Br.
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Fonte: Adaptado de (STOILOVA, 2006).

Gou e colaboradores obtiveram grupos terminais com triplas ligações,
utilizando

hidroxi

4-pentino

e

catalisador

um

complexo

de

Ítrio,

Figura

29,(GOU, 2009).

Figura 29: Reação para obtenção de alcinos na lateral do PCL.
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Fonte: Adaptado de (GOU, 2009).

Carrot e colaboradores obtiveram grupos tiol, utilizando reagente de Sangers,
Figura 30,(CARROT, 1999).

Figura 30: Reação para obtenção de PCL-SH.

O 2N
S
NO2

OH

1 .-CL
2. ROP
3. Desproteção

Fonte: Adaptado de (CARROT, 1999).

O

SH

78

Vários trabalhos foram realizados para obtenção de polímeros com
distribuição estreita de massa molar, e com hidroxilas nas terminações, para serem
utilizados na produção de copolímeros de bloco. Tais polímeros são geralmente
obtidos com etileno glicol ou dietileno glicol, via ROP com e-CL como pode ser visto
na Figura 31, a seguir.

Figura 31: Obtenção de PCL diol a partir de dietileno glicol.
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Fonte: Elaborado pelo Autor

Guillaume e colaboradores obtiveram PCL diol utilizando o Nd(BH4)3(THF)3, e
o produto é constituído somente de monômeros de caprolactona, Figura 32, a
seguir(GUILLAUME, 2003).

Figura 32: Obtenção de PCL diol constituído somente de caprolactona.
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Fonte: Adaptado de (GUILLAUME, 2003).

Estes polímeros, com hidroxilas nas laterais, podem ser funcionalizados
gerando uma infinidade de polímeros telequélicos, que possibilitarão reações
especificas, seletivas e até estéreo especificas nas laterais da cadeia.
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Kricheldorfobteve grupos amina nas laterais para posterior inserção de
aminoácidos, Figura 33, a seguir(KRICHELDORF, 2001).

Figura 33: Obtenção de NH2-PCL-NH2.
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Fonte: Obtido de (KRICHELDORF, 2001).

Schappecher inseriu grupos amino ácido na cadeia de PCL, possibilitando a
inserção de peptidios, Figura 34, a seguir(SCHAPPACHER, 2006).

Figura 34: Obtenção de amino ácidos (AA) ligados ao HO-PCL-OH.
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Toncheva e colaboradores adicionaram isocianatos no PCL diol, Figura 35, a
seguir(TONCHEVA, 2007).

Figura 35: Obtenção de OCN-PCL-NCO.
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Fonte: Adaptado de (TONCHEVA, 2007).

Ferreira e colaboradores adicionaram grupos metacrilato com uso de radiação
UV

e

como

fotoreativo

o

2-isocianatoetilmetacrilato,

Figura

36,

seguir(FERREIRA, 2008).

Figura 36: Reação com UV para inserir metacrilato.
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Motala-Timol e colaboradores utilizaram o brometo de 2-bromoisobutiril para
inserir haletos, Figura 37, a seguir(MOTALA-TIMOL, 2007).

Figura 37: Reação para obtenção de Br-PCL-Br.
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82

3.12 Síntese de Copolímeros em Bloco por Transesterificação

Vários trabalhos foram realizados para obtenção de polímeros com
distribuição estreita de massa molar, com hidroxilas nas terminações, por
transesterificação, para serem utilizados na produção de copolímeros em bloco. Tais
polímeros são geralmente obtidos com etileno glicol ou dietileno glicol.

Antunes realizou a redução de massa molar por transesterificação em meio
ácido (HCl e H2SO4), do PHB com etilenoglicol. Propôs o mecanismo da
reação,Figura 38, a seguir (ANTUNES, 2003).
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Figura 38: Mecanismo proposto por (ANTUNES, 2003) para transesterificação em meio
ácido utilizando o etileno glicol.

Fonte: Adaptado de (ANTUNES, 2003).
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Deng transesterificou o PHB com 1,2-hexanodiol utilizando o ácido ptoluenossulfônico como catalizador (DENG, 2001). Spitalsky também transesterificou
o PHB utilizando o ácido p-toluenossulfônico mas, utilizou glicerol e etileno glicol
(SPITALSKY, 2006).

Alves realizou a transesterificação do PHB e PCL com etileno glicol utilizando
acetato de zinco e óxido de dibutil estanho (ALVES, 2008).

Outros realizaram transesterificação com redução de massa molar para
obterem copolímeros de bloco. Como por exemplo Impallomeni obteve o PHB-PCL
(IMPALLOMENI, 2002), Montoro reduziu o PHBHV (MONTORO, 2005) (MONTORO,
2010) (MONTORO, 2013) e Impallomeni realizou a transesterificação entre o PHB e
poli(butilenoadipato) (IMPALLOMENI, 2013).
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3.13 Vantagens e desvantagens da transesterificação em relação a outros
processos.

Independente da origem dos polihidroxiácidos (PHAs), sejam oriundos do
petróleo ou de microrganismos, eles possuem uma ampla faixa de massas molares,
e para obtenção de copolímeros em bloco (CBs) devemos obter segmentos com
estreita faixa de massas molares. Desta forma podemos identificar PHAs que podem
formar ésteres cíclicos e, consequentemente, prosseguir via ROP, e os que não
formam ésteres cíclicos e, testa forma, devem passar por um processo de redução
de massa molar. A Figura 39, a seguir, ilustra as duas vias utilizadas.

Figura 39: Diagrama demonstrativo das vias.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Independentemente do material de saída, a transesterificação elimina uma
reação e, consequentemente, uma purificação. Podendo, a princípio, utilizar
substratos com ampla dispersão de massas molares.
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No caso da PCL podemos comparar o processo de transesterificação com o
ROP, Figura 40, onde é evitado a etapa de ciclização e obtenção da ε-CL, isto
significa economia de tempo, energia e equipamentos.

Figura 40: Diagrama comparativo dos processos.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Uma das vantagens da via por ROP é que esta não utiliza solvente e pode ser
realizado com vários substratos como demostrado no Item 3.11. A transesterificação
pode ser realizada com temperatura abaixo de 100 °C, ao passo que a via por ROP
requer temperaturas superiores a 100 °C, geralmente 140 °C. As reações por ROP
duram mais de 18 horas e a transesterificação menos.
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4 ESTADO DA ARTE
Para a realização do estado da arte foram realizadas buscas na literatura. O
estudo foi realizado com as palavras-chaves: “Transesterification”, “molar mass
reduction”, “PCL” e “p-toluenesulfonic acid”. Foram utilizados sites de busca que são
descritos na Tabela 6.
Tabela 6: Sites de busca utilizados.
Fonte de informação
Base de dados da NCBI
(National Center for
Biotechnology
Information)
Portal CAPES (Portal
de Periódico CAPES)

EspaceNET
Google Acadêmico

Comentários
Dentre estas bases está o PubMed, que
contem artigos do Medline, jornais de
ciências da vida e conteúdo de livros
online.
Inúmeras
revistas
e
publicações
relacionadas ao tema do trabalho. É
possível recuperar informações das
editoras/fornecedores Elserveir Science
Direct, Karger, Springer Link, Scielo,
entre outros; são inúmeros periódicos
de interesse contidos no Portal CAPES
Site do Escritório de Patentes dos
Estados Unidos
Site de buscas livres com conteúdo
científico. Recupera artigos científicos,
livros online e depósitos de patentes.

Endereço eletrônico
www.ncbi.nlm.gov

www.periodico.capes.gov.br

www.worldwide.espacenet.com
www.scholar.google.com.br

Fonte: Elaborado pelo autor.

Primeiramente foram utilizadas as palavras-chave com o termo booleano “AND”,
onde foram realizadas seis buscas como descrito abaixo:
1° “transesterification” AND “molar mass reduction”
2° “transesterification” AND “PCL”
3° “transesterification” AND “PCL” AND “p-toluenesulfonic acid”
4° “transesterification” AND “p-toluenesulfonic acid”
5° “transesterification” AND “PCL” AND “molar mass reduction”
6° “transesterification” AND “p-toluenesulfonic acid” AND “molar mass
reduction”
Os resultados são demostrados na Tabela 7, sendo que os resultados das
buscas 2° e 4° foram altos e desta forma foram descartados.
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Tabela 7: Resultados obtidos nas buscas.
Buscas

Periódico
CAPES
1°
10
2°
573
3°
17
4°
567
5°
83
6°
56
Fonte: Elaborado pelo Autor

NCBI
227
129
3
292
11
4

Google
Scholar
21
4810
257
5300
7
1

Spacenet
0
1
0
0
0
0

Dos resultados obtidos nas buscas 1°, 3°, 5° e 6° foi realizada a seleção dos
artigos que se sobrepõem e em seguida a leitura dos resumos. Desta forma
obtivemos 48 resultados com relação ao tema deste trabalho, que são expostos no
Quadro 1.
Quadro 1: Resultados obtidos nas buscas 1°, 3°, 5° e 6°.
Autor

Título

Fonte

ANTUNES M. C.
M. 2005

Blends of poly (hydroxybutyrate) and poly
(epsilon-caprolactone) obtained from melting
mixture

Google
Scholar

BERGAMASCHI
J. M. 2011

Synthesis
of
Polyurethane
from
Poly
(3‐hydroxybutyrate) and Poly (p‐dioxanone):
Molar Mass Reduction via Sodium Borohydrate

Google
Scholar

ASHBY R. D.
2005

Synthesis of short-/medium-chain-length poly
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Destes resultados foi feito a leitura dos artigos, alguns foram excluídos, outros
levaram a mais referencias e citações e o resultado está no Quadro 2, a seguir.
Quadro 2: Resultados pertinentes ao escopo do trabalho.
Autor/Ano
Alves S. S.
2008

Título
Síntese de Poli(ésteresuretanas) à Base de
Polióis de
Poli(Hidroxibutirato e
Poli(Caprolactona)

Objetivos/Descrição
Faz a transesterificação
do PHB e do PCL com
etileno
glicol,
utiliza
como catalizadores o
acetato de zinco e dibutil
diacetato de estanho.

Antunes M.
C. M. 2003

Transesterificação do
poli(3-hidróxibutirato)
com etileno glicol via
catálise ácida –
Influencia nas
propriedades finais e
morfologia.
Blends of
Poly(Hydroxybutirate)
and Poly(e-caprolactone)
Obtained from Melting
Mixture.

Utilizou PHB com etileno
glicol e catalizadores
HCl e H2SO4, clorofórmio
como solvente.

Syntesis of Polyurethane
from Poly(3Hydroxybutirate) and
Poly(p-dioxanone): Molar
Mass Reduction via
Sodium Borohydrate.

Foi feita a redução da
massa molar do PHB e
PPB com NaBH4

Antunes M.
C. M. 2005

Bergamaschi
J. M. 2011

Deng X. M.
2001

Synthesis and
characterization of

Realizou em estudo da
mistura de PHB com
PCL
utilizando
um
reometro.

O
PHB
transesterificado

foi
com

Resultados
Obteve PHBdiol e
PCLdiol, sendo que
o melhor
desempenho no
PHBdiol foi obtido
com diglima e
dibutil diacetato de
estanho e a
PCLdiol com o
próprio glicol como
solvente.
A reação mais
eficiente foi com
H2SO4 a 60°C e
que a cristalinidade
é função da
extensão da
reação.
Foram obtidas as
misturas sem
considerável
degradação do
PHB nem
transesterificação.
Entre 5 e 30 % de
PCL a mistura é
imiscível.
A redução dos
poliéteres com o
NaBH4 foi eficiente.
A massa molar do
PHB foi de
130.000g/mol para
550g/mol
Houve formação do
PHBdiol e que a
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Montoro S.
R. 2005

Montoro S.
R. 2010
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Pellegrini C.
1998

Pignatello R.
2009

Spitalsky Z.
2006

Impallomeni
G. 2002

poly(3-hydroxybuturate)
macromere of bacterial
origin.
Redução da Massa Molar
do Poli-3-Hidroxibutiratoco-3-Hidroxivalerato
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posterior utilização no
desenvolvimento de
sistemas de liberação
controlada.

Kinetic Study of the
Molecular Weight
Reduction of Poly (3Hydroxybutirate-co-3hydroxyvalerate)
(PHBHV)
Application of 2k
Experimental Design and
Response Surface
Methodology in the
Optimization of the Molar
Mass Reduction of
Poly(3-Hydroxibutirateco-3-Hydroxivalerate)
(PHBHV)
Starch Alkanoates as
Models for Thermoplastic
Polysaccharides

Poly(3-hydroxybutirateco-e-caprolactone)
copolymers and poly(3hydroxybutirate-co-3hydroxyvalerate-co-ecaprolactone)
terpolymers as novel
materials for colloidal
drug delivery systems.
Contoled degradation of
polyhydoxybutyrate via
alcoholysis with ethylene
glycol ou glycerol
Acid catalyzed
transesterification as a
route to poly(3hydroxybutyrate-co-ecaprolactone)

1,6-hexanodiol utilizando massa molar pode
o p-TS como catalizador ser controlada com
o tempo de reação
Reduziu a massa molar As três vias
do PHBHV com HCl utilizadas
segundo Lauzier et al reduziram a massa
1984. Transesterificou o molar, sendo que o
PHBHV com etileno NaBH4 apresentou
glicol
e
com melhores
hexilenoglicol utilizando resultados com
o p-TS, segundo Deng e relação ao tempo,
Hao.
temperatura,
Reduziu a massa molar massa molar e
com NaBH4 segundo polidispersibilidade.
Baran et al 2002
Estudo cinético das três O modelo
vias
utilizadas
por matemático de
Montoro M. C. M. 2005
ordem n foi efetivo
na determinação
dos parâmetros
cinéticos
Utilizou
o
método O método mostrou
fatorial, entre outros, que a temperatura
para verificar a influencia e a concentração
na redução da massa são parâmetros
molar do PHBHV com que influenciam
NaBH4.
fortemente a
redução de massa
molar.
Utilizou o PCL com
amido
e
como
catalizadores o p-TS e o
isopropóxido de oxido de
ítrio.
Utilizou o PHB e o PHBV
com PCL e catalizador
p-TS
Segundo
Impallomeni et al 2002.

A
transesterificação
foi efetiva.

Obteve PHBdiol e
PHBHVdiol com
massas molares
menores.

Transesterificou o PHB Obteve polímeros
com etileno glycol ou com baixas
glycerol com p-TS.
massas molares.
Transesterificou o PHB Produziu PHB-PCL
com PCL utilizando o p- com baixa massa
TS.
molar.
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Impallomeni
G. 2013

Reeve M. S.
1993

Lauzier C.
1993

Baran E. T.
2002

copolymers from their
homopolymers.
Characterization of
biodegradable poly(3hydroxybutyrate-cobutyleneadipate)
copolymers obtained
from their homopolymers
by microwave-assisted
transesterification.
Preparation and
characterization of (R)poly(b-hydroxybutyrate)poly(e-caprolactone) and
(R)-poly(bhydroxybutirate)poly(lactide) degradable
diblock copolymer
Hydrolytic degradation of
isolated poly(bhydroxybutyrate)
granules

Poly(hydroxybutyrate-cohydroxyvalerate)
nanocapsules as enzyme
carriers for câncer
therapy: an in vitro study
Fonte: Elaborado pelo Autor

Transesterificou o PHB Houve a formação
com PCL utilizando o p- do copolímero
TS segundo Impallomeni PHB-PCL.
G. 2002, porém assistida
por micro-ondas.

Realizou esterificação do
PHB com H2SO4 e
metanol para posterior
reação de acoplamento
e também por ROP com
CL e PLA.

Obteve
copolímeros do tipo
PHB-PCL e PHBPLA.

Realizou a redução da Houve redução do
massa molar do PHB PHB de
com HCl a 104°C
174100g/mol para
900g/mol em 18
horas
Foi feita a redução da Foi reduzida a
massa molar do PHBHV massa molar de
com NaBH4.
197192g/mol para
20753g/mol em 4
horas.

Sendo que destes artigos os trabalhos que utilizaram o p-TS para reduzir a
massa molar são apresentados de modo detalhado no Item 3.12.
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5
5.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais
Os reagentes e solventes químicos utilizados neste trabalho foram utilizados

como recebidos, quando não mencionado nenhum tratamento específico para
purificação:



Ácido p-Toluenosulfônico P.A. da Anidrol.



Álcool Etílico P.A. da Dinâmica.



Bicarbonato de Sódio P.A. da Dinâmica.



Diclorometano P.A. da Dinâmica.



Pluronic F-127. ViaBrasil.



Policaprolactona 80K da Sigma-Aldrich.



Polietilenoglicol 6K da Synth.



Tolueno P.A. da Dinâmica.



Sulfato de Sódio anidro da Dinâmica.



Acetona da Dinâmica.



Hidrocortisona da Dinâmica.
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5.2

Equipamentos
Além dos equipamentos comuns necessários para a realização da pesquisa,

tais como vidrarias, manta de aquecimento com agitação magnética, balança
analítica e etc. Foram utilizados os seguintes equipamentos:


Espectrômetro de Infravermelho – modelo Nicolet 6700 FT-IR –
equipamento pertencente ao Departamento de Engenharia Química – FEI.



Cromatógrafo de Permeação em Gel (GPC) – Viscotek TDAmax –
equipamento pertencente ao Laboratório de Biomateriais Poliméricos – IQ
– USP.



Ressonância Magnética Nuclear de Próton (RMN 1H) – Agilant 400-MR –
pertencente ao Laboratório de Bionanomanufatura – IPT.



Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS) – Zetasizer Nano – equipamento
pertencente ao Laboratório de Bionanomanufatura – IPT.



Dispositivo de focalização hidrodinâmica – Fabricado no IPT –
equipamento pertencente ao Laboratório de Bionanomanufatura – IPT.
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5.3

Metodologias

5.3.1 Metodologias utilizadas na síntese dos copolímeros em bloco por
transesterificação com redução de massa molar.
Em todas as reações foi utilizado um Dean Stark (Fotografia1) com material
secante (sulfato de sódio), constituído de balão de fundo redondo de 500 mL,
condensador de refluxo, manta de aquecimento com agitação magnética e
termômetro.
Fotografia 1:Detalhe do Dean Stark.

AB
Fonte: Elaborado pelo Autor
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5.3.1.1 Metodologia A.
Foi utilizada na primeira reação (1R) a seguinte metodologia: foi dissolvido
cerca de 7 g dos reagentes (PCL e PEG) na relação molar PEG/PCL de 8, em
112 mL de tolueno e 38 mL de diclorometano, com 5 % de catalisador (ácido ptoluenossulfônico) (p-TS), as quantidades são fornecidas no diagrama de blocos
(Figura 41), a seguir. A concentração de solutos no início da reação foi de 48 mg/mL.
O material foi mantido em refluxo, com temperatura próxima ou acima de 65 °C, por
6 horas.
Figura 41: Diagrama de Blocos da Metodologia A, utilizada na reação 1R.

Fonte: Elaborado pelo Autor

98

Após a reação o material foi resfriado e transferido para um funil de
separação, cerca de 0,5 mL de uma solução de bicarbonato de sódio a 10 % foi
adicionada para neutralizar o catalisador, 10 ml de água foi adicionado para retirar o
p-toluenossulfonato de sódio.
Após a neutralização o solvente foi retirado, à vácuo, da fase orgânica no
rotaevaporador (Fotografia 2, A), seguindo de dissolução em aproximadamente 5 mL
de diclorometano, o material dissolvido foi então precipitado em aproximadamente
50 mL de etanol gelado, da seguinte forma: em um béquer de 150 mL, imerso em
gelo, com agitação magnética, o material dissolvido foi gotejado lentamente (o
esquema da precipitação pode ser visualizado na Fotografia 2, B). O material foi
seco em estufa a 40 °C por 24 horas.

Fotografia 2: Imagem do rotaevaporador, A, e do esquema para precipitação, B.

AB
Fonte: Elaborado pelo Autor
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5.3.1.2

Metodologia B.

Foi utilizada nas reações 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R e 8R, a seguinte
metodologia: foi dissolvido os reagentes (PCL, PEG ou F127), juntamente com certa
quantidade de catalisador (p-TS), em 150 mL de tolueno. As quantidades são
fornecidas nas Tabelas 8 e 9 a seguir, juntamente com o tempo de reação. A
concentração de solutos no início da reação entre 25-50 mg/mL. O material foi
mantido em refluxo com temperatura próxima de 110 °C.
Tabela 8: Quantidades dos reagentes em relação molar, porcentagem em massa do
catalizador e tempo de reação. Para as reações 4R, 5R e 8R que utilizaram Pluronic F127®
(F127).
Reação
4R
5R
8R
Relação Molar
4
13
13
F127/PCL
% de p-TS
1,5 %
7%
18 %
(m/m)
Tempo de Reação
6h
4h
4h
em Horas
12 h
18 h
Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 9: Quantidades dos reagentes em relação molar, porcentagem em massa do
catalizador e tempo de reação. Para as reações 2R, 3R, 6R e 7R que utilizaram PEG 6000
(PEG).
Reação
2R
3R
6R
7R
Relação Molar
4
4
28
28
PEG/PCL
% de p-TS
2,5 %
1,5 %
7%
16 %
(m/m)
Tempo de
6h
6h
4h
4h
Reação em
12 h
12 h
Horas
18 h
18 h
Fonte: Elaborado pelo Autor

Após a reação o meio foi resfriado e transferido para o rotaevaporador onde o
solvente foi retirado a vácuo, seguido de dissolução em aproximadamente 5 mL de
diclorometano.O material dissolvido foi então precipitado em aproximadamente
50 mL de etanol gelado, da seguinte forma: em um béquer de 150 mL, imerso em
gelo, com agitação magnética, o material dissolvido foi gotejado lentamente. O
diagrama de blocos (Figura 42), a seguir, ilustra este procedimento. O material foi
seco em estufa a 40 °C por 24 horas.
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Figura 42: Diagrama de blocos da metodologia B, utilizada nas reações 2R, 3R, 4R, 5R, 6R,
7R e 8R.

Fonte: Elaborado pelo Autor

As reações 4R, 2R e 3R, que foram retiradas alíquotas em diferentes tempos,
foram nomeadas como 4R6H, 4R12H e 4R18H, da mesma forma para as outras
reações 2R6H e etc, 3R6H e etc.
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5.3.1.3

Metodologia C.

Foi utilizada nas reações 9R e 10R a seguinte metodologia: foi dissolvido
cerca de 12 g dos reagentes (PCL, PEG ou F127) e o ácido p-toluenossulfônico
(catalisador), em 230 mL de tolueno. As quantidades são fornecidas na Tabela 10, a
seguir. A concentração de solutos no início da reação foi de 56 mg/mL. O material foi
mantido sob agitação entre 65-70 °C por 2 horas. Em seguida foi destilado cerca de
80 mL (~uma gota por segundo) e o material permaneceu em refluxo, com material
secante (sulfato de sódio), quando foram retiradas alíquotas de 20 mL em 15
minutos, 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos e 240 minutos. Estas foram nomeadas
9R1#, 9R2#, 9R3#, 9R4# e 9R5#, respectivamente. Da mesma forma para a décima
reação; 10R1#, 10R2# e etc.
Tabela 10: Quantidades dos reagentes com relação em massa, porcentagem em massa do
catalizador e tempo de reação. Para as reações 9R e 10R que utilizaram PEG 6000 (PEG) e
Pluronic F127 (F127), respectivamente.
Reação
9R
10R
Relação em Massa
--2
PEG/PCL
Relação em Massa
2
--F127/PCL
% de p-TS
7,0 %
7,0 %
(m/m)
Tempo de Reação em
15 min
15 min
minutos
30 min
30 min
60 min
60 min
120 min
120 min
240 min
240 min
Fonte: Elaborado pelo Autor

As alíquotas de 20 mL foram transferidas para o rotaevaporador, onde o
solvente foi retirado a vácuo, o material seco e aderido no balão foi dissolvido com
diclorometano e transferido para um tubo Falcon, seu volume foi reduzido para 5 mL
com o auxílio de ar comprimido. O material dissolvido em 5 mL de diclorometano foi
lentamente gotejado em 50 mL de etanol gelado sob agitação. Esse procedimento é
ilustrado no diagrama de blocos (Figura 43). O material foi seco em estufa a 40 °C
por 24 horas.
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Figura 43:Diagrama de blocos da metodologia C, utilizada nas reações 9R e 10R.

Fonte: Elaborado pelo Autor

103

5.3.2 Metodologia de síntese de partículas de copolímeros em bloco.
Foi realizada a síntese de partículas com uma solução de copolímeros em
bloco anfifílicos da segunda reação (2R) (constituído de PCL-PEG-PCL), onde o
material seco foi dissolvido em acetona (500 mg/mL). Esta solução foi gotejada
lentamente em 50 mL de água destilada com agitação magnética por 30 minutos, a
temperatura de 25 °C.
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5.3.3 Metodologia de síntese de partículas de copolímeros em bloco com princípio
ativo.
Para a síntese das partículas foi utilizado como princípio ativo a
hidrocortisona. Foi utilizado um dispositivo microfluidico ou de focalização
hidrodinâmica para produzir as partículas por um processo de nanoprecipitação.
Este dispositivo consiste basicamente em focalizar um fluido (no caso, a solução de
acetona com os copolímeros em bloco e hidrocortisona dissolvidos) no interior de
outro fluido, no caso o anti-solvente (água destilada), de forma a estimular a difusão.
A Figura 44, a seguir, mostra o detalhe do dispositivo, que é constituído de
três partes fundamentais, que são: canal de nanoprecipitação, entrada de material
dissolvido e entrada de anti-solvente.
Figura 44: Detalhe do dispositivo de focalização hidrodinâmica.

Canal de
Nanoprecipitação

Entrada de
Anti-solvente
Entrada do
Material Dissolvido

Escadas que ligam ao canal

Fonte: Adaptado de Houari.

O canal de entrada de material dissolvido possui diâmetro hidráulico (DH) de
214,6 μm e está centrado com o canal de nanoprecipitação (DH = 772 μm). Sendo
que, as entradas do fluido anti-solvente tem ângulo de 45° com relação ao canal de
nanoprecipitação.
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Os copolímeros foram dissolvidos em acetona (500 mg/mL), seguido da
dissolução da hidrocortisona (50 mg/mL).
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5.3.4 Caracterização dos Copolímeros em Bloco.
Nesta dissertação, as técnicas a seguir foram utilizadas para caracterizar os
copolímeros e suas propriedades. Nenhuma técnica é absoluta. Diversas técnicas
são necessárias para confirmar a composição, estrutura e as propriedades de um
material em estudo. Foram utilizadas as técnicas espectroscópicas, cromatográficas
e térmicas descritas na Figura 45, a seguir.
Figura 45: Esquema simplificado das análises realizadas.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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5.3.4.1 Espectrometria de Absorção da Região do Infravermelho com Transformada
de Fourier pelo método Reflexão Total Atenuada (FTIR-ATR)
Os espectros foram obtidos em um espectrômetro Nicolet 6700 FT-IR
(Fotografia 3, A), provido de ATR (Fotografia 3, B), programa utilizado foi o Smart
OMNI-Sampler, foram utilizadas amostras sólidas. O espectro foi obtido no intervalo
de 700 a 4000 cm-1 com 128 acumulações por espectro.
Fotografia 3:Imagem do equipamento de FTIR-ATR.

AB
Fonte: Elaborado pelo Autor
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5.3.4.2

Cromatografia de Permeação em Gel (GPC)

Foram realizadas com o equipamento Viscotek TDAmax (Fotografia 4),
colunas 2Xviscogel e detector de índice de refração. Foi utilizado tetrahidrofurano
(THF) como eluente, com a taxa de 0,5 mL/min, da seguinte forma: a amostra foi
dissolvida em THF (10 mg/mL) e injetado 100 μL. A temperatura da coluna e do
detector em 35 °C.
Fotografia 4:Imagem do cromatógrafo Viscotek TDAmax.

Fonte: Obtida do site da Malvern Instruments.
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5.3.4.3

Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H)

Foram realizadas em um espectrômetro de RMN, marca Agilent (antiga
Varian), modelo 400-MR, semelhante ao da Fotografia 5. Foram realizadas medidas
de 1H na frequência de 400 MHz à temperatura de 25 °C, da seguinte forma:
aproximadamente 7 mg de cada amostra foram dissolvidas em 600 μL de
clorofórmio deuterado (CDCl3), contendo 0,05 % de tetrametilsilano (TMS) para
referenciar o deslocamento químico. Foi utilizado o “software” do espectrômetro
tanto para o processamento dos espectros como para a integração dos sinais
escolhidos.
Fotografia 5: Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear, modelo 400-MR.

Fonte: Obtida do site da Agilent.
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5.3.4.4 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC).
Foi utilizado um calorímetro de varredura diferencial DSC – 60 da Shimadsu,
Fotografia 6, a seguir. As amostras foram preparadas em cadinhos de alumínio
fechados. Foram obtidas três rampas de temperatura sendo: a primeira de -80 °C
até 120°C; a segunda de 120 °C até -80 °C; e a terceira de -80 °C até 120 °C. Taxas
de aquecimento e resfriamento em 10 °C/min e fluxo de ar em 50 ml/min.
Fotografia 6: Equipamento DSC – 60.

Fonte: Obtida pelo Autor
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5.3.5

Caracterização das Partículas.

5.3.5.1

Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS).

Foi utilizado o equipamento Zetasizer Nano ZS®, Malvern Instruments, USA
(Fotografia 7). Foram empregadas as seguintes condições: as amostras obtidas
segundo os Itens (5.3.2 e 5.3.3) foram transferidas para uma cubeta própria para o
equipamento. As medidas foram obtidas na temperatura de 25 °C, ângulo do feixe
incidente 90º e comprimento de onda do laser 633 nm.
Fotografia 7: Foto do equipamento Zetasizer Nano ZS®.

Fonte: Obtida do site da Malvern Instruments.
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6

RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1 Resultados e Discussões dos Copolímeros em Bloco.
6.1.1 Discussão da Síntese de Copolímeros em Bloco por Transesterificação com
Redução da Massa Molar.
A metodologia utilizada como base foi obtida de Impallomeni (2002), nela foi
utilizada uma mistura de tolueno/diclorometano (3:1)v/v, para manter a temperatura
de refluxo entre 65 – 70 °C, seguido da retirada de água por meio do Dean Stark.
Como foi utilizado o Dean Stark com material secante (sulfato de sódio), o
diclorometano acumulou no Dean Stark e a temperatura subiu para valores próximos
de 80 °C. Devido à falta de controle da temperatura, o diclorometano foi retirado, e
as reações foram realizadas em tolueno, ou seja, temperatura de refluxo próxima de
110°C. Ao contrário do PHB, que sofre degradação térmica produzindo ácido
crotônico, a PCL é estável nesta temperatura como mostrado no Item 3.8.3, o que
possibilitou a reação.
Inicialmente foi realizada a purificação com separação por partição, com
neutralização do ácido p-toluenossulfônico e lavagem do material com água, da
seguinte forma: após a reação, o material foi resfriado e transferido para um funil de
separação, neutralizado com solução de bicarbonato de sódio a 10 % (m/m), lavado
com água, e após a separação das fases o solvente foi retirado da fase orgânica e
seguiu-se o procedimento realizado no Item 5.3.1.1. Essa metodologia de
purificação apresentou a formação de uma emulsão, que prejudicou a separação
das fases mesmo utilizando a centrifugação.
Desta forma, foi retirada a etapa de neutralização e lavagem, realizando a
precipitação diretamente após reação. A retirada do ácido p-toluenossulfônico
(catalisador) (p-TS), na etapa de precipitação, foi confirmada por titulação do etanol
com hidróxido de sódio utilizando vermelho de metila como indicador e, também foi
confirmado pelo infravermelho como indicado na Figura 46, espectro do resíduo do
etanol utilizado na precipitação. A Figura 47 mostra o espectro do p-TS para
comparação.
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Figura 46: Espectro de FTIR-ATR do resíduo do etanol utilizado na precipitação da 4R.
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Fonte: Elaborado pelo Autor

Transmitância (%)

Figura 47: Espectro de FTIR-ATR do ácido p-toluenossulfônico (pTS).

Número de onda (cm-1)

Fonte: Elaborado pelo Autor

114

6.1.2 Discussão dos Resultados do RMN de 1H.
Os resultados do RMN de 1H foram interpretados da seguinte forma: os sinais
característicos dos materiais foram obtidos e comparados com a literatura
(HA, 1999). A Figura 48 mostra as estruturas com seus respectivos deslocamentos
segundo a literatura. E a Figura 49 o espectro de RMN 1H da quarta reação (4R12H)
que exemplifica as atribuições dos sinais.
Figura 48: Estruturas da caprolactona, etileno glicol e F127 com seus deslocamentos
químicos.
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Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 49: Espectro da 4R12H para exemplificar as atribuições dos sinais.
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Foram estimados os valores das massas molares da seguinte forma: para as
reações que utilizaram F127 foi atribuído ao sinal característico da metila do
propileno glicol em 1,13ppm, do F127, o valor de 195 prótons (valor obtido da massa
molar fornecida pelo fabricante). As integrações dos outros sinais forneceram as
outras quantidades de prótons. Por exemplo: o espectro de RMN 1H do produto da
quarta reação (4R12H), Figura 50. A massa molar do copolímero foi obtida pela
soma da massa molar do F127 (12.600 g/mol) mais a massa da PCL incorporada,
segundo a Equação 2. O número de mols da PCL foi obtido pela Equação 3.
(

)=

.

( ) = 195 ∗

+

( )∗

∫

(Equação 2)
(Equação 3)

Onde:
M(cba) = Massa molar do copolímero em bloco anfifílico (g/mol).
N(cl) = número de mols de caprolactona (mol).
Para o caso 4R12H temos que a integral em 4 ppm vale 2,58, logo:
N(cl) = 251,55 mols
M(cba) = 41.276 g/mol.
Figura 50:Espectro de RMN de 1H da amostra 4R12H com os sinais integrados.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Para as reações que utilizaram PEG o cálculo da massa molar foi realizado
da seguinte forma: foi atribuído ao sinal em 3,6 ppm, relativo aos dois metilenos, o
valor de 548 prótons (obtido da massa molar fornecida pelo fabricante). As
integrações dos outros sinais forneceram as outras quantidades dos outros prótons.
Por exemplo: o espectro de RMN do produto da terceira reação (3R18H), Figura 51.
A massa molar do copolímero foi obtida pela soma da massa molar do PEG (6.000
g/mol) mais a massa da PCL incorporada, segundo a equação 4. O número de mols
da PCL foi obtido pela equação 5.
(

)=

( ) = 548 ∗

+

( )∗

∫

(Equação 4)
(Equação 5)

Onde:
M(cba) = Massa molar do copolímero em bloco anfifílico (g/mol).
N(cl) = número de mols de caprolactona (mol).
Para o caso 3R18H temos que a integral em 4 ppm vale 1,08, logo:
N(cl) = 295,92 mols
M(cba) = 39.734 g/mol
Figura 51: Espectro de RMN de 1H da amostra 3R18H com os sinais integrados.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Também foi observado a ausência dos sinais referentes às hidroxilas em
3,5 ppm, para os casos com PEG e F127, decorrente da baixa quantidade. No caso
das reações que utilizaram F127 o sinalfoi sobreposto aos sinais do propileno. Os
resultados das massas molares obtidas são demonstrados na Tabela 11, a seguir.
Tabela 11: Resultados do RMN.

PEG
Reação
2R12H
2R18H
3R18H
6R4H
7R4H
10R3#
10R5#

F127
(g/mol)
37.548
36.923
39.734
8.498
7.874
8.186
8.186

Fonte: Elaborado pelo Autor

Reação
4R12H
4R18H
5R4H
8R4H
9R3#
10R5#

(g/mol)
41.276
30.717
20.491
16.156
17.268
17.046
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6.1.3 Discussão dos Resultados do GPC.
Foram obtidos cromatogramas de GPC com tetrahidrofurano (THF) como
descrito no Item 5.3.4.2. O cromatograma da mistura física de PCL com F127, Figura
52, e o cromatograma do PEG, Figura 53, são demostrados a seguir. Sendo que no
cromatograma da PCL com F127, Figura 52, o sinal com menor volume de retenção
foi atribuído à PCL, por apresentar maior massa molar, e o sinal com maior volume
de retenção ao F127.

Resposta do detector (mV)

Figura 52: Cromatograma da mistura física da PCL e F127.

Volume de retenção (mL)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Resposta do detector (mV)

Figura 53: Cromatograma do PEG.

Volume de retenção (mL)

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Foram obtidos perfis cromatográficos de misturas com massas molares
padronizadas (M.M.p) de poliestireno (PS), Figura 54, a seguir.
Figura 54: Cromatogramas das misturas padronizadas de poliestireno.

Volume de Retenção (mL)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Destes perfis foi obtida uma curva padrão, Gráfico 1, que correlacionam as
massas molares padronizadas (M.M.p) com o volume de retenção (Vr), da qual
foram obtidos os valores das massas molares de algumas amostras. Por se tratar de
uma função exponencial foi utilizado logaritmo para linearizar a equação.
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Gráfico 1: Curva padrão para obtenção da massa molar.
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Fonte: Elaborado pelo Autor

A Tabela 12, a seguir, mostra os resultados obtidos por GPC e por RMN.
Tabela 12: Resultado do RMN e GPC.

Reação
2R12H
2R18H
3R18H
6R4H
7R4H
10R3#
10R5#

PEG
M.M. (RMN)
(g/mol)
37.548
36.923
39.734
8.498
7.874
8.186
8.186

M.M. (GPC)
(g/mol)
------------7.916

Reação
4R12H
4R18H
5R4H
8R4H
9R3#
9R5#
---

F127
M.M. (RMN)
(g/mol)
41.276
30.717
20.491
16.156
17.268
17.046
---

M.M. (GPC)
(g/mol)
--17.252
16.230
----16.341
---

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os resultados obtidos por GPC estão coerentescom os resultados obtidos por
RMN, principalmente com massas molares menores.Apesar dos poucos valores
obtidos por GPC.
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6.1.4 Discussão dos Resultados do Infravermelho (FTIR-ATR).
Os resultados do infravermelho foram interpretados considerando os sinais
característicos dos grupos poliéster e poliéter, que são atribuídos a 1.724 cm-1 e
1.108 cm-1, respectivamente. Desta forma, confirmou-se a presença dos grupos na
amostra. Por exemplo: na Figura 55 temos o espectro da PCL, com suas bandas de
absorção características em 1.724 cm-1 e 1.169 cm-1; na Figura 56 temos o espectro
do F127, com sua banda de absorção característica em 1104 cm-1; na Figura 57
temos o espectro do produto da quarta reação (4R), com bandas de absorção
características do poliéster e poliéter, indicando a presença destes materiais no
produto.

Transmitância (%)

Figura 55: Espectro da PCL, indicando as bandas de absorção características.

O
H

O

H
O

m
O
R

R
1.725cm -1

Número de Onda (cm-1)

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 56: Espectro do F127, indicando a banda característica de absorção.

HO

O

O

OH

O
R

R
1.104cm-1

Número de onda (cm-1)

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 57: Espectro do produto da quarta reação (4R), indicando a presença do poliéter e
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Também foi comparado à relação I1108/I1724, ou seja, intensidade relativa
(transmitância) do poliéter com o poliéster. Para o valor de I1108/I1724 = 1 as
intensidades são iguais, se I1108/I1724 < 1 o sinal do poliéter é maior que o sinal do
poliéster, se I1108/I1724> 1 o sinal do poliéter é menor que o sinal do poliéster, como
exemplificado na Figura 58.
Figura 58: Espectros de Infravermelho exemplificando a relação I1108/I1724. Temos a direita
I1108/I1724> 1, no meio I1108/I1724 = 1 e na esquerda I1108/I1724< 1.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Também foram obtidas as massas molares a partir dos valores de I1108/I1724.
As curvas que relacionam as massas molares com as relações I1108/I1724 foram
obtidas com os valores de massas molares obtidas dos espectros de RMN e dos
cromatogramas de GPC. O Gráfico 2 relaciona as massas molares das reações que
utilizaram F127. O Gráfico 3 relaciona as massas molares das reações que
utilizaram PEG.
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Gráfico 2: Curva para obtenção das massas molares das reações que utilizaram F127.
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Fonte: Elaborado pelo Autor
Gráfico 3: Curva para obtenção das massas molares das reações que utilizaram PEG.
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Fonte: Elaborado pelo Autor

Desta forma foram obtidas as massas molares das amostras restantes. Os
resultados obtidos pelas três técnicas descritas estão nas Tabelas 13 e 14, para as
reações com F127 e PEG, respectivamente. Os valores das massas molares
teóricas foram obtidas considerando que toda a massa da PCL tenha sido distribuída
nas laterais dos poliéteres.
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Tabela 13: Resultados das reações que utilizaram F127.

Reação
1R
4R6H
4R12H
4R18H
5R4H
8R4H
9R1#
9R2#
9R3#
9R4#
9R5#

M.M. (Teórica)
(g/mol)
22.590
32.555
32.555
32.555
18.804
18.684
18.854
18.854
18.854
18.854
18.854

M.M. (FTIR-ATR)
(g/mol)
--29.291
31.250
30.679
18.519
16.112
19.009
19.376
17.050
18.438
16.683

M.M. (RMN)
(g/mol)
----41.276
30.717
20.491
16.156
----17.268
--17.046

M.M. (GPC)
(g/mol)
------17.252
16.230
----------16.341

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 14: Resultados das reações que utilizaram PEG.

Reação
2R6H
2R12H
2R18H
3R6H
3R12H
3R18H
6R4H
7R4H
10R1#
10R2#
10R3#
10R4#
10R5#

M.M. (Teórica)
(g/mol)
25.976
25.976
25.976
25.885
25.885
25.885
8.893
8.822
8.978
8.978
8.978
8.978
8.978

M.M. (FTIR-ATR)
(g/mol)
--28.153
25.052
23.684
22.818
16.813
10.027
8.910
9.217
9.133
8.910
8.686
8.602

M.M. (RMN)
(g/mol)
--37.548
36.923
----39.734
8.498
7.874
----8.186
--8.186

M.M. (GPC)
(g/mol)
------------------------7.916

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os resultados obtidos das massas molares por FTIR-ATR estão coerentes
com os valores teóricos.Assim como os obtidos por RMN e GPC, ou seja, indicando
a formação do produto.
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6.1.5 Resultados e Discussão do DSC.
Foram realizadas análises térmicas dos reagentes PCL (Figura 59) e F127
(Figura 60), bem como do produto da quarta reação, alíquota 4R18H (Figura 61). As
curvas foram obtidas como descrito no Item 5.3.4.4.
Figura 59: DSC do PCL.

Tempo (min)
Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 60: DSC do F127.

Tempo (min)

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 61: DSC do produto da quarta reação, alíquota 4R18H.

Tempo (min)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Foram obtidos os valores da última rampa de aquecimento, para eliminar os
efeitos de memória, decorrentes da forma como os materiais foram obtidos ou
cristalizados. A temperatura e a entalpia de fusão obtidos estão na Tabela 15, a
seguir.
Tabela 15: Tabela dos resultados das últimas curvas do DSC.

Pico
Começo
Fim
Calor

PCL
59,05°C
50,24°C
65,68°C
-532,4mJ
-54,33J/g

F127
58,06°C
52,09°C
62,45°C
-623,98mJ
-99,84J/g

4R18H
44,76°C
53,64°C
38,32°C
50,98°C
47,64°C
59,64°C
-58,32mJ
-218,12mJ
-8,54J/g
-31,94J/g

Fonte: Elaborado pelo Autor

A alíquota 4R18H apresentou dois sinais distintos. Indicando a presença dos
dois materiais PCL e F127 na amostra, devido a diferença de polaridade e
solubilidade. Houve diminuição da temperatura e entalpia de fusão. Estes
parâmetros

estão

relacionados

com

a

cristalinidade

do

material

e,

consequentemente, com a massa molar, indicando a redução da massa molar.A
diminuição da cristalinidade aumenta a biodegradabilidade, como descrito no Item
3.8.2.
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6.1.6 Tempo de Reação e Massa Molar.
Das reações 2R, 3R, 4R, 9R e 10R foram retiradas alíquotas em tempos
diferentes como indicado no Capítulo 5. Os resultados do FTIR-ATR, as relações
I1108/I1724 obtidas, as massas molares obtidas por FTIR-ATR, RMN de 1H e GPC,
bem como os valores teóricos das massas molares são demonstrados e discutidos
neste item.

6.1.6.1 Segunda Reação (2R).
Da segunda reação (2R) foram obtidos espectros de infravermelho das
alíquotas 2R12H e 2R18H, Figuras 62 e 63, respectivamente. Dos quais foram
obtidas as relações I1108/I1724.

Transmitância (%)

Figura 62: Espectro de infravermelho da 2R12H.
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Figura 63: Espectro de infravermelho 2R18H.
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Fonte: Elaborado pelo Autor

Também foram obtidos espectros de RMN de 1H, Figuras 64 e 65, das
alíquotas 2R12H e 2R18H, dos quais foram obtidos os valores das massas molares.
Figura 64: Espectro de RMN de 1H da 2R12H.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 65: Espectro de RMN de 1H da 2R18H.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os resultados das relações I1108/I1724 e as massas molares são demonstrados
na Tabela 16, o valor teórico da massa molar é 25.977 g/mol e foi obtido
considerando que toda a massa da PCL foi distribuída nas laterais do PEG.
Tabela 16: Resultados da reação 2R.
Alíquota

I1108/I1724
-

M.M. (FTIR-ATR)
(g/mol)
-

M.M. (RMN)
(g/mol)
-

2R6H
2R12H

1,393

28.153

37.548

2R18H

1,282

25.052

36.923

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os valores obtidos indicam a diminuição da massa molar ao longo da reação.
Os resultados do FTIR-ATR estão mais próximos dos valores teóricos, porém, os
obtidos por RMN foram acima dos valores teóricos.
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6.1.6.2 Terceira Reação (3R).
Da terceira reação (3R) foram obtidos espectros de infravermelho das
alíquotas 3R6H, 3R12H e 3R18H, Figuras 66, 67 e 68, respectivamente,dos quais
foram obtidas as relações I1108/I1724.

Transmitância (%)

Figura 66: Espectro de infravermelho da 3R6H.
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Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 67: Espectro de infravermelho da 3R12H.
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Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Transmitância (%)

Figura 68: Espectro de infravermelho da 3R18H.

O
R

R

O
R

R

Número de onda (cm-1)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Também foi obtido espectro de RMN de 1H, Figura 69, da alíquota 3R18H, do
qual foi obtido o valor da massa molar.
Figura 69: Espectro de RMN de 1H da 3R18H.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Os resultados da relação I1108/I1724 e a massa molar obtida por RMN 1H são
demonstrados na Tabela 17, o valor teórico da massa molar é 25.977 g/mol e foi
obtido considerando que toda a massa da PCL foi distribuída nas laterais do PEG.

Tabela 17: Valores das relações I1108/I1724 e a massa molar das alíquotas da 3R.
Alíquota

I1108/I1724

M.M. (FTIR-ATR)

M.M. (RMN)

(g/mol)

(g/mol)

3R6H

1,233

23.684

-

3R12H

1,202

22.818

-

3R18H

0,987

16.813

39.737

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os resultados obtidos por FTIR-ATR indicaram a redução da massa molar ao
longo do tempo. O resultado obtido do RMN foi acima do teórico.
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6.1.6.3 Quarta Reação (4R).
Da quarta reação (4R) foram obtidos espectros de infravermelho das
alíquotas 4R6H, 4R12H e 4R18H, Figuras 70, 71 e 72, respectivamente,dos quais
foram obtidos as relações I1108/I1724.

Transmitância (%)

Figura 70: Espectro de infravermelho 4R6H.

-1

Número de onda (cm )

Fonte: Elaborado pelo Autor

Transmitância (%)

Figura 71: Espectro de infravermelho da amostra 4R12H.

Número de onda (cm -1)

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Transmitância (%)

Figura 72: Espectro de infravermelho da 4R18H.

O
R

R
O

1.724cm -1

R

R
1.108cm-1

Número de onda (cm -1)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Também foi obtido espectro de RMN de 1H, Figura 73, da alíquota 4R12H, do
qual foi obtido o valor da massa molar.
Figura 73: Espectro de RMN de 1H da 4R12H.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Foi obtido o cromatograma de permeação em gel, Figura 74, da alíquota
4R18H, da qual foi obtida a massa molar.

Resposta do detector (mV)

Figura 74: Cromatograma da quarta reação, alíquota 4R18H.

Volume de retenção (mL)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os resultados da relação I1108/I1724 e as massas molares obtidas por RMN e
GPC são demonstrados na Tabela 18, o valor teórico da massa molar foi
32.555 g/mol e foi obtida considerando que toda a massa da PCL foi distribuída nas
laterais do F127.

Tabela 18: Relações I1108/I1724 e massas molares das alíquotas da reação 4R.
Alíquota

I1108/I1724

M.M. (GPC)
(g/mol)

M.M. (RMN)
(g/mol)

1,047

M.M.
(FTIR-ATR)
(g/mol)
29.291

4R6H

-

-

4R12H

1,095

31.250

-

41.276

4R18H

1,081

30.679

17.252

30.717

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os resultados são próximos dos valores teóricos, indicando que houve maior
redução de massa molar antes de 6 horas de reação.
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6.1.6.4

Nona Reação (9R).

Da nona reação (9R) foram obtidos espectros de infravermelho das alíquotas
9R1#, 9R2#, 9R3#, 9R4#, 9R5#, Figuras 75, 76, 77, 78 e 79, respectivamente. Dos
quais foram obtidos as relações I1108/I1724.

Transmitância (%)

Figura 75: Espectro de infravermelho da 9R1#.

Número de onda (cm-1)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Transmitância (%)

Figura 76: Espectros de infravermelho da 9R2#.

Número de onda (cm-1)

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Transmitância (%)

Figura 77: Espectro de infravermelho da 9R3#.

Número de onda (cm-1)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Transmitância (%)

Figura 78: Espectro de infravermelho da 9R4#.

Número de onda (cm -1)

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Transmitância (%)

Figura 79: Espectro de infravermelho da 9R5#.

Número de onda (cm -1)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Também foram obtidos os espectros de RMN1H das alíquotas 9R3# e 9R5#,
Figuras 80 e 81, respectivamente. O cromatograma da alíquota 9R5#, Figura 82.
Dos quais foram obtidos os valores das massas molares.
Figura 80: Espectro de RMN da alíquota 9R3#.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 81: Espectro de RMN de 1H da amostra 9R5#.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Resposta do detector (mV)

Figura 82: Cromatograma da nona reação, alíquota 9R5#.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Os resultados da relação I1108/I1724 e massas molares são demonstrados na
Tabela 19, o valor teórico da massa molar é 18.854 g/mol e foi obtido considerando
que toda a massa da PCL foi distribuída nas laterais do F127.

Tabela 19: Ralações de I1108/I1724 e massas molares das alíquotas da reação 9R.
Alíquota

I1108/I1724

M.M. (GCP)
(g/mol)

M.M. (RMN)
(g/mol)

0,795

M.M.
(FTIR-ATR)
(g/mol)
19.009

9R1#

---

---

9R2#

0,804

19.376

---

---

9R3#

0,747

17.050

---

17.268

9R4#

0,781

18.438

---

---

9R5#

0,738

16.683

16.341

17.046

Fonte: Elaborado pelo Autor

Todos os resultados estão próximos do valor teórico, indicando que a redução
de massa molar foi mais intensa antes da primeira alíquota. Também mostram a
redução da massa molar ao longo da reação.
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6.1.6.5

Décima Reação (10R).

Da décima reação (10R) foram obtidos espectros de infravermelho das
alíquotas 10R1#, 10R2#, 10R3#, 10R4# e 10R5#, Figuras 83, 84, 85, 86 e 87,
respectivamente. Dos quais foram obtidos as relações I1108/I1724.

Transmitância (%)

Figura 83: Espectro de infravermelho da 10R1#.

Número de onda (cm-1)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Transmitância (%)

Figura 84: Espectro de infravermelho da 10R2#.

Número de onda (cm-1)

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Transmitância (%)

Figura 85: Espectro de infravermelho da 10R3#.

Número de onda (cm-1)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Transmitância (%)

Figura 86: Espectro de infravermelho 10R4#.

Número de onda (cm -1)
Fonte: Elaborado pelo Autor

144

Transmitância (%)

Figura 87: Espectro de infravermelho da 10R5#.

Número de onda (cm -1 )

Fonte: Elaborado pelo Autor

Também foram obtidos os espectros de RMN das alíquotas 10R3# e 10R5#,
Figuras 88 e 89, respectivamente. E o cromatograma, Figura 90, da alíquota 10R5#.
Dos quais foram obtidos os valores das massas molares.
Figura 88: Espectro da alíquota 10R3#

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 89: Espectro de RMN de 1H da 10R5#.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Resposta do detector (mV)

Figura 90: Cromatograma da décima reação, alíquota 10R5#.

Volume de retenção (mL)

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Os resultados da relação I1108/I1724 e as massas molares são demonstrados
na Tabela 20, o valor teórico da massa molar é 8.978 g/mol e foi obtido
considerando que toda a massa da PCL foi distribuída nas laterais do PEG.

Tabela 20: Relações I1108/I1724 e massas molares das alíquotas da reação 10R.
Fração

I1108/I1724

M.M. (GCP)
(g/mol)

M.M. (RMN)
(g/mol)

0,715

M.M.
(FTIR-ATR)
(g/mol)
9.217

10R1#

-

-

10R2#

0,712

9.133

-

-

10R3#

0,704

8.910

-

8.186

10R4#

0,696

8.686

-

-

10R5#

0,693

8.602

7.916

8.166

Fonte: Elaborado pelo Autor

Todos os resultados estão próximos do valor teórico, assim como a reação 9.
Indicando redução da massa molar ao longo da reação, e que a redução significativa
tenha ocorrido antes da primeira alíquota.
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6.1.7 Influência da Concentração do Catalisador.
6.1.7.1

2R X 3R.

As reações 2R e 3R foram realizadas com uma diferença de 1 % na
concentração do catalisador, como demostra a Tabela 21, que também informa as
massas molares por RMN1H obtidas dosItens 6.1.6.1 e 6.1.6.2, respectivamente.

Tabela 21: Relação molar PEG/PCL, concentração do catalisador em massa e tempo de
reação das reações 2R e 3R.
Reação
2R
3R
Relação Molar
4
4
PEG/PCL
% de p-TS
2,5%
1,5%
(m/m)
Tempo de
6h
6h
Reação em
12h
12h
Horas
18h
18h
Massa Molar
25.976g/mol
25.885g/mol
Teórica
Massa Molar
36.923g/mol
39.734g/mol
(RMN) com 18
horas de reação
Fonte: Elaborado pelo Autor

A reação 2 apresentou maior redução de massa molar, indicando a influência
da concentração do catalisador, porém, as duas reações apresentaram valores
superiores aos teóricos.
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6.1.7.2

6R X 7R.

Nas reações 6R e 7R temos uma diferença de 9 % na concentração de
catalisador como demonstrado na Tabela 22.

Tabela 22: Relação molar PEG/PCL, concentração do catalisador em massa e tempo de
reação das reações 6R e 7R.
Reação
6R
7R
Relação Molar
28
28
PEG/PCL
% de p-TS
7%
16%
(m/m)
Tempo de
4h
4h
Reação em
Horas
Massa Molar
8.893g/mol
8.822g/mol
Teórica
Fonte: Elaborado pelo Autor

Os espectros da reação 7R4H, de FTIR-ATR e RMN de 1H, Figuras 91 e 92,
respectivamente, são demostrados a seguir. Destes espectros foram obtidos os
valores de I1108/I1724 e massa molar, respectivamente.

Transmitância (%)

Figura 91: Espectro de FTIR-ATR da 7R4H.

Número de onda (cm -1)

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 92: Espectro de RMN de 1H da 7R4H.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os espectros da 6R4H, de FTIR-ATR e RMN de 1H, Figuras 93 e 94,
respectivamente, são demostrados a seguir. Destes foram obtidos os valores de
I1108/I1724 e massa molar, respectivamente.

Transmitância (%)

Figura 93: Espectro de FTIR-ATR da 6R4H.

O
R

R

O
R

Número de onda (cm-1)

Fonte: Elaborado pelo Autor

R
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Figura 94: Espectro de RMN da 6R4H.

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Tabela 23, a seguir, mostra os resultados obtidos.
Tabela 23: Resultados das reações 6R e 7R.
Reação

M.M.
Teórica
(g/mol)

M.M.
(RMN)
(g/mol)

I1108/I1724

M.M.
(FTIR-ATR)
(g/mol)

0,744

Massa de
PCL
(RMN)
(g/mol)
2.498

6R4H

8.893

8.498

7R4H

8.822

7.874

0,704

1.874

8.910

10.027

Fonte: Elaborado pelo Autor

A reação 7 apresentou maior redução de massa molar, indicando a influência
da concentração do catalisador. As duas reações apresentaram valores próximos
dos teóricos.
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A Figura 95 apresenta o espectro de FTIR-ATR do resíduo do etanol utilizado
na sexta reação (6R), indicando a presença de poliéster no etanol.

Transmitância (%)

Figura 95: Espectro de FTIR-ATR do resíduo de etanol da 6R.

Número de onda (cm -1)

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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6.1.7.3

5R X 8R

Nas reações 5R e 8R temos uma diferença de 11 % na concentração do
catalisador como demostrado na Tabela 24.
Tabela 24: Relação molar F127/PCL, concentração do catalisador em massa e tempo de
reação das reações 5R e 8R.
Reação
5R
8R
Relação Molar
13
13
F127/PCL
% de p-TS
7%
18%
(m/m)
Tempo de Reação
4h
4h
em Horas
Massa Molar
18.805g/mol
18.680g/mol
Teórica
Fonte: Elaborado pelo Autor

O espectro da reação 5R4H, de FTIR-ATR, Figura 96, é demostrado a seguir.
Deste espectro foi obtido o valor de I1108/I1724.

Transmitância (%)

Figura 96: Espectro de FTIR-ATR da 5R4H.
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Número de onda (cm -1)

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Os espectros da reação 8R4H, de FTIR-ATR, RMN de 1H e GPC, Figuras 97,
98 e 99, respectivamente, são demostrados a seguir. Destes espectros foram
obtidos os valores de I1108/I1724 e das massas molares, respectivamente.

Transmitância (%)

Figura 97: Espectro de FTIR-ATR da 8R4H.

Número de onda (cm -1)

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 98: Espectro de RMN de 1H da 8R4H.

Fonte: Elaborado pelo Autor

154

Resposta do detector (mV)

Figura 99: Cromatograma da oitava reação, alíquota 8R4H.

Volume de retenção (mL)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 25: Resultados das reações 5R e 8R.
Reação

M.M.
Teórica
(g/mol)

M.M.
(RMN)
(g/mol)

M.M.
(GPC)
(g/mol)

I1108/I1724

5R4H

18.804

20.491

16.230

0,783

8R4H

18.680

16.156

---

0,724

Massa de
PCL
(RMN)
(g/mol)

M.M.
(FTIR-ATR)
(g/mol)
18.519

3.556

16.112

Fonte: Elaborado pelo Autor

A reação 8 apresentou maior redução de massa molar, indicando a influência
da concentração do catalisador. As duas reações apresentaram valores próximos
dos teóricos.
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6.1.8 Diferença entre PEG e F127.
6.1.8.1

9R X 10R.

Nas reações 9R e 10R pode-se observar a diferença do PEG com F127 com
relação a inserção da PCL, as informações do meio reacional estão na Tabela 26. A
Tabela 27tem os resultados obtidos nos Itens 6.1.6.4 e 6.1.6.5, com os valores de
massa molares obtidos.
Tabela 26: Relação em massa PEG/PCL e F127/PCL, concentração do catalisador em
massa e tempo de reação das reações 9R e 10R.
Reação
9R
10R
Relação em Massa PEG/PCL
2
Relação em Massa F127/PCL
2
Relação Molar PCL/F127
0,0781
Relação Molar PCL/PEG
0,0372
% de p-TS (m/m)
7,0%
7,0%
Tempo de Reação em
15
15
minutos
30
30
60
60
120
120
240
240
Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 27: Resultados das reações 9R e 10R, alíquotas 9R5# e 10R5#.
Reação
M.M.
M.M.
M.M.
I1108/I1724
Massa
M.M.
Teórica
(RMN)
(GPC)
de PCL
(FTIR-ATR)
(g/mol)
(g/mol)
(g/mol)
(RMN)
(g/mol)
(g/mol)
9R5#
18.854
17.046
16.341
0,738
4.446
16.683
10R5#

8.978

8.186

7.916

0,693

2.186

8.602

Fonte: Elaborado pelo Autor

Nestas reações foi utilizada a mesma relação em massa F127/PCL e
PEG/PCL, porém, a massa molar do F127 (12.600 g/mol) é praticamente o dobro da
massa molar do PEG (6.000 g/mol). Pode-se observar que os produtos destas
reações também apresentaram essa relação nas quantidades de PCL incorporado,
ou seja, 4.446 g/mol e 2.166 g/mol para 9R e 10R, respectivamente. Indicando
semelhante reatividade das hidroxilas.

156

6.1.8.2

3R X 4R.

Nas reações 3R e 4R podemos verificar a influência entre o PEG e o F127 na
quantidade de PCL que foi adicionado nas hidroxilas, as informações do meio
reacional estão na Tabela 28. Na Tabela 29 temos os resultados obtidos nos Itens
6.1.6.2 e 6.1.6.3.

Tabela 28: Relação molar PEG/PCL e F127/PCL, concentração do catalisador em massa e
tempo de reação das reações 3R e 4R.
Reação
3R
4R
Relação molar
4
PEG/PCL
Relação molar
4
F127/PCL
% de p-TS
1,5%
1,5%
(m/m)
Tempo de Reação em Horas
6h
6h
12h
12h
18h
18h
Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 29: Resultados das reações 3R e 4R, alíquotas 3R18H e 4R12H.
Reação
M.M.
M.M.
I1108/I1724
Massa de
M.M.
Teórica
(RMN)
PCL
(FTIR-ATR)
(g/mol)
(g/mol)
(g/mol)
(g/mol)
3R12H
25.885
1,202
22.818
3R18H

25.885

39.734

0,987

33.734

16.813

4R12H

32.555

41.276

1,095

28.676

31.250

4R18H

32.555

30.717

1,081

18.117

30.679

Fonte: Elaborado pelo Autor

Nestas reações temos a mesma relação em massa F127/PCL e PEG/PCL,
porém, a massa molar do F127 (12.600 g/mol) é praticamente o dobro da massa
molar do PEG (6.000 g/mol). Os produtos destas reações também apresentaram
essa relação nas quantidades de PCL incorporado, ou seja, 10.813 g/mol e
18.079 g/mol para 3R e 4R, respectivamente, utilizando os valores de FTIR-ATR.
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6.1.9 Influência da Metodologia.
A diferença das duas metodologias estão relacionadas à presença de água e
temperatura no início da reação. Na terceira metodologia (reações 9 e 10) o material
foi mantido por 2 horas, com agitação, entre 65-70 °C no início da reação e
posteriormente foi iniciado o refluxo com material secante. Na segunda metodologia
(reações 5 e 6) o material permaneceu em refluxo, temperatura próxima de
110 °C,com material secante desde o início da reação.
6.1.9.1

5R X 9R.

As reações 5R e 9R diferiram somente com relação à metodologia utilizada,
como mostra a Tabela 30.
Tabela 30: Relação molar F127/PCL, concentração do catalisador em massa e tempo de
reação das reações 5R e 9R.
Reação
Relação Molar
F127/PCL
% de p-TS
(m/m)
Tempo de Reação
em Horas
Fonte: Elaborado pelo Autor

5R
13

9R
13

7%

7%

4h

4h

Dos espectros de FTIR-ATR e RMN de 1H da reação 9, alíquota 9R3#, que foi
demostrado no Item 6.1.6.4., bem como dos espectros de FTIR-ATR e RMN de 1H
da reação 5, alíquota 5R4H, que foram demostrados no Item 6.1.7.3., foram obtidos
os resultados das relações I1108/I1724 e as massas molares. Os resultados são
demostrados na Tabela 31.
Tabela 31: Resultados das reações 5R e 9R.
Reação

M.M.
Teórica
(g/mol)

M.M.
(RMN)
(g/mol)

Massa de
PCL

I1108/I1724

M.M.
(FTIR-ATR)
(g/mol)

5R4H

18.804

20.491

7.891

0,783

18.519

9R3#

18.854

17.268

4.668

0,747

17.050

Fonte: Elaborado pelo Autor
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6.1.9.2

6R X 10R.

As reações 6R e 10R diferiram somente com relação à metodologia utilizada,
como mostra a Tabela 32.
Tabela 32: Relação molar F127/PCL, concentração do catalisador em massa e tempo de
reação das reações 6R e 10R.
Reação
6R
10R
Relação Molar
28
28
PEG/PCL
% de p-TS
7%
7%
(m/m)
Tempo de Reação
4h
4h
em Horas
Fonte: Elaborado pelo Autor

Dos espectros de FTIR-ATR e RMN de 1H da reação 10, alíquota 10R3#, que
foi demostrado no item 6.1.6.5., bem como dos espectros de FTIR-ATR e RMN de
1

H da reação 6, alíquotas6R4H, que foram demostrados no item 6.1.7.2., foram

obtidos os resultados das relações I1108/I1724 e as massas molares. Os resultados
são demostrados na Tabela 33.
Tabela 33: Resultados das reações 6R e 10R.
Reação

M.M.
Teórica
(g/mol)

M.M.
(RMN)
(g/mol)

I1108/I1724

Massa de
PCL

M.M.
(FTIR-ATR)
(g/mol)

6R4H

8.893

8.498

0,744

2.498

10.027

10R3#

8.978

8.186

0,704

2.186

8.910

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os resultados obtidos mostraram que as reações 5 x 9 e 6 x 10 possuiram
valores próximos dos teóricos, porém, os menores valores de massas molares foram
obtidos com a metodologia C.
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6.2

Resultados e Discussões das Sínteses de Partículas.

6.2.1 Resultados e Discussões da Síntese de Partículas de Copolímeros em Bloco.
Foi determinada a distribuição do tamanho das partículas (Figura 100), a
seguir, da solução dos copolímeros em bloco da segunda reação, alíquota 2R18H,
constituído de PCL-PEG-PCL, com massa molar de 36.923 g/mol (RMN 1H). As
partículas foram sintetizadas segundo a metodologia descrita no Item 5.3.2 e
analisadas segundo o Item 5.3.5.1.

Intensidade (%)

Figura 100: Tamanho de partícula por DLS da segunda reação, alíquota 2R18H.

Tamanho (d, nm)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Foi obtido o valor de 144,6 nm com índice de polidispersibilidade de 0,093.
Indicando a formação de partículas com dimensões nanométricas. Isto também
reforça a ligação do PEG com PCL, sendo que, a mistura física destes materiais não
apresentaria a formação destas partículas.
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6.2.2 Resultados e Discussões da Síntese de Partículas de Copolímeros em Bloco
com Princípio Ativo.
Foram realizadas medidas de DLS das partículas (Figura 101) que foram
sintetizadas segundo a metodologia descrita no Item 5.3.3, ou seja, com o princípio
ativo hidrocortisona e utilizando o dispositivo de focalização hidrodinâmico. O
copolímero utilizado foi obtido da quarta reação, alíquota 4R18H, constituído de
PCL-F127-PCL, com massa molar de 30.717 g/mol (RMN 1H).

Intensidade (%)

Figura 101: Tamanho de partícula por DLS da quarta reação, alíquota 4R18H.

Tamanho (nm)

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Foi obtido tamanho de 188,9 nm com índice de polidispersibilidade de 0,102.
Indicando a formação de partículas com dimensões nanométricas, com possibilidade
de incorporação do princípio ativo.
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7

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Com relação à síntese conclui-se que a etapa de neutralização e lavagem foi

desnecessária e, na verdade, ocasionou a formação de emulsões que dificultaram a
separação. O catalisador foi retirado na precipitação com etanol, efetivamente,
comprovado na titulação e também pelo FTIR-ATR, Item 6.1.4.
Com relação às precipitações foi constatado indício de precipitação seletiva.
Observando os espectros de FTIR-ATR dos resíduos de etanol da quarta reação e
sexta reação (Figuras 46 e 95, respectivamente). Foi observada a presença de
poliéster no resíduo de etanol da sexta reação, onde houve a formação de produtos
com massas molares menores (8.498 g/mol). Na quarta reação não ocorreu esta
formação e os produtos apresentam massas molares maiores (30.717 g/mol). Desta
forma conclui-se que os produtos com pequenos segmentos de PCL apresentaram
solubilidade em etanol, ou seja, prevaleceram as propriedades do F127 e do PEG.
Assim recomenda-se um controle mais rígido da temperatura do etanol, de forma a
controlar a precipitação destes produtos com baixas massas molares.
Com relação aos resultados do FTIR-ATR , RMN 1H, DSC e GPC conclui-se
que existe a presença de poliéster e poliéter no produto (fração precipitada em
etanol) pelo FTIR-ATR, e pelo RMN 1H tem além dos prótons dos dois materiais
(poliéter e poliéster) a massa dos mesmos. Os valores das massas molares também
foram obtidas por GPC e estão condizentes com os valores obtidos por RMN 1H. Os
resultados do DSC indicam a redução de massa molar, pois o produto apresenta
menores valores tanto de pico como de entalpia de fusão, ou seja, menor
cristalinidade que está relacionada com a massa molar e biodegradabilidade.
Recomendamos a utilização de quatro colunas nas análises de GPC, determinando
a viscosidade e outros parâmetros, para obtenção da polidispersibilidade.
Dos resultados do tempo de reação e massa molar. Conclui-se que a reação
ocorre por completo antes de 4 horas de reação, em exceção as reações que
utilizaram pouco catalisador e muita massa de PCL, reações 2 e 3. Nestes casos
foram obtidos produtos com massas molares maiores que as teóricas (valor obtido
por RMN). Não temos como saber se as massas molares teóricas teriam sido
atingidas num tempo maior, ou se isso é devido à pouca concentração de
catalisador. Mas observando as reações 7 e 8 (alta concentração de p-TS), com
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valores de massas molares próximas das teóricas, pode-se concluir que o excesso
de catalisadornão a afetou. Desta forma recomenda-se estudo mais detalhado do
efeito da concentração do catalisador na massa molar, para ter certeza que o
catalizador afeta somente a cinética da reação. Da mesma forma obter valores reais
dos tempos de reação.
Com a relação entre F127 e PEG. Conclui-se que não existe diferença entre
F127 e PEG.Como pode ser observado nas reações 9R e 10R. Nestas reações
temos a mesma relação em massa F127/PCL e PEG/PCL, porém, a massa molar do
F127 (12.600 g/mol) é praticamente o dobro da massa molar do PEG (6.000 g/mol).
E os produtos destas reações também apresentam essa relação nas quantidades de
PCL

incorporado, ou seja, 4.446 g/mol

e

2.166 g/mol

para 9R

e

10R,

respectivamente.
Com ralação as metodologias utilizadas, principalmente as duas últimas,
pode-se observar, comparando os valores de massas molares obtidas por FTIRATR, que a terceira metodologia apresentou melhor redução de massa molar. Tanto
quando comparamos 5R x 9R, como entre 6R x 10R. Assim, recomenda-se a
utilização da terceira metodologia como a mais eficiente para realizar a
transesterificação com redução de massa molar, apesar da diferença obtida ser
pequena.
Dos resultados do DLS conclui-se que houve formação de partículas com
dimensões nanométricas, indicando também, que houve a formação do produto,
uma vez que a mistura física dos reagentes não forma tais partículas. Essas
partículas apresentam potencial de aplicação em liberação controlada de drogas
uma vez que incorporaram hidrocortisona. Desta forma recomenda-se estudo mais
detalhado da capacidade de retenção destas partículas, frente a princípios ativos de
interesse.
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