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Resumo

Neste trabalho foram desenvolvidos compósitos de metronidazol/polímeros entéricos
aplicados em sistemas de liberação controlada. Inicialmente micropartículas do
copolímero Eudragit L-100 foram preparadas através do método de encapsulação
óleo/óleo para liberação sustentada em meio básico. Foram preparadas também
micropartículas de metronidazol encapsuladas pelo copolímero Eudragit RLPO com o
intuito de se observar a liberação em meio neutro (pH=7). Para melhorar a atuação do
Eudragit RLPO no sistema de liberação controlada foram preparadas blendas com uso
dos copolímeros em bloco de poli(etileno)-b-poli(etileno óxido) (PE-b-PEO). A segunda
parte deste trabalho está relacionada aos nanocompósitos de ouro/polipirrol
(Au@PPy) aplicados como sensores de metanol. O sensor foi preparado a partir da
polimerização química de monômeros de pirrol na presença de uma solução de ácido
cloroáurico e dodecilsulfato de sódio como agente estabilizante. Após a polimerização,
o nanocompósito foi inserido em uma matriz porosa de polivinilálcool e submetido a
vapores de diversos solventes voláteis, onde foi medida a variação de impedância
elétrica. Das variações de impedância podemos observar que a sensibilidade do
dispositivo foi bastante elevada (ordem de 76%) quando exposto a vapores de
metanol.

Abstract

In this work were developed composites of metronidazole/enteric polymers used in
controlled release systems. The microparticles of Eudragit L-100 ware prepared using
the method of oil in oil encapsulation for sustained release in alkaline media. Them, his
microparticles of metronidazol were encapsulated by copolymer Eudragit RLPO
allowing the convenient release at neutral. The improvement in the performance of
Eugragit RLPO as controlled release systems was obtaing using block copolymers of
the poly(etylene)-b-poly(oxide etylene) (PE-b-PEO).The second part of this work is
related to the preparation of gold/polypypyrrole nanocomposites applied as methanol
sensors. The sensor was prepared from the chemical polymerization of the pyrrole
monomers in the presence of a chloroauric acid solution and sodium dodecylsulphate
as a stabilizing agent. Before the polymerization, the nanocomposite was introduced in
a porous matrix of polyvinilalchool and exposed tovolatile vapors. Measurement of
variations of impedance were watch expressive (sensitivity of 76% to exposition of
methanol).
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Prefácio

Essa dissertação de mestrado aborda como tema os sistemas de liberação controlada
de metronidazol com uso de polímeros entéricos e copolímeros anfifílicos em bloco e o
uso de nanocompósitos de ouro/polipirrol no desenvolvimento de um sensor ao vapor
de metanol.
A dissertação está estruturada em cinco capítulos. No primeiro capitulo é realizada
uma revisão bibliográfica relacionado às principais características dos polímeros, em
especial aos polímeros sensíveis a estímulos e aos polímeros condutores.
No segundo capítulo são apresentadas as principais técnicas experimentais. Os
resultados são mostrados nos capítulos 3 e 4. No capítulo 3, discutidos os processos
de preparação de micropartículas a base dos copolímeros Eudragit L-100 e RLPO
contendo o fármaco metronidazol. Ainda neste capítulo são detalhados os processos
de preparação de comprimidos de metronidazol na presença de blendas de poli
(etileno)-b-poli (etileno óxido)/RLPO com o objetivo de retardar a taxa de liberação do
metronidazol. No capítulo 4 são mostrados os resultados da aplicação de um
dispositivo sensível a vapores de solventes voláteis. Esse dispositivo foi sintetizado a
partir da polimerização química do polipirrol na presença de nanopartículas de ouro
usando dodecilsulfato de sódio como agente estabilizante. No capítulo 5 são
mostradas as conclusões e perspectivas a cerca dessa dissertação.

Capítulo 1
Polímeros
1.1) Definição
Polímeros são macromoléculas formadas por unidades que se repetem
(monômeros) unidas por ligações covalentes simples ou duplas. A maioria das
substâncias presentes na matéria viva, como proteínas, carboidratos e ácidos
nucléicos são polímeros assim como muitos dos materiais sintéticos (plásticos, fibras,
adesivos e algumas resinas). Os polímeros são uma classe de materiais muito
versáteis e têm mudado o nosso cotidiano por muitas décadas [1]. Quando nos
referimos ao termo polímero é importante ressaltar que se tratam de substâncias com
alta massa molar, o que está diretamente relacionado à quantidade de monômeros
presentes na cadeia. A aplicação dos polímeros na medicina, farmácia, agricultura e
engenharia ocasionou avanço considerável no que se refere à inovação nessas áreas.
A tabela 1 traz uma lista com alguns dos polímeros mais comuns.

Tabela 1. Exemplos de alguns dos polímeros mais utilizados comercialmente [2].

1.1.1) Homopolímeros
Homopolímeros são polímeros formados por monômeros iguais que se repetem ao
longo da cadeia (Fig.1.1).

Figura 1.1 Representação da estrutura de um homopolímero.

1.1.2) Copolímeros
Copolímeros são polímeros formados por dois ou mais monômeros diferentes e que
estão distribuídos ao longo da cadeia. Dependendo do tipo e do processo de
polimerização, diferentes tipos de arranjos podem ser obtidos. Os copolímeros podem
ser do tipo alternado, cuja estrutura monomérica se distribui de forma ordenada na
cadeia polimérica (Fig. 1.2), do tipo randômico com o copolímero formado pelo arranjo
aleatório dos monômeros (Fig. 1.3), em bloco, sendo os monômeros organizados na
forma de blocos alternados de maneira homogênea (Fig. 1.4) ou do tipo enxertado
com ramificações laterais de homopolímeros são enxertadas na cadeia principal de
outro homopolímero ou copolímero formado a partir de monômeros diferentes
(Fig.1.5).

Figura 1.2. Estrutura de copolímero alternado formado por monômeros de estireno e
butadieno.

Figura 1.3. Estrutura do polipropileno randômico.

Figura 1.4. Estrutura de um copolímero em bloco formado por monômeros de poliéster
e poliestireno.

Figura 1.5. Molécula do etileno-propileno-dieno enxertado com anidrido maléico.

1.1.3) Massa Molar
Como a cadeia polimérica é formada pela adição de uma grande quantidade de
monômeros durante a polimerização, cadeias com diferentes comprimentos serão
formadas e, portanto, uma distribuição de comprimentos de cadeia será obtida.
Consequentemente, uma distribuição de pesos moleculares também existirá, não
sendo possível obter um valor único para o peso molecular do polímero, sendo que

este deve ser calculado baseado em uma média das massas moleculares da
distribuição (Fig.1.6).

Figura 1.6. Representação da distribuição de massa de um polímero típico [2].

As propriedades físico-químicas, térmicas e mecânicas são dependentes das
massas moleculares dos polímeros. A massa molecular média de um polímero pode
ser classificada em: massa molecular numérica média,

, que é obtida dividindo-se

as cadeias em uma série de faixas de tamanhos, determinando-se então a fração
numérica das cadeias dentro de cada faixa de tamanho (Fig.1.7a) sendo calculada
como mostra a Eq. 1

Eq. 1

onde

representa a massa molecular media central da faixa de tamanhos , e

éa

fração do número total das cadeias na faixa de tamanhos correspondente. Existe
ainda a massa molecular ponderal,

, que é a fração em massa das moléculas nas

varias faixas de tamanho (Fig.1.7b) e calculada de acordo com a Eq. 2,

Eq. 2

onde

representa a fração em massa das moléculas com mesmo intervalo de

tamanho.

Figura 1.7. Distribuição hipotética do tamanho das moléculas de um polímero com
base nas frações do a) número de moléculas e b) massa das moléculas [2].

Outra forma de expressar o tamanho médio da cadeia de um polímero é através do
grau de polimerização, GP, que representa o número médio de unidades repetidas
(monômeros) em uma cadeia. O grau de polimerização é relacionado com a massa
molecular numérica através da eq. 3, onde m é a massa molecular da unidade
repetida.

Eq. 3

1.1.4) Estrutura Molecular de Polímeros
As características físicas de um polímero também dependem da estrutura da cadeia.
Com o desenvolvimento das técnicas de síntese que permitem um controle
considerável sobre várias possibilidades estruturais é possível sintetizar moléculas
com vários tipos de configuração. Polímeros podem apresentar estruturas lineares na
qual os monômeros estão unidos entre si através das extremidades em uma única

cadeia (Fig. 1.8a), podem também apresentar ramificações (Fig. 1.8b) onde existe a
presença de estruturas laterais ligadas à cadeia principal através de reações paralelas,
além de ligações cruzadas onde as cadeias lineares estão unidas umas às outras em
várias posições através de ligações covalentes (Fig. 1.8c) e por último devido a
presença de grupos funcionais diferentes que se ligam tridimensionalmente (Fig. 1.8d)
formando os chamados polímeros em rede.

Figura 1.8. Representação esquemática das estruturas moleculares dos polímeros a)
lineares, b) ramificada, c) ligações cruzadas e d) em rede tridimensional. Nestas
estruturas os círculos representam os monômeros [2].

1.1.5) Polímeros Condutores
Os polímeros condutores representam uma das classes especiais de materiais que
apresentam

propriedades

elétricas,

magnéticas

e

ópticas

semelhantes

às

propriedades dos semicondutores e até mesmo de alguns metais. Inicialmente, os
polímeros condutores eram formados através da incorporação de materiais como
negro de fumo, fibras metálicas ou fibras de carbono aos polímeros, produzindo os
chamados polímeros extrinsecamente condutores. A descoberta dos polímeros
intrinsecamente condutores se deu no laboratório de Hideke Shirakawa no instituto de
tecnologia de Tóquio, acidentalmente em 1976. No final da década de 70 Shirakawa e
colaboradores descobriram que o poliacetileno passava a apresentar

uma

condutividade da ordem de 500 S.cm-1 quando colocado na presença de um agente
oxidante ou redutor [3]. Essa classe de polímeros apresenta uma grande quantidade
de ligações duplas conjugadas (tabela 2) que facilita o fluxo de elétrons e também a
remoção da ligação

para posterior adição de íons.

Tabela 2. Estrutura e condutividade de alguns polímeros condutores. De acordo com a
estrutura das moléculas podemos observar o grande número de ligações duplas
conjugadas [9].

Polímeros condutores passam de isolantes a condutores através da transferência de
carga ocasionada por agentes externos, também chamados de “dopantes” em
analogia aos semicondutores inorgânicos. As propriedades elétricas do polímero
mudam de acordo com o tipo, quantidade de dopante e massa ponderal média (Mw)
[4], de forma que a condutividade passa a depender do tipo de dopante ou da a sua
quantidade distribuída na cadeia polimérica.
Para tentar explicar a condutividade nos polímeros condutores podemos analisar
algumas considerações, já que para sistemas metálicos unidimensionais orgânicos
são pouco detalhadas os mecanismos específicos sobre sua teoria de condução [5-8].
Neste caso, para entender os mecanismos de condução elétrica em polímeros
condutores iremos utilizar os modelos já existentes para explicação da teoria da
condução em semicondutores inorgânicos.
A grande quantidade de ligações conjugadas do tipo

faz com que os átomos de

carbono aproximem-se uns dos outros e ocorra a formação de nuvens eletrônicas,
conferindo a esse tipo de composto um caráter semicondutor ou até mesmo metálico
[9]. Além disso, a interação desses polímeros com grupos doadores ou aceptores de
elétrons pode gerar cargas livres, que nesse caso, mantém os polímeros condutores
com algumas características de metais [3]. Aplicando a teoria das bandas de
condução dos sólidos cristalinos aos polímeros condutores, que geralmente são
estruturas amorfas, a interação entre os átomos e seus vizinhos leva a formação de
bandas eletrônicas sendo que os níveis eletrônicos de mais alta energia correspondem
à banda de valência (BV) e os níveis eletrônicos vazios de mais baixa energia
correspondem à banda de condução (BC). No caso do poliacetileno uma redução
adiciona elétrons na banda de condução, enquanto que a oxidação remove elétrons da
banda de valência e isso forma bandas semipreenchidas como no caso dos metais.
Analogamente, a estrutura da banda de um polímero condutor é semelhante à banda
de condução de um isolante elétrico (Fig. 1.9 d), coexistindo a banda de condução, a

banda de valência e o espaçamento entre as bandas de energia proibida, também
chamada de “band-gap” [8]. Esse espaçamento determina a característica elétrica
intrínseca do material. Além disso, como nos semicondutores os polímeros podem ser
do tipo n (dominados por elétrons livres) ou do tipo p (dominados por buracos),
dependendo da dopagem [2,9,10,11].

Figura 1.9. Representação das bandas eletrônicas possíveis para a) metais como o
cobre que apresentam estados disponíveis acima e adjacente aos estados
preenchidos, b) metais como o magnésio que apresentam bandas com superposição,
c) bandas características de isolantes e d) bandas típicas de semicondutores [2].

1.1.5.1) Pólarons e Bipolarons em polímeros condutores
Em moléculas orgânicas o equilíbrio molecular entre o estado ionizado e o estado
fundamental é diferente, sendo assim, as energias desses estados também são
diferentes. O processo de ionização ocorre envolvendo uma variação de energia
(energia de ionização vertical), primeiramente com a distorção da molécula do
seu estado fundamental, que ocasiona uma distorção elástica envolvendo a energia de

distorção,

, até que a molécula adote a sua geometria do estado ionizado

(Fig.1.10) [10].

Figura 1.10. Representação do balanço de energia envolvido no processo de
ionização molecular[10].

De acordo com o esquema acima, o balanço de energia é favorável para se ter a
geometria de relaxação do estado ionizado com energia,

(energia de relaxação

adquirida no estado ionizado), que corresponde à verdadeira variação de energia total
do sistema e pode ser representado pela Eq. 4.

)

Eq.4

Para compostos orgânicos este processo pode ser energeticamente favorável para
localização da carga que aparece em torno da cadeia, pois em torno da carga ocorre a
formação de uma distorção ou relaxação local [10]. Esse processo ocasiona a
formação de estados eletrônicos localizados dentro do “gap” devido a um
deslocamento para cima da banda de valência ou para baixo da banda de condução.

Considerando por exemplo a oxidação de uma cadeia, isto é, a remoção de um
elétron, podemos observar a formação de um cátion radical também chamado de
polaron (um polaron é definido como um íon radical com carga unitária e spin =
associado a uma distorção do retículo e a presença dos estados localizados no “gap”,
como citado anteriormente) [11]. Nesse sentido ocorre a redistribuição dos elétrons

e

a posterior polarização local da cadeia. Durante a formação do polaron, a banda de
valência permanece cheia e a banda de condução permanece vazia, e dessa forma
não irá existir o aparecimento do caráter metálico, pois o nível parcialmente ocupado
está dentro do “gap” (Fig. 1.11). Se na sequência for removido mais um elétron
podemos ter duas possibilidades. Pode ocorrer a formação de um novo polaron
quando o elétron é retirado diretamente da cadeia ou o elétron pode ser removido
direto do estado de polaron já existente, dando origem a um bipolaron, que é definido
como um par de cargas iguais (dicátion com spin = 0) associado a uma grande
distorção no retículo (Fig. 1.12).

Figura 1.11. Modelo de bandas para um polímero condutor representando a)
formação de polarons e b) formação de bipolarons [10].

A formação de bipolarons é favorecida sobre a formação de mais de um pólaron na
mesma cadeia devido ao fato de que o balanço favorável de energia decorrente da
interação de duas cargas com o retículo é maior do que a repulsão Coulombiana entre
as cargas de mesmo sinal. Com base nesse modelo devemos observar que os
portadores de carga nesses tipos de compostos não são elétrons ou buracos no
interior das bandas e sim defeitos carregados do tipo polarons e bipolarons,
localizados ao longo da cadeia polimérica [11]. Na Fig. 1.12 podemos observar a
formação dos polarons e bipolarons na cadeia do Polipirrol (PPy).

Figura 1.12. Representação da cadeia de polipirrol no estado a) reduzido, b) formando
polarons e c) formando bipolarons [11].

1.1.5.2) Condução por hopping
É usado para descrever o transporte de portadores de cargas em polímeros não
dopados ou com baixo grau de dopagem. Esse modelo mostra-se apropriado para
explicar, por exemplo, o fenômeno da condutividade no polipirrol que é um dos
polímeros a ser usado nessa dissertação [12]. A condução por hopping trata-se de

uma transferência termicamente ativada entre sítios localizados. Desta forma supondo
que os elétrons transitem entre os estados HOMO (High Occupied Molecular Orbital) e
LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) distribuídos aleatoriamente e assistido
por fônons (vibrações quantizadas da rede associada à energia térmica do sistema) e
que, neste modelo, os portadores de carga não apresentam energia suficiente para
transpor o gap entre as bandas de condução e de valência, seria necessário a
presença de sítios intermediários para que com a ajuda dos fônons os portadores de
carga possam transpor o gap existente entre as bandas [13]. A Fig. 1.13 nos mostra a
representação do modelo de condução por hopping.

Figura 1.13. Representação do transporte de carga por hopping, onde Ef representa a
energia de Fermi, R é a distância espacial entre os estados e w é a diferença entre os
estados[13].

1.1.5.3) Polipirrol
Um dos principais polímeros condutores que tem sido amplamente pesquisado nas
últimas décadas e que foi empregado nesta dissertação é o polipirrol (PPy). O PPy é
produzido a partir da oxidação do monômero de pirrol que leva a formação de um
intermediário cátion-radical (espécie altamente reativa formada simultaneamente pela
presença da um número ímpar de elétrons (radical livre) e por uma carga positiva
(cátion))

pirrol (Fig. 1.14A). Em seguida ao acoplamento de dois cátions radicais

através de uma transferência de carga, ocorre a eliminação de dois prótons (o que
pode ocorrer pela adição de um nucleófilo, ou seja, uma espécie química capaz de
doar um par de elétrons livres) com a formação de um dímero neutro (Fig. 1.14B). Pelo
fato do dímero se oxidar mais facilmente que o pirrol, o mesmo é convertido a um novo
cátion-radical e dessa forma sucessivas vezes até a formação de cadeias de
oligômeros para completa formação do polipirrol que apresenta substituições
principalmente nas posições 2 e 5 do monômero (Fig.1.14C) [14].

Figura 1.14. Representação do mecanismo de polimerização de monômeros de pirrol
No que diz respeito à adição eletroquímica de metais em polímeros condutores, o PPy
é um dos compostos mais investigados, já que a inserção de metais em polímeros
está diretamente ligada ao tipo de íon dopante utilizado [15-16]. Em 1996 Hepel e
colaboradores propuseram que na polimerização do polipirrol na presença de íons
inorgânicos de baixo peso molecular, como Cl-, os mecanismos de transporte de
cargas que ocorreriam durante o processo de oxi-redução envolveria o movimento de
ânions para dentro e para fora da cadeia. Entretanto quando a polimerização é
realizada na presença de ânions de alto peso molecular, como dodecilsulfato de sódio,
a sua mobilidade diminui e assim o balanço de cargas é efetuado pelo movimento dos

cátions [17]. Este processo é importante, pois a incorporação de partículas metálicas
aos polímeros, como ouro ao PPy [18], tem sido utilizada para síntese de novos
materiais que podem ser usados como sensores, catalisadores ou dispositivos
magnéticos.

1.1.6) Polímeros sensíveis a estímulos
Polímeros sensíveis caracterizam uma classe de polímeros que apresentam fortes
mudanças em suas propriedades a partir de pequenas mudanças como temperatura,
luz ou pH no ambiente em que se encontram. Esse comportamento pode ser utilizado
na formulação dos chamados sistemas de liberação de drogas. Polímeros sintéticos e
naturais têm tido um aumento crescente no seu uso como agentes terapêuticos na
liberação de drogas em virtude de propiciarem uma melhora em diversas propriedades
farmacocinética das drogas se comparadas com as drogas livres. A classe de
polímeros terapêuticos divide-se em cinco subclasses: drogas poliméricas, conjugados
droga-polímero, conjugados proteína-polímeros, micelas poliméricas e os chamados
poliplexos (sistemas formados por complexos de polímeros e poli(ácidos nucléicos))
[19,20], sendo a temperatura e o pH os estímulos mais comuns observados nessa
classe de polímeros. No entanto, trabalharemos nessa dissertação apenas com
polímeros sensíveis ao pH.

A Fig. 1.15 nos mostra alguns tipos de estímulos e

respostas obtidas a partir de polímeros sensíveis.

Figura 1.15. Respostas obtidas após a apliacação de estimulos em polímeros
sensiveis.

1.1.6.1) Polímeros sensíveis ao pH
São polímeros capazes de sofrer mudanças bruscas em suas propriedades em função
da variação do pH do meio onde estão localizados. Geralmente são polímeros
ionizáveis com valores de pKa variando entre 3 e 10 [21]. Ácidos e bases fracas como
ácidos carboxílicos, ácidos fosfóricos e aminas também exibem mudanças no estado
de ionização em função da variação do pH. Os processos de ionização que ocorrem
nesses tipos de polímeros levam a uma mudança conformacional que influencia a
solubilidade e o comportamento de inchaço de hidrogéis que apresentam esses
grupos ligados à cadeia polimérica. A principal resposta ocorrida para mudanças de
pH estudada nessa dissertação foi a variação na solubilidade nos polímeros
Eudragit®, copolímeros derivados do acido metacrílicos e metilmetacrílico, que
apresentam protonação do grupo carboxila presente na cadeia em pH ácido, e nessa
forma são insolúveis em água e solúveis em pH levemente ácido ou neutro através da
formação de sais. As principais classes de monômeros de ácido acrílico, anidrido
maléico e N,N-dimetilaminoetil metacrilato também são capazes de sofrer respostas
conformacionais relacionadas à solubilidade em função da variação do pH. Os
polímeros que apresentam grupos acrílicos em suas cadeias, e são insolúveis em
baixos pH, também são chamados de polímeros entéricos. Essa nomenclatura se dá
devido ao seu uso em sistemas de liberação controlada especifica fora do estômago,
geralmente na região do íleo terminal ou cólon proximal. Na Fig. 1.16 temos a
representação dos copolímeros Eudragit L-100 e Eudragit S-100, que são polímeros
sensíveis à variações de pH do meio. A principal diferença entre esses polimeros é a
relação entre os grupos carboxila e ester. A relação 1:1 representa a formação do
copolimero L-100 e a relação 1:2 representa a formação do copolímero S-100.

Figura 1.16. Estrutura dos copolímeros Eudragit L-100 e S-100.

1.2) Polímeros aplicados na farmácia
Os polímeros têm chamado a atenção para aplicação na área farmacêutica
dada a potencialidade de uso desses materiais. São aplicados como excipientes
(substâncias que não fazem parte do principio ativo) tanto na preparação de
medicamentos quanto em cosméticos. As principais funções dos excipientes
poliméricos são de atuar como diluentes, aglutinantes, agentes complexantes,
emulsionantes, solubilizantes e estabilizantes além de serem usados em sistemas de
liberação controlada de fármacos. Quando apresentam baixo grau de toxicidade os
polímeros podem ser utilizados como veículos e podem ser adicionados ao princípio
ativo promovendo a liberação a uma taxa controlada durante o percurso do trato
gastrointestinal. Um dos objetivos desta dissertação é trabalhar com polímeros
aplicados em sistemas de liberação controlada de fármacos, de forma que daremos
mais

relevância

a

esse

tema.

Alguns

fármacos

que

apresentam

baixa

biodisponibilidade ou efeito colateral, como irritação local, podem ter problemas
minimizados ou até solucionados através do uso de sistemas multiparticulados com
matriz polimérica [22].

1.2.1) Polímeros em sistemas de liberação controlada de fármacos
Uma das formas farmacêuticas (FF) mais utilizadas no que diz respeito à
administração oral de drogas é a forma sólida [23]. As formas farmacêuticas sólidas de
uso oral (FFSO) podem ser do tipo convencional ou modificada. As FFSO
convencionais são usadas para liberar os fármacos rapidamente após a sua
administração, sendo usados para isso excipientes que ocasionem diluição
instantânea, desintegrantes e outros recursos que facilitem a dissolução do fármaco
[24]. Já as FFSO de liberação modificada são usadas para prolongar ou retardar a
dissolução do fármaco. Os principais objetivos desse tipo de liberação são tornar a FF
gastrorresistente, liberar a droga em um local especifico do trato gastrointestinal (TGI)
ou em um tempo especifico [25]. Ao ingerirmos uma droga por via oral, esta deve
atravessar o trato gastrointestinal (TGI) para poder ser absorvida e conseguir chegar a
corrente sanguínea onde será levada aos demais órgãos e tecidos do corpo. O TGI é
formado por um conjunto de órgãos principais e anexos (Fig.1.17) que podem formar
um tubo com cerca de 10 a 12 metros de comprimento apresentando várias regiões
sinuosas e com algumas oscilações de pH (Tabela 5).

Figura 1.17. Composição do TGI [24].

Tabela 3. Variação do pH e tempo de residência da droga ao longo do TGI
[24].

Podemos utilizar essa mudança ocorrida no pH ao longo do TGI para aplicarmos os
chamados polímeros entéricos (liberação especifica na região do cólon) como
excipientes de liberação controlada de fármacos. Os sistemas de liberação controlada
são desenvolvidos para prolongar o tempo de liberação, sustentar a concentração
plasmática na faixa terapêutica (Fig. 1.18) e controlar a localização temporal e espacial
das moléculas in vivo, por meio da aplicação de princípios biológicos e químicos [26].
Além disso, sistemas de liberação controlada visam diminuir a toxicidade, suprimir as
reações adversas e diminuir o número de dosagens diárias.

Figura 1.18. Representação dos mecanismos de liberação convencional e modificada
para FFSO a partir de sistemas multidosagen. D1, D2 e D3 representam as doses de
medicamentos administradas [25].

Os polímeros aplicados em sistemas de liberação modificada podem ser classificados
de acordo com a sua aplicabilidade e definidos da seguinte maneira: I) biodegradáveis,
que representam polímeros que sofrem degradação macromolecular a partir da ação
de enzimas e micro-organismos ou células; II) polímeros bioadesivos, que são
capazes de se ligarem a substratos biológicos aderindo à camada mucosa
(mucoadesivos) ou à membrana celular (citoadesivos); III) hidrogéis, formados por
estruturas poliméricas com a presença de ligações cruzadas e que apresentam a
capacidade de absorver uma grande quantidade de água; IV) bioativos e
biomimétricos onde os polímeros são capazes de interagir com o micro ambiente
biológico ou capazes de interagir com receptores celulares, proporcionando respostas
específicas; V) terapêuticos, que são polímeros que apresentam propriedades
terapêuticas. A preparação de sistemas de liberação modificada ou controlada se dá a
partir da seleção da formulação e do mecanismo de liberação que se deseja aplicar.

Outro fator importante para preparação desses sistemas é o prévio conhecimento
acerca tanto do polímero quanto do fármaco e entre algumas considerações que
devem ser levadas em conta para síntese de sistemas de liberação controlada estão a
reprodutibilidade dos resultados obtidos pelos polímeros usados, propriedades como a
permeabilidade, hidrofilicidade, lubrificação, energia de superfície, adesão e
solubilidade. A temperatura de transição vítrea e toxicidade do polímero também
devem ser levadas em conta para preparação desses sistemas. Outro fator importante
é a metodologia usada no processo de preparação.

1.2.2) Sistemas de liberação controlada usando nanocápsulas
É observado na literatura que sistemas nanoparticulados, variando com
tamanhos entre 5-10 nm podem ser usados como vetores na liberação controlada de
drogas, dessa maneira o tamanho das cápsulas irão influenciar a forma de
administração (intravenosa, intramuscular, etc) [27-28]. Seus tamanhos em relação à
célula permitem alta absorção e aumento da estabilidade do principio ativo se
comparados com outros sistemas, além disso, podem ser constituídos por partículas
biocompatíveis e biodegradáveis [29]. As nanocápsulas são recipientes de
armazenamento onde a droga pode ser confinada em uma cavidade consistindo de
núcleo líquido envolvido por uma membrana polimérica. O principio ativo (fármaco)
pode ser confinado dentro do reservatório dissolvido no núcleo liquido (Fig. 1.19a),
como se fosse uma dispersão sólida, dissolvido na superfície da membrana polimérica
(Fig. 1.19b) ou dissolvido em uma matriz polimérica (Fig.1.19c).

Figura 1.19. Representação da estrutura de nanocápsulas com a) núcleo líquido, b)
nanoesferas onde o princípio ativo é distribuido uniformemente e c) nanocápsula onde
o princípio ativo é dissolvido na matriz polimérica.

O núcleo formado pela membrana pode apresentar caráter hidrofílico ou hidrofóbico a
depender do método de preparação. Alguns métodos de preparação de nanocápsulas
como nanoprecipitação, emulsão-difusão e dupla-emulsão serão revisados nesta
dissertação por serem os métodos mais utilizados na literatura [27-28], entretanto,
outros métodos menos usados, devido principalmente a dificuldade de se controlar
alguns parâmetros como os métodos de emulsão por coacervação e revestimento
polimérico camada por camada, também servem para o preparo de nanocápsulas. É
comum o uso do termo óleo para se referir a um solvente que seja do tipo orgânico e
insolúvel em água, bem como utilizar o termo não solvente para se referir a um
solvente que não seja capaz de dissolver um fármaco.

1.2.2.1) Nanoencapsulação a partir do método de nanoprecipitação
Esse método também é conhecido como deslocamento/substituição do
solvente ou deposição interfacial. No processo de formulação a partir do método de
nanoprecipitação é necessário a presença de um solvente, geralmente orgânico e um
não solvente, geralmente água, substância formadora de filme (polímero), uma
substância ativa (fármaco) e um agente estabilizante (surfactante). A Fig. 1.20 mostra
a preparação de nanocápsulas obtida para liberação de fármacos lipofílicos. Para se
obter nanocápsulas com núcleo lipofílico, o processo de preparação deve levar em
conta a velocidade de agitação da fase aquosa e a velocidade de adição da fase
orgânica sobre a aquosa [30].

Figura 1.20. Procedimento para preparação de nanocápsulas pelo método de
nanoprecipitação.

Com base no trabalho de Sugimoto [31] para o processo de precipitação de polímeros,
a formação de partículas pelo método de nanoprecipitação ocorre em três estágios:

nucleação, crescimento e agregação, onde a etapa que corresponde a mudança entre
nucleação e o crescimento determina a uniformidade das partículas e a proporção de
cada etapa determina o tamanho das partículas. Por outro lado, trabalhos
desenvolvido por Davies [32] na transferência de massa entre dois líquidos e o efeito
Gibbs-Marangoni [32-33], determinam que a formação de nanopartículas ocorre
devido a diferença de tensão superficial [27] e dessa forma a formação de
nanocápsulas ocorre devido à agregação de polímeros em gotículas de emulsões
estabilizadas, onde a nucleação e o crescimento não estão envolvidos.

1.2.2.2) Nanoencapsulação a partir do método de emulsão-difusão
De

acordo

com

Quintanar

e

colaboradores

[34],

o

processo

de

nanoencapsulação pelo método de emulsão-difusão é indicado para preparação de
nanocápsulas com núcleos lipofílicos. No processo de formação das nanocápsulas
são necessárias três fases: orgânica, aquosa e difusiva. O procedimento para
encapsulação de um princípio ativo lipofílico, ou seja, com a presença de um núcleo
também lipofílico é necessário que a fase orgânica contenha o polímero e a substância
ativa dissolvida em um solvente parcialmente solúvel em água. A fase aquosa é
preparada a partir de uma dispersão composta por um agente estabilizante e o
solvente que geralmente é água. As nanocápsulas são formadas quando a fase
orgânica é emulsificada sob forte agitação na fase aquosa. Após essa emulsificação a
adição de água ao sistema ocasiona uma difusão do solvente parcialmente solúvel
para fase externa formando as nanocápsulas (Fig.1.21) e podendo ser retirado do
sistema por filtração ou evaporação dependendo do ponto de ebulição. Os polímeros
mais usados para síntese de nanocápsulas utilizando esse método são poliésteres
biodegradáveis como PCL, PLA, Eudragit® e PHB-HV.

Figura 1.21. Esquema para formação de nanocápsulas obtidas a partir do método de
emulsão difusão [34].

Perez e colaboradores [35] reconduziram os mecanismos propostos por Quintanar [36]
para formulação de nanocápsulas com núcleo hidrofílico usando PVA e PVP como
agente estabilizante juntamente com o principio ativo e cloreto de metila como
solvente da fase orgânica e dessa forma foi possível utilizar fármacos que apresentam
boa solubilidade em água.

1.2.2.3) Nanocápsulas a partir do método da dupla emulsão
As duplas emulsões também chamadas de emulsões de emulsões podem ser
do

tipo

água-óleo-água

(A/O/A)

ou

óleo-água-óleo

(O/A/O).

São

sistemas

heterodispersivos complexos que também podem ser usados em processos de
nanoencapsulação. Em duplas emulsões a fase interna é em si uma emulsão
separada da fase de outro liquido pela própria camada que a forma [36]. São
preparadas pelo processo de emulsão de duas fases com a presença de dois
surfactantes: um dominantemente hidrofóbico usado para estabilizar a interface A/O
interna da emulsão e um dominantemente hidrofílico para estabilizar a interface
externa de glóbulos de óleo se a emulsão for do tipo A/O/A. O método de dupla

emulsão é uma união entre os métodos de nanoprecipitação e emulsão-difusão, nele
primeiramente uma emulsão A/O é preparada com auxílio de ultrasom e transferida
para uma fase orgânica contendo um solvente, que é total ou parcialmente miscível
em água e o polímero. Após a primeira emulsificação a emulsão é colocada em uma
segunda fase aquosa e é novamente emulsificada também com uso de ultrasom e por
fim a dupla emulsão é colocada em água com agitação para ocorrer à difusão do
solvente e posterior formação das nanocápsulas.

Trabalhando com esse tipo de

sistema Bilati e colaboradores [37] e Khoee e Yaghoobian [38] propuseram que o
endurecimento das partículas se dava através da difusão do solvente e da precipitação
do polímero. O papel do surfactante nesse tipo de nanocápsulas é formar um filme e
uma barreira para liberação da droga na interface interna, além disso, a eficiência de
encapsulação e o tamanho médio das partículas também são afetados pelos tipos de
surfactantes usados na preparação [39]. A Fig. 1.22 nos mostra o esquema para
formulação de nanocápsulas pelo método de dupla emulsão e a representação do tipo
de emulsão formada em cada etapa do processo. Os polímeros mais usados nesse
tipo de encapsulação também são poliésteres biodegradáveis como PCL, PLA e PLGA
e os agentes estabilizadores são o PVA e alguns polisorbatos.

Figura 1.22. Preparação de nanocápsulas a partir do método de dupla emulsão [34].

1.2.3) Liberação controlada de fármacos usando micropartículas
A técnica de microencapsulação também é uma das alternativas para a indústria
farmacêutica obter sistemas de liberação controlada de fármacos. Teve inicio na
década de 60 com os trabalhos desenvolvidos por Chang [39] e Mason [40]. As
principais técnicas de preparação de micropartículas esféricas usando polímeros são:
Spray-drying,

spray-desolvation,

coacervação,

extrusão/solidificação

e

emulsão/solidificação com uso de micropartículas preparadas com polímeros a partir
da polimerização do monômero [42] ou micropartículas usando polímeros lineares e
ramificados [43]. Uma das técnicas mais usadas no preparo de micropartículas, e que
foi aplicada nessa dissertação, é a técnica de emulsão/solidificação com ênfase no
modelo de extração/evaporação do solvente. As microcápsula podem ter seu interior
formado por núcleos lipofílicos ou hidrofílicos, e isso irá depender do método usado no
processo. Na tabela 3 podemos observar alguns métodos usados para o preparo de
microcápsulas a partir da técnica de extração evaporação do solvente bem como a
natureza da droga a ser encapsulada.

Tabela 4. Técnicas de preparação de microcápsulas a partir do método de extração
evaporação do solvente.

No processo de microencapsulação de fármacos para drogas pouco solúveis ou
insolúveis em água, o método de emulsão O/A é o mais indicado para se obter
microcápsulas. É o principal método usado para esse fim e os demais partem do
mesmo princípio. No método de emulsão O/A, o fármaco é dissolvido em solvente
orgânico junto com o polímero (fase dispersa) e emulsificado em água (fase contínua),
após a emulsificação a extração do solvente da fase dispersa para a fase continua
acompanhada pela evaporação do solvente transforma gotículas da fase dispersa em
partículas sólida que ao final do processo são lavadas para se eliminar resíduos de
solvente (Fig.1.23).

Figura 1.23. Esquema para formação de micropartículas esféricas pela técnica de
evaporação do solvente usando o método de emulsão O/A.

Outro método bastante usado para preparação de micropartículas contendo fármacos
hidrofílicos é o método de microencapsulação óleo em óleo (O/O) [44]. Esse método
consiste em emulsificar a droga em uma mistura de solventes insolúveis.
Primeiramente a droga é dissolvida em um solvente orgânico, formando assim a fase
óleo interna. A segunda fase óleo é gerada após a mistura de outro solvente (imiscível
na primeira fase) com a primeira fase. As micropartículas são formadas após a
completa evaporação do solvente da primeira fase e por estarem dentro da segunda

fase necessitam serem filtradas e lavadas. A correta escolha do solvente da segunda
fase permite com que a difusão do fármaco da fase interna para a fase externa seja
minimizada, melhorando a eficiência de encapsulação da droga [44].

1.2.4) Parâmetros relacionados à liberação controlada de fármacos a
partir de polímeros
Os principais mecanismos utilizados como sistemas de liberação controlada de
fármacos são os sistemas matriciais usando polímeros. Nesse tipo de mecanismo o
fármaco pode ser liberado através de intumescimento (inchaço decorrente da
absorção da um solvente) da matriz (Fig. 1.24), difusão do fármaco (Fig. 1.24) e por
erosão da matriz (Fig. 1.25). Os principais parâmetros que devem ser analisados nos
sistemas de liberação controlada de fármacos com o uso de matrizes poliméricas são:
eficiência de encapsulação, perfil de liberação (acompanhada do modelo matemático
adequado), o tamanho e a porosidade dessas partículas.

Figura 1.24. Representação da difusão do fármaco através de matriz lipofílica [24].

Figura 1.25. Representação da liberação de fármacos por intumescimento e erosão
de matrizes hidrofílicas [24].

1.2.4.1) Eficiência de encapsulação (EE)
Controlar a eficiência de encapsulação é desejável, pois auxilia na dosagem e nos
mecanismos usados no tratamento. A Eq. 5 é utilizada para determinar a EE%.

x 100

Eq. 5

Um fator importante que deve ser controlado no processo de encapsulação que foi
proposto por Yang e colaboradores [45] é o efeito da temperatura nesses processos.
Nesse trabalho os autores observaram que os valores elevados de EE ocorriam nas
maiores e nas menores temperaturas (abaixo de 30°C e acima de 60°C) testadas
durante a formação das partículas. A explicação para esse fato é que as baixas
temperaturas aumentam a imiscibilidade entre a esfera e a água, formando assim
outra camada esférica que diminui a saída da droga durante o processo de
evaporação do solvente. Por outro lado, a temperatura elevada ocasiona um aumento
na taxa de evaporação do solvente resultando em um rápido endurecimento da parede
da partícula. Dessa forma podemos observar que em ambos os casos o
aprisionamento da droga foi reforçado pelo endurecimento da parede da partícula, e

isso deve ser levado em consideração durante os processos de encapsulação de
droga. A EE também é dependente da concentração e da natureza do polímero usado.
É observado que um aumento na concentração do polímero na fase orgânica ocasiona
um aumento na EE [46]. Esse fato pôde ser constatado nos trabalhos de Lecore e
colaboradores [46] quando se observava a EE em polímeros com natureza
semelhante como PLA e PLGA preparados em condições similares.

1.2.4.2) Tamanho das partículas
Os principais fatores que afetam o tamanho das partículas são a concentração do
polímero na fase dispersa, temperatura, viscosidade, velocidade de agitação durante o
processo de emulsão e o emulsificante empregado no sistema. Trabalhos publicados
por Yang e colaboradores [45] demonstram através de microscopia eletrônica de
varredura (MEV) que a temperatura também proporciona uma mudança no tamanho
das partículas e dessa forma temperaturas altas e baixas produzem esferas maiores
do que temperaturas intermediárias, que produzem esferas menores. Jeyanthi e
colaboradores [47] demonstraram que soluções em baixas temperaturas apresentam
alta viscosidade, resultando na formação de esferas maiores. Trabalhos publicados
por Jalil e Nixon [48] conseguiram relacionar o tamanho das partículas com a
velocidade de agitação e o emulsificante usado no sistema. Eles observaram que o
tamanho das partículas diminuía com o aumento da velocidade de agitação, devido à
formação de emulsões cada vez mais finas e observaram também que um aumento na
concentração do emulsificante ocasionava uma pequena mudança no tamanho das
partículas.

1.2.4.3) Porosidade das partículas
A quantidade de poros existente em uma partícula utilizada em sistemas de liberação
controlada representa um fator de alta importância, já que uma grande quantidade de
poros pode gerar um aumento na taxa de liberação [45]. Trabalhos desenvolvidos por
Crotts e Park [49] para sistemas preparados pelo de método de emulsão A/O,
mostram que o aumento na porosidade das esferas é devido à quantidade de água
contida na primeira emulsão. Esse trabalho teve continuidade através do trabalho de
Tuncay e colaboradores [50] que substituíram a água por metanol e conseguiram
reduzir o número de poros existentes na superfície das micropartículas. Outro fator
que interfere na formação de poros em microesferas é a taxa com que o solvente é
removido da esfera que é dependente da temperatura, pressão e da quantidade de
água no final da emulsão.

1.2.5) Cinética de liberação de drogas in vitro
Os processos que envolvem a liberação controlada de fármacos a partir de matrizes
poliméricas são complexos. Apesar da complexidade, existem alguns modelos que
são bastante conhecidos e bem usados com o intuito de se analisar os mecanismos
de liberação de substâncias ativas. Se tratando de processos cinéticos na liberação
controlada de drogas, os fatores mais importantes são: determinar a ordem do
processo e analisar qual modelo se adéqua melhor ao perfil de liberação analisado. O
primeiro modelo proposto baseia-se na cinética de ordem zero, onde a liberação do
fármaco ocorre de forma lenta sem que ocorra desagregação da matriz. Os principais
modelos abordados por este trabalho foram os modelos de ordem zero, primeira
ordem, segunda ordem (modelo de Schott), modelo de Higuchi, modelo proposto por
Ritger-Peppas e o modelo proposto por Baker-Lonsdale. O modelo cinético de ordem

zero pode ser expresso pela Eq. 6, onde
liberada no tempo t e

é a quantidade absoluta de fármaco

indica a quantidade total de fármaco liberada num tempo

infinito,ou seja, a quantidade de fármaco adicionado ao sistema no t = 0,

é a

constante cinética. Para satisfazer a cinética de ordem zero, o gráfico da fração (

)

versus tempo (t) deverá ser linear [51].

=

Eq. 6

Outro modelo bastante usado para se verificar o perfil de liberação controlada de
fármacos é representado pela Eq. 7. Esse modelo indica uma cinética de liberação de
primeira ordem onde C indica a quantidade de fármaco liberada no tempo t, K é a
constante cinética e C0 é a quantidade inicial de fármaco na solução.
Eq. 7
A cinética de liberação de primeira ordem é caracterizada por apresentar uma
liberação do fármaco de forma proporcional entre a quantidade interna e externa da
matriz e também quando a matriz polimérica usada no sistema (geralmente matrizes
porosas) não sofre intumescimento, ou seja, não absorve água para posterior
formação de uma camada gel. Dessa forma para seguir uma cinética de primeira
ordem o gráfico de

versus o tempo (t) deverá ser linear [52]. A cinética de

liberação de segunda ordem pode ser determinada utilizando-se o modelo proposto
por Schott, Eq. 8. O modelo cinético proposto por Schott leva em consideração o efeito
do inchamento da matriz e posterior liberação da droga.

=

Eq. 8

Neste modelo A e B são coeficientes distintos com significados físicos que podem ser
interpretados da seguinte maneira: para valores de t muito elevado,
forma B será o inverso da liberação máxima (B = 1/

, dessa

). No caso de t assumir

valores pequenos,

, e dessa maneira podemos rejeitar

e dessa forma A

passa a ser i inverso da quantidade de fármaco liberado (M) em função do tempo, ou
seja, (

= 1/

) [53]. O gráfico gerado entre ( ) versus o tempo deverá apresentar

duas regiões onde uma delas deverá apresentar perfil linear. Outro modelo usado é
baseado na equação de Higuchi [54], descrito pela Eq. 9. Onde

corresponde à

constante de liberação de Higuchi e os demais parâmetros são os mesmos
relacionados anteriormente. Esse modelo descreve o processo de difusão do fármaco
baseado na lei de Fick, estando dependendo da raiz quadrada do tempo.

=

Eq. 9

Trabalhos publicados por Korsmeyer e colaboradores [55] levaram Ritger e Peppas
[56] a propor um modelo de liberação associando o mecanismo de difusão (Transporte
Fickiano) e o transporte caso II (não Fickiano, controlado pelo relaxamento da matriz
polimérica). Esse modelo é representado pela Eq. 10, onde

é uma constante

cinética, que incorpora características estruturais e geométricas do mecanismo e

éo

expoente de liberação, que dependendo do valor determina a cinética de liberação. A
tabela 4 relaciona o valor do expoente (n) com o mecanismo de transporte do fármaco
e a taxa em função do tempo.

=

Eq. 10

Tabela 5. Tipo de mecanismo de transporte em função do expoente n usado no
modelo de liberação de Ritger-Peppas [56].

Quando a liberação é efetuada a partir de microcápsulas ou micropartículas esféricas
um dos modelos que pode ser aplicado foi desenvolvido por Baker e Lonsdale [57] e é
representado pela Eq. 11. Nesse modelo
tempo t,

é a quantidade de fármaco liberado no

indica a quantidade de fármaco liberada a um tempo infinito e

corresponde a constante de liberação.

=

Eq. 11

1.3) Polímeros aplicados como sensores
Sensores são dispositivos que detectam estímulos físicos (som, calor, campo
magnético, etc) e transmitem impulso (mensurável, operante) correspondente. Devido
a suas propriedades físico-químicas os polímeros têm despertado na ultima década
uma das classes de materiais mais utilizadas na preparação de sensores [58]. Os
principais tipos de sensores a base de polímeros são: Sensores de gases, sensores
de umidade, sensores de íon seletivo e biosensores. Essas classes de sensores
podem ser preparadas tanto com o uso de polímeros condutores quanto de polímeros
não condutores. O princípio do funcionamento de sensores sólidos é baseado na
resposta elétrica do sensor quando exposto a uma fase gasosa ou líquida. Essa
mudança na propriedade elétrica é usada para detectar a espécie química envolvida
no processo. Embora a aplicação de polímeros como dispositivos sensíveis esteja
apenas em fase de desenvolvimento, em um futuro não muito distante poderemos ter
esses sensores aplicados em sistemas de detecção de aroma e gustativos, no
monitoramento da qualidade da água [59] e na detecção de íons metálicos e metais
pesados em sistemas líquidos naturais ou artificiais [60]. As principais vantagens do
uso de polímeros condutores em dispositivos sensíveis são a grande variedade de

polímeros existentes no mercado e as baixas temperaturas durante a preparação dos
sensores, já que quando comparados com sensores a base de óxidos metálicos a
preparação ocorre a temperaturas elevadas [61].

Outra vantagem no uso de

polímeros está no fato de se obter artefatos de várias formas e tamanhos,
principalmente filmes finos, o que possibilita a sua aplicação tecnológica [62]. As
principais técnicas utilizadas no preparo de filmes são:
a) Filmes por solução: filmes convencionais, geralmente formados através da
evaporação do solvente.
b) Filme-gel: formação de filmes contendo ligações cruzadas.
c) Filmes depositados eletroquimicamente: são obtidos pela eletropolimerização
do monômero diretamente na forma de filmes finos sobre substratos
condutores.
d) Polimerização química “in situ”: recobrimento superficial de polímeros
convencionais a partir de polímeros condutores.
e) Blendas poliméricas
f)

Técnica de Langmuir-Blodgett (LB): formação de filme ultrafinos deposição
controlada de camadas mononucleares.

g) Técnica de automontagem (“layer-by-layer): formação de filmes ultrafinos pela
deposição alternada de policátions e poliânions.

Dentre as técnicas citadas acima as técnicas de Langmuir-Blodgest e automontagem
são as mais importantes na área da eletrônica molecular e para a produção de
dispositivos opto - eletrônicos e sensores, principalmente devido ao seu alto grau de
organização [60]. Devido a sua relevância neste trabalho iremos nos dedicar
principalmente ao uso de sensores de gases a base de polímeros condutores.

1.3.1) Sensores de gases a base de polímeros condutores
Uma das finalidades de se obter sensores de gases a base de polímeros é o seu uso
na detecção de gases que são considerados nocivos tanto ao ser humano quanto ao
ambiente, atuando qualitativamente (determinando qual o gás envolvido) e
quantitativamente (concentração do gás envolvido). Um dos principais problemas
enfrentados atualmente por pessoas que passam cerca de 70%-90% do tempo em
ambiente fechados é o convívio com a presença de compostos orgânicos voláteis
(substâncias com ponto de ebulição que variam entre 41°C e 260°C). A liberação
dessas substâncias decorre principalmente da sua presença em materiais sintéticos
como carpetes, tintas, vernizes, plásticos etc. Dessa forma o desenvolvimento de um
sistema de detecção simples, rápido e objetivo se faz necessário, pois os métodos
analíticos que existem apesar de serem confiáveis demandam tempo e custam caro.
Uma das alternativas para se contornar esse problema é o desenvolvimento de
sistemas que sejam rápidos, objetivos e com custo razoável como sensores de gases
a base de polímeros e narizes eletrônicos. Polímeros condutores como mencionado
anteriormente no Cap. 1, são formados por macromoléculas com a presença de
ligações

conjugadas por toda a cadeia. A descoberta da condutividade e do fácil

mecanismo de dopagem a baixas temperaturas que eleva a condutividade em
algumas ordens de grandeza chamaram a atenção para sua aplicação como
elementos sensíveis a gás. Nylander e colaboradores [62] trabalharam com o polipirrol
exposto a vapores de amônia e obtiveram uma resposta linear e rápida para
concentrações variando entre (0,5 e 5%) em um tempo relativamente curto. É
observado que para gases nucleofílicos (amônia, e vapores de metanol e etanol)
ocorre um decréscimo na condutividade já para gases eletrofílicos (NO x, PCl3, SO2)
ocorre um efeito inverso [62]. Os polímeros condutores mais utilizados na preparação
de sensores de gases são os politiofenos, polipirrol, polianilina e seus derivados e
compósitos de politiofeno/poliestireno, politiofeno/policarbonato, polipirrol/poliestireno,

polipirrol/policarbonato. Entre as principais características dos polímeros condutores
usados como sensores de gases estão: ótimo desempenho a temperatura ambiente,
baixa toxicidade, repostas proporcionais a concentração do gás analisado e rápida
cinética de absorção e sorção. É observado que as mudanças ocorridas na
condutividade dos polímeros geralmente estão associadas ao grau de dopagem e
desdopagem das cadeias ocasionados através da presença de moléculas doadoras ou
aceptoras de elétrons [63]. Trabalhando com sais de polianilina exposta a vapores de
amônia, Nicho e colaboradores [64] propuseram que a interação do polímero com o
gás ocasiona uma diminuição na densidade de polarons dentro do gap fazendo com
que a condutividade também diminua além de se obter uma sensibilidade alta para
baixas concentrações de amônia ( 10 ppm) para compósitos de polianilina com
polimetilmetacrilato (PANi/PMMA). Chabukswar e colaboradores [65] sintetizaram
polianilina e doparam-na com acido acrílico para verificara a resistência dc na
presença de vapores de gases nucleofílicos e observaram uma queda nos valores da
resistência. Segundo os autores essa queda foi devido à retirada de prótons pelo
nucleófilo. Trabalhando com filmes micrométricos de polipirrol expostos ao gás
amônia, Yadong e colaboradores [66] observaram uma mudança na resistência
elétrica do filme quando exposto a esse gás. A explicação para esse fato seria a
formação de uma possível barreira carregada positivamente com íons

no filme

onde os elétrons do gás atuariam como doadores para o semicondutor de tipo p do
polipirrol e dessa maneira ocorreria uma diminuição no número de buracos no
polipirrol fazendo com que a resistência do filme aumente. Compósitos de polipirrol
com polivinilálcool (PPy/PVA) foram preparados por Lähdesmäki e colaboradores [67]
e expostos a amônia obtendo-se uma significante sensibilidade na ordem de
concentrações milimolares. Nesse caso a explicação para essa sensibilidade seria
uma possível reação de redox nas moléculas de polipirrol. Anjali e colaboradores [68]
trabalhando com nanocompósitos de Pd-polianilina expostos a diferentes alcoóis
alifáticos como metanol, etanol e isobutanol, obtiveram um aumento considerável na

resistência elétrica do sistema quando o mesmo era exposto ao metanol. Eles
observaram que o aumento na concentração de metanol ocasionava um aumento na
resistência com concentrações variando de 1ppm a 10ppm e a para valores superiores
a 10ppm a resistência permanecia praticamente constante. Além da variação da
resistência elétrica foi possível observar uma boa reprodutibilidade do sistema, que foi
atribuído ao fenômeno de absorção e sorção dos vapores do gás durante os ciclos.
Mohamad e colaboradores [69] aplicaram um filme a base de um sal de polianilina
(base esmeraldina) em microbalança de cristal de quartzo (MCQ) o obtiveram boa
sensibilidade para etanol, metanol e propanol. Nesse trabalho tanto a boa
reprodutibilidade quanto a reversibilidade do sistema foi observada para diversas
concentrações de alcoóis.

1.4) Compósitos metal/polímeros
Quando se fala de compósitos metal/polímero condutor, podemos afirmar que
polianilina e polipirrol são as classes de polímeros mais utilizadas. A facilidade de
preparação, estabilidade a baixas temperaturas, fácil dopagem e condutividade
elevada são grandes atrativos para a síntese desses materiais para as mais diversas
aplicações, entre elas, sistemas catalíticos e sensores. Trabalhos recentes [70-71]
mostram

a

preparação

de

sistemas

nanoestruturados

(também

chamados

nanocompósitos) preparados através da incorporação de partículas metálicas, tais
como ouro e prata, na estrutura dos polímeros principalmente durante o processo de
polimerização.

Stejskal

e

colaboradores

[70]

sintetizaram

compósitos

de

polianilina/prata a partir de nitrato de prata. Nesse trabalho os autores conseguiram
produzir compósitos formados por nanotubos de polianilina com a presença de
nanopartículas de prata tanto na superfície dos tubos quanto na parte interna e
observaram também um aumento na condutividade após a formação dos compósitos.

Kabir e colaboradores [71] sintetizaram nanocompósitos de polipirrol/prata a partir da
reação entre monômeros de pirrol e nitrato de prata em meio alcoólico e aplicaram
como sensor de umidade. Nesse trabalho os autores verificaram um aumento no valor
da resistência quando exposto a umidade, que foi atribuído a uma redução no número
de conexões dentro da cadeia do polímero. Além da prata, nanopartículas de ouro
também são utilizadas no preparo de nanocompósitos metal/polímero condutor. O uso
de compósitos de ouro/polipirrol é bastante estudado pela comunidade cientifica e
vários trabalhos recentes analisam os efeitos ocasionados pela adição de
nanopartículas de ouro ao polipirrol [72, 73, 74] e são na maioria das vezes utilizados
na preparação de sensores e catalisadores químicos. Neste trabalho foram usados
sensores a base de nanocompósitos de ouro/polipirrol aplicados na detecção de
metanol em misturas de metanol/etanol mensurados através de EIS.

Capítulo 2
Materiais e métodos

2.1 Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta visível (Uvvis)
A técnica de espectroscopia de absorção no UV-Vis leva em consideração a
capacidade que uma molécula de absorver luz. As ondas luminosas consistem em
campos magnéticos e elétricos oscilantes, perpendicularmente orientados. A relação
entre a frequência e comprimento de onda é dada por
da luz no vácuo,

é o comprimento de onda e

, onde c é a velocidade

representa a frequência. Para o meio

que não seja o vácuo, a velocidade da luz é representada por (

), onde

é o índice

de refração do meio. Energeticamente mais conveniente expressarmos a luz como
pacotes de onda chamados fótons. Cada fóton transporta uma quantidade de energia
, dada por

, que pode ser escrita como

. Dessa forma podemos

observar que a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. A Fig.
2.1 associa as regiões do espectro eletromagnético aos respectivos comprimentos de
onda.

Figura 2.1. Espectro eletromagnético [75].

A absorção de um fóton por uma molécula faz com que sua energia final aumente.
Quando isso acontece dizemos então que a molécula passa de um estado
fundamental (menor energia) para um estado excitado (maior energia) [76]. A resposta
da molécula ao tipo de radiação é quem determinará o tipo de análise. Por exemplo, a
radiação na região de microondas estimula o movimento de rotação das moléculas,
enquanto que a radiação infravermelha estimula as vibrações das moléculas e a luz
visível e ultravioleta ocasionam a transferência de elétrons para orbitais de maior
energia. A Fig. 2.2 representa um diagrama de absorção e emissão de energia a partir
da emissão de fótons.

Figura. 2.2. Diagrama de absorção e emissão de energia
Dessa forma quando a luz é absorvida por uma amostra, a energia do feixe radiante
diminui e com base nesse princípio surgem as técnicas espectrofotométricas.

2.1.1) Espectrofotômetro
O espectrofotômetro é formado por uma fonte luminosa, um monocromador, um porta
amostras e um detector de luz como representado na Fig. 2.3. O funcionamento é
simples e se dá a partir da incidência de um feixe de luz monocromática (p0) em uma
amostra com espessura (b) que é detectado com uma incidência menor (p) por um
detector de luz [76].

Figura. 2.3. Representação generalizada de um espectrofotômetro de feixe simples.

A transmitância ( ) é definida como a fração de luz original que passa pela amostra
(

) e a absorbância ( ) como sendo o logaritmo negativo da transmitância, como

mostra a Eq.12.

Eq. 12

A lei de

, ou simplesmente lei de

[76] define a absorbância como

sendo uma grandeza adimensional com dependência linear da concentração do
material a ser analisado como mostra a Eq. 13,
Eq. 13
onde

é conhecido como coeficiente de absortividade molar,

amostra e

é a espessura da

é a concentração da amostra. A partir dessas informações é possível

medir um espectro de absorção ( ) em função do comprimento de onda ( ) de forma a
se analisar a faixa de absorção de determinadas substâncias. É uma técnica analítica
que vem sendo bastante utilizada nos últimos 50 anos devido a sua facilidade de
aplicação e análise de resultado, bem como por ser uma técnica com custo
relativamente baixo e de bastante confiança na identificação e determinação
quantitativa de espécies moleculares inorgânicas, orgânicas e bioquímicas em
diversos tipos de materiais [77].

2.2) Espectrometria de absorção na região do infravermelho
A região espectral do infravermelho corresponde a radiações com número de onda
variando de 12.800 a 10 cm-1 e subdivide-se em infravermelho próximo, médio e
distante, como mostra a tabela 6. As técnicas e aplicações baseadas nessas três
regiões espectrais diferem consideravelmente. Sabe-se que a radiação infravermelha
não é energética o suficiente para provocar uma transição eletrônica como a que
observamos na seção anterior, quando falamos da radiação na região do ultravioleta.
A absorção na região do infravermelho é susceptível em espécies capazes de
apresentar pequenas diferenças de energia nos estados vibracionais e rotacionais.
Para absorver esse tipo de radiação, a molécula necessita sofrer uma variação no
momento de dipolo como consequência do movimento vibracional/rotacional. O que
ocorre é que uma molécula ao sofrer vibração promove uma variação regular do
momento dipolar gerando assim um campo que pode interagir com campo elétrico
associado à molécula. Se a frequência da radiação coincidir com a frequência
vibracional, ocorre uma transferência de energia efetiva promovendo uma variação da
amplitude de vibração, e consequentemente a absorção da radiação. No caso da
rotação de moléculas assimétricas em torno dos seus centros de massa se tem uma
variação periódica do dipolo que pode interagir com a radiação. Devido a esses
fatores, moléculas homonucleares como O2 e N2 não absorvem na região do
infravermelho [78].

Tabela 6. Regiões espectrais do infravermelho.
As vibrações podem ser do tipo estiramento ou deformação angular. As vibrações do
tipo estiramento, também chamadas de axiais, ocorrem de forma contínua ao longo do
eixo de ligação interatômica entre dois átomos [76]. No caso das deformações
angulares, a caracterização é realizada através da variação do ângulo entre as duas
ligações dividindo-se em quatro tipos: tesoura (scissoring), balanço (rocking), sacudida
(wagging) e torção (twisting), como mostrado na Fig. 2.4.

Figura 2.4. Tipos de vibrações moleculares.

Para se realizar um espectro de infravermelho é necessário uma fonte contínua de
radiação infravermelha e um transdutor sensível para o infravermelho. As principais
fontes encontradas no mercado atual são: fonte de Nernst, fonte globar, fonte de
filamento incandescente, arco de mercúrio, lâmpada de filamento de tungstênio e laser
de dióxido de carbono. Os principais tipos de transdutores são os térmicos e os
piroelétricos,

comumente utilizados em

espectrofotômetros dispersivos e os

transdutores fotocondutores que são usados em espectrofotômetros com transformada
de Fourier [76].

2.2.1) Espectrofômetro com transformada de Fourier
O funcionamento de um espectrofotômetro com transformada de Fourier é mostrado
na Fig.3.5. A principal vantagem desse tipo de equipamento é a sua boa relação sinal
ruído bem como uma maior resolução quando comparado com os demais
analisadores de infravermelho dispersivos. O único problema enfrentado por esse tipo
de equipamento é o uso de detectores menos sensíveis devido à rapidez da resposta.

Figura 2.5. Representação genérica de um FTIR [76].

2.3) Espectroscopia de impedância elétrica (EIS)
A técnica de espectroscopia de impedância elétrica (EIS) é aplicada em
diversos campos, tais como: reações eletroquímicas, semicondutores, materiais
dielétricos etc [79]. O princípio de funcionamento envolve a aplicação de uma
perturbação de potencial ou de corrente. A perturbação no sistema é realizada quando
se aplica uma variação senoidal de pequena amplitude. A vantagem deste método
está no fato do sistema poder ser perturbado empregando-se tensão muito baixa o
que permite analisar fenômenos eletroquímicos próximos ao estado de equilíbrio. Com
a aplicação de um potencial senoidal, surge no sistema uma corrente também de
natureza senoidal, porém defasada temporalmente. Através do monitoramento das
relações entre o potencial aplicado e a corrente gerada são obtidas a impedância do
sistema e o ângulo de fase (defasagem da corrente em relação ao potencial aplicado)
[79]. Sabe-se que o comportamento dinâmico de um sistema quando exposto a uma
perturbação pode ser descrito pela equação 14, onde

representa a perturbação e

a

resposta do sistema.

.

(14)

Aplicando a transformada de Laplace na Eq. 14 obtém-se
(14.1)
onde

é denominado de função transferência. Isolando a função transferência

temos

(14.2)

No caso de sistemas elétricos sujeitos a uma diferença de potencial variável
resulta em uma corrente alternada

, a equação 14.2 torna-se

, que

(14.3)

onde

e

são as transformadas de Laplace de

e

, respectivamente. A

grandeza Z, representada na equação 14.3 é denominada de impedância [80].
Geralmente a impedância é representada como um número complexo de forma
(14.4)
onde

. Z´ e Z´´ são dependentes da frequência que se relacionam com a

magnitude da impedância e com a fase através das equações

(14.5)

(14.6)

Dessa maneira define-se
angular (

, onde

com sendo o ângulo de fase,
é a frequência em Hz) e a tg

como sendo a frequência

como sendo a relação entre a

parte imaginária e a parte real da impedância. Outra maneira de se representar a
impedância complexa é através da equação
(14.7)
Dessa forma uma impedância

, pode ser representada em um plano

de coordenadas cartesianas com uma parte real definida como
uma parte imaginária representada por

e
[81]. A partir das

medidas de impedância e do ângulo de fase é possível avaliar processos tais como
transporte de carga, condutividade de filmes, capacitância de dupla camada e
coeficiente de difusão de portadores de carga. A obtenção dos dados de impedância
pode ser realizada através da utilização de diferentes modelos, como circuitos
equivalentes ou modelos matemáticos.

2.4.) Metronidazol
Metronidazol (2- metil-5-nitroimidazol-1-etanol Fig. 3.1),foi produzido pela
primeira vez em 1959 para tratamento de infecções causadas por Trichomonas
Vaginalis [82]. Após algum tempo verificou-se que essa droga era eficaz no tratamento
de infecções causadas por bactérias anaeróbias e algumas infecções parasitológicas.
Atualmente possui a melhor atividade bactericida de todas as drogas contra bactérias
anaeróbias. É uma droga nitroimidazólica com baixo peso molecular (171g/mol) e
quando administrado por via oral apresenta rápida absorção chegando a atingir todos
os tecidos e fluidos corpóreos [82]. O mecanismo de ação do metronidazol divide-se
basicamente em quatro etapas: (1) penetração da droga na célula bacteriana (2)
atividade redutora (3) efeito tóxico do derivado reduzido e (4) liberação de produtos
finais inativos. A atividade redutora consiste na redução do grupo nitro da droga, assim
o metronidazol atua como um aceptor preferencial de elétrons causando uma
diminuição na concentração intracelular da droga não alterada, o que mantém um
gradiente que impede a captação e gera compostos que são tóxicos para a célula
bacteriana. Esses compostos tóxicos são compostos intermediários de vida curta ou
radicais livres que produzem lesões devido a interações principalmente com o DNA da
célula bacteriana que consiste no principal alvo de ação biológica do Metronidazol [82].
O principal modo de administração do metronidazol é através de via oral, porém outras
formulações desse composto também são utilizadas como pomadas, supositórios e
géis para absorção cutânea [83]. Os problemas envolvendo o uso dessa droga
geralmente estão relacionados à sua passagem pelo trato gastrointestinal, sendo
assim o seu uso associado a um dispositivo carregador é desejável [84]. Como a
eficácia do metronidazol é baseada na redução do grupo nitro como visto
anteriormente, e essa redução deve ser efetuada no interior da célula bacteriana, o
processo de redução do grupo nitro antes da penetração da droga no interior da célula

faz com que a sua eficácia seja total ou parcialmente anulada. O processo de redução
do grupo nitro de derivados nitroimidazólicos é um processo complexo que envolve 6
elétrons para a sua completa redução. Os mecanismos de redução de uma grande
quantidade de nitrocompostos aromáticos e heterocíclicos foram apresentados por
Zuman e colaboradores [85-94].

Figura 2.6. Estrutura molecular do metronidazol
A caracterização físico-química do metronidazol e dos demais reagentes usados nesta
dissertação foi realizada através das técnicas de espectroscopia de impedância
elétrica (EIS) por meio de um analisador de impedância marca solartron modelo
1260A, espectroscopia de absorção na região do ultravioleta e visível (UV-Vis) com
uso de um espectrofotômetro de absorção marca Hachi modelo DR 5000 com
varredura na faixa de 190 a 1100 nm em cubeta de quartzo com caminho óptico de
1cm, espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR), através de um
espectrofotômetro infra-vermelho por transformada de Fourier modelo IR Prestige 21
marca Shimadzu com varredura de 400 a 4500 cm-1 e microscopia eletrônica de
varredura (MEV) com uso de um microscópio eletrônico de varredura marca hitachi
modelo tm 1000. Além desses equipamentos foram usados também um medidor de
pH digimed,com faixa de pH variando de 0 a 14, agitadores magnéticos com controle

de temperatura e rotação, deionizador de água millipore com filtro millipak 400,
agitador por ultrasom e balança analítica digital marca shimadzu.

2.5) Preparação de micropartículas e comprimidos de metronidazol.

Nos processos de liberação de metronidazol (laboratório Medsol, Cuba) foram usados
os copolímeros Eudragit® L-100 e RLPO adquiridos junto a Röhm Pharma
(Alemanha), poli (etileno)-b-poli(etileno óxido) (80% PEO) MM = 2250, poli(etileno)-bpoli(etileno óxido) (50% PEO) MM = 920 e poli (etileno)-b-poli(etileno óxido) (20%
PEO) MM = 875 adquiridos junto a Aldrich (USA). Todos os solventes e demais
reagentes utilizados foram de grau analítico. Neste trabalho o processo de
encapsulação do metronidazol foi dificultado pela alta solubilidade deste fármaco em
água (10,61 mg/mL), e particularmente em pH ácido (32,30 mg/mL). Por este motivo
um dos procedimentos usados no preparo destas partículas foi o processo de emulsão
(O/O) /evaporação do solvente, por usar solventes onde o metronidazol é insolúvel.
Usando esse procedimento 5 mL de uma solução de metronidazol em clorofórmio (2
mg/mL) foram misturadas a 10 mL de uma solução de Eudragit L-100 (9 mg/mL)
também em clorofórmio durante 10 minutos formando assim a fase óleo interna da
micropartícula. Após esse tempo essa solução foi levemente adicionada a 80 mL de
parafina líquida sob agitação de 200 rpm em temperatura ambiente durante 4 horas.
Durante esse tempo, todo o clorofórmio presente na solução foi evaporado e as
micropartículas foram formadas. Após a evaporação do clorofórmio as micropartículas
foram lavadas diversas vezes com hexano e secadas a vácuo durante 12 horas. O
processo de encapsulação do metronidazol em RLPO foi semelhante ao processo
utilizado no L-100. Nesse processo 300 mg de RLPO foram dissolvidos em 5 ml de
clorofórmio e emulsificado em 10 ml de parafina liquida a 200 rpm durante 4 horas.
Esse intervalo de tempo é necessário para que todo o clorofórmio presente no sistema

seja evaporado formando assim as micropartículas. Após esse período a amostra foi
lavada diversas vezes com hexano e secada em vácuo durante 24 horas. Com o
propósito de se melhorar a liberação proporcionada pelo copolímero Eudragit RLPO,
foram preparadas blendas desse copolímero com copolímeros anfifílicos em bloco de
polietileno e polietileno óxido (PE-b-PEO). As blendas de RLPO/PE-b-PEO foram
preparadas a partir da dissolução dos copolímeros em clorofórmio e posterior agitação
durante 5 horas. A incorporação do metronidazol na blenda se deu através da sua
dissolução em uma solução de clorofórmio contendo o copolímero Eudragit RLPO.
Após a homogenização dos copolímeros a blenda foi colocada para secar em
dessecador a vácuo durante 24 horas.

2.6 Sensor a base de nanopartículas de ouro/polipirrol (PPy-Au)

Os sensores preparados neste trabalho foram sintetizados a partir de reagentes
analíticos (p.a.) sem prévio tratamento com exceção do pirrol, que foi destilado em
destilador a vácuo antes de cada uso. A caracterização físico-química dos sensores foi
realizada com os mesmos equipamentos mencionados anteriormente. Foram
utilizados também um analisador de impedância solartron modelo 1260, com tensão
AC aplicada de 100 mV (sem tensão de polarização) e de um medidor LCR 4263B
conectado a um PC por meio de uma placa GPIB realizando leitura direta através do
programa labview e acoplado a um sistema de injeção e purga de gases na região da
amostra (Fig. 2.7). O sensor híbrido à base de polipirrol e nanopartículas de ouro foi
preparado a partir da oxidação química de monômeros de pirrol (Aldrich) com ácido
cloroáurico (HAuCl4) na presença de dodecilsulfato de sódio (SDS) como agente

estabilizante. A síntese do encapsulamento de nanopartículas de ouro por polipirol é
esquematizada na Fig. 2.8.

Figura 2.7. Montagem experimental para detecção de vapores de voláteis.

Figura 2.8. Encapsulamento de nanopartículas metálicas através de polimerização: (I)

formação da bicamada de surfactante na superfície das nanopartículas; (II)
solubilização dos monômeros; (III) polimerização dos monômeros no interior das
micelas.
Neste procedimento, monômeros de pirrol (96 mM) e SDS (10,6 mM) foram
dissolvidos em 12 ml de água. Após essa dissolução, 3 ml de uma solução de ácido
cloroáurico (1,25 mM). Para testar a eficiência do nanocompósito na detecção de
vapores de voláteis, foi inserida uma matriz polimérica a base de álcool polivinílico
(PVA) com o intuito de se preparar um filme. O filme à base de PVA foi preparado com
a adição de 750 mg de PVA em 15 ml da solução do nanocompósito. A solução foi
aquecida em banho térmico durante 4 horas e colocada para secar à temperatura
ambiente durante 4 dias, resultando em um filme flexível e bastante homogêneo.

Capítulo 3
Liberação controlada de metronidazol

3.1.) Determinação espectrofotométrica do pKa do metronidazol
As propriedades de absorção das drogas dependem totalmente da lipossolubilidade,
hidrossolubilidade, massa molecular, carga elétrica, forma farmacêutica e da
concentração da droga no local da absorção, que está diretamente ligada à constante
de dissociação iônica da droga (pK) e ao pH do meio. Como os mecanismos de
absorção estão relacionados com a passagem do fármaco através de membranas
formadas principalmente por lipídeos, determinar o pKa bem como verificar a variação
deste em função do pH é desejável. A determinação do pKa da droga é necessária
para se verificar o grau de ionização em função do pH do meio, pois sabe-se que
drogas na forma não ionizada apresentam uma facilidade maior de serem absorvidas
pelas membranas do organismo. O metronidazol foi analisado por FTIR (Fig.3.1) onde
foi possível verificar as principais bandas de absorção na região do infravermelho
desta molécula. De acordo com esse espectro podemos observar a banda de
deformação axial de O-H entre 3220-2552 cm-1, deformação axial de C-H (CH,
CH2,CH3) em 2958 e 2850 cm-1, deformação assimétrica e simétrica da ligação N-O
entre 1735-1190 cm-1.
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Figura 3.1. Espectro de FTIR da molécula de metronidazol

Após a análise de FTIR o metronidazol (4 x 10-2 mg/ml) foi submetido à análise de
UV-vis solubilizado em solução aquosa ácida (pH=2) onde foi possível verificar a
presença de dois picos de absorção (Fig.3.2): o primeiro em 200 nm e o segundo em
277 nm. Entretanto, o aumento no valor do pH faz com que ocorra um deslocamento
para comprimentos de onda maiores (Fig.3.3). Com o aumento no valor do pH, os
valores dos picos de absorção do metronidazol passam a ser de 196, 230 e 318 nm.
Foi possível verificar a presença de um ponto isobéstico a partir das soluções a 2 e 7,
aproximadamente em 291 nm (Fig.3.4).
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Figura 3.2. Espectro de UV-Vis para o metronidazol em meio ácido.
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Figura 3.3. Espectro de absorção UV-Vis para uma solução aquosa básica e neutra
de metronidazol.
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Figura 3.4. Determinação do ponto isobéstico do metronidazol por UV-Vis.

Para se determinar o pKa do metronidazol foi necessário realizar uma titulação com
adição de hidróxido de sódio 0,1M em uma solução ácida de metronidazol (Fig. 3.5).
Com base neste gráfico um novo gráfico foi gerado relacionando a variação do pico de
absorção do metronidazol em função do pH (Fig.3.6), onde para isso foram
necessários os valores de absorbância medidos simultaneamente nos comprimentos
de onda de 277 nm, correspondente a máxima absorção da forma ácida e em 318 nm,
que corresponde a máxima absorção do metronidazol em meio neutro ou alcalino.
Dessa forma empregando-se os dois valores do comprimento de onda, podemos
construir em um mesmo gráfico duas curvas (Abs x pH) onde o ponto de encontro
(curva isobéstica) destas corresponde ao ponto onde a concentração da forma ácida é
igual ao ponto de concentração da forma alcalina, indicando que o valor do pH
corresponde ao pKa, que no caso do metronidazol foi igual a 2,4 estando de acordo
com os valores citados na literatura (pKa metronidazol = 2,6).
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Figura 3.5. Titulação de uma solução ácida de metronidazol
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Figura 3.6. Determinação do pKa do metronidazol através de UV-Vis.

3.2) Determinação do pKa do metronidazol usando EIS
A espectroscopia de impedância elétrica é usada para a detecção de agregados
moleculares como dímeros, trímeros e oligômeros [79]. No caso das soluções, esses
agregados são estruturas que dependem do estado de protonação da molécula em
função do meio em que se encontram. Como podemos observar na seção 3.1 o
metronidazol apresenta dois estados conformacionais bem distintos, um em meio
ácido e outro em meio básico, demonstrando que o equilíbrio ácido-base do
metronidazol é facilmente perturbado. O caráter básico do metronidazol é fornecido
pela presença de pares eletrônicos no átomo de nitrogênio na molécula, e são estes
pares os responsáveis pela formação de um sal de amínio quando na presença de
meio ácido. A Eq. 15 mostra a formação de um sal de amínio a partir da reação entre
uma amina e um derivado ácido halogenado. A adição de uma base ao sistema
ocasiona uma hidrólise na molécula de metronidazol fazendo com que a condutividade
da solução diminua, ou seja, ocorra um aumento na impedância do sistema. Esse
processo é facilmente visto quando titulamos uma solução ácida de metronidazol com
hidróxido de sódio e analisamos o gráfico da impedância versus adição de NaOH
(Fig.3.7). De acordo com o gráfico podemos observar o processo de hidrólise sofrido
pelo sal de amínio à medida com que a impedância aumenta. No ponto de inflexão
sofrido pelo gráfico temos o final da hidrólise seguido por uma queda no valor da
impedância. A queda sofrida na impedância após o ponto de inflexão ocorre devido ao
acúmulo de íons OH- livres na solução.
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Figura 3.7. Titulação de uma solução ácida de metronidazol com NaOH medida por
espectroscopia de impedância elétrica.
Se compararmos o gráfico de impedância com a mudança no pico de absorção do
metronidazol realizado por UV-Vis, veremos que esse ponto de inflexão coincide com
a mudança no pico de absorção do metronidazol (Fig. 3.8) e nele temos o valor do pKa
da molécula.
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Figura 3.8. Determinação do pKa do metronidazol por EIS.
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Como o valor do pKa está relacionado com o valor do pH de equilíbrio, a Fig. 3.9
converte os valores de hidróxido de sódio adicionado para o pH da solução durante a
análise. Como podemos observar o valor de hidróxido de sódio adicionado ao sistema
no momento final da hidrólise do sal de amínio, corresponde ao valor do pKa do
metronidazol que de acordo com esse resultado foi de 2,6. Com base nesse resultado
podemos afirmar que a técnica de EIS foi eficaz na determinação do pKa do
metronidazol, adquirindo resultado idêntico ao valor fornecido pela literatura.
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Figura 3.9. Conversão dos valores de hidróxido de sódio adicionado em pH.

3.3) Encapsulação de metronidazol usando Eudragit L-100.
O copolímero Eudragit® L-100 (Fig.1.16) é um tipo de polímero entérico
formado por grupos de ácido metil metacrilato. É um copolímero insolúvel em meio
ácido e solúvel em meio neutro e básico e dessa forma é usado com o propósito de
liberar substâncias na região intestinal onde o pH apresenta um caráter de neutro a
levemente básico. Antes do processo de encapsulação, foi realizada análise por FTIR

do Eudragit L-100 (Fig.3.10) e UV-Vis (Fig 3.11). O resultado do FTIR mostra as
bandas de vibração de C=O entre 1740-1760 cm-1, que está associada tanto com
presença de grupos ésteres (1740 cm-1) quanto com a presença de grupos ácido
carboxílico (1760 cm-1), que é confirmada pela banda em 1420 cm-1 relacionada com a
vibração C – O – H, banda de absorção associada ao grupo O-H que ocorre entre
2500-3900 cm-1 com ênfase na banda que varia entre 3200-3400 cm-1, que resulta da
associação polimérica, as vibrações decorrentes das ligações CH2 e CH3 que estão
localizadas entre 2850-3000 cm-1 e as vibrações decorrentes da deformação axial da
ligação C-O de ésteres entre 1100-1250 cm-1. A presença simultânea de grupos
carboxílicos e ésteres no copolímero torna o sinal um pouco mais complexo do que
quando comparado com moléculas que apresentam apenas um destes devido à
possibilidade de interações desses grupos dentro e fora da cadeia.
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Figura 3.10. Espectro de FTIR do copolímero Eudragit L-100.

A solubilidade do copolímero Eudragit L-100 em função do pH está associada aos
grupos de ácido metacrilato presentes na cadeia. Esses grupos sofrem protonação em
pH elevado, o que ocasiona uma mudança na conformação da cadeia, uma espécie
de estiramento, já que existe uma repulsão entre o grupo protonado e o grupo éster,
também presente nesse tipo de molécula. Em baixos pH, os grupos de ácido
metacrilato não sofrem ionização, e a conformação nessa faixa de pH apresenta-se de
maneira fechada, favorecendo a precipitação do polímero. Essas diferenças nas
conformações podem ser visualizadas através do espectro UV-Vis (Fig. 3.11). De
acordo com esse espectro podemos observar uma dispersão do polímero na solução a
medida com que se diminui o pH.
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Figura 3.11. Espectro UV-Vis de uma solução aquosa de Eudragit L-100 em diferentes
pH.

MEV foram realizadas nas micropartículas de Eudragit L-100 para se verificar a
morfologia (Fig.3.12). De acordo com os resultados obtidos não é possível verificar a
presença de poros nas micropartículas, o que caracteriza uma liberação condicionada
ao fenômeno de erosão/intumescimento da matriz. Foi possível observar também
através de um aumento de 500x que as micropartículas apresentam tamanho médio
de 20 m

Figura 3.12. MEV para micropartículas de Eudragit L-100 com aumento de 500x e no
detalhe a direita aumentada 6.000x.
O perfil de liberação de metronidazol foi realizado em duas faixas de pH com o intuito
de se observar a diferença entre a liberação em meio ácido (pH = 2) e a liberação em
meio neutro (pH = 7). Os perfis de liberação de metronidazol encapsulado com
Eudragit L-100 foram realizados através de UV-Vis medidos em comprimento de onda
único. O perfil de liberação em meio ácido foi verificado com medidas de absorbância
em 277 nm, comprimento de onda característico da forma protonada do metronidazol
como mostrado na seção 3.1, assim como o perfil de liberação em meio neutro foi
realizado em 318 nm. A Fig. 3.13 mostra os perfis de liberação de metronidazol nos
meios ácido e neutro. Como já foi mencionado, o copolímero Eudragit L-100 em sua
forma protonada (pH acima de 7) apresenta uma conformação que permite a liberação
do metronidazol de forma mais acentuada do que a forma não protonada (pH ácido), já
que de acordo com esse gráfico, podemos observar que a matriz polimérica não é

capaz de reter toda a droga, ocorrendo de fato uma pequena liberação da droga em
baixos pH. Essa lenta liberação aos 60 minutos de reação corresponde a 20% da
liberação da droga em meio neutro. Se observarmos o perfil de liberação da mesma
amostra aumentando o pH para 12, onde podemos observar uma rápida liberação da
droga, em torno de 100% liberada em apenas 15 minutos, devido a forma protonada
do copolímero ser capaz de se dissolver facilmente no meio (Fig.3.14).
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Figura 3.13. Perfis de liberação de metronidazol em meio ácido e neutro.
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Figura 3.14. Perfil de liberação do metronidazol em pH básico.

Trabalhos mostram que nem sempre é possível obter encapsulação de drogas
nitroimidazólicas, como metronidazol, em matrizes de Eudragit L-100 [85,86]. Uma das
possibilidades está relacionada à alta solubilidade do metronidazol em meio aquoso,
além da interação entre o grupo carboxila e o nitrogênio da posição 3 do anel
nitroimidazólico, que ocasiona um efeito de retardação na liberação da droga. Como
podemos observar na Fig. 3.13, a taxa de liberação em meio neutro no inicio do
processo ocorre de maneira muito rápida, isso indica que a solubilidade da droga
prevalece sobre a interação droga-matriz. Além disso, podemos observar que durante
a liberação do metronidazol não há indícios da presença do copolímero na solução,
visto que não é possível observar a presença do seu pico de absorção característico
(entre 260-280 nm) como mostra a Fig. 3.15.
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Figura 3.16. Espectro do metronidazol liberado em meio neutro.

Para verificarmos a interação química entre a droga e o polímero analisamos o FTIR
de uma amostra 1:1 de Eudragit L-100 e metronidazol (Fig. 3.17). De acordo com
esses espectros nenhuma mudança na banda do Eudragit foi identificada, já que a
interação possível ocasionaria uma mudança em 1730 cm-1, que é característico da
ligação C=O, evidenciando a não existência de interações químicas entre a droga e o
polímero.
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Figura 3.17. Espectro de FTIR de uma amostra de Eudragit L-100/metronidazol (1:1).

Para se determinar a cinética de liberação do metronidazol a partir do copolímero
Eudragit L-100, as medidas de absorbância foram convertidas em concentração
através de uma curva de calibração (Fig.3.18) realizada a partir de uma solução
aquosa de metronidazol. A cinética de liberação do metronidazol foi caracterizada
através da determinação do coeficiente de correlação do perfil de liberação em pH
neutro. De acordo com os resultados obtidos, o modelo que mais se ajustou ao perfil

de liberação do metronidazol foi o modelo cinético de segunda ordem (Fig.3.18), já
que para as curvas [C] versus tempo (Fig. 3.19) (modelo de ordem zero) e ln[C] versus
tempo (Fig. 3.20) (modelo de primeira ordem) não foi possível observar um perfil
linear. Isso significa que o processo cinético de liberação do metronidazol ocorre em
duas etapas: uma primeira em função da rápida liberação do fármaco, provavelmente
pela presença do metronidazol na superfície do polímero, “burst”, e uma segunda que
relaciona o processo de dissolução do fármaco na solução em virtude dos processos
de intumescimento da matriz polimérica.
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Figura 3.17. Curva de calibração para determinação da concentração do
metronidazol.
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Figura 3.18. Determinação do coeficiente de correlação do perfil de liberação do
metronidazol adequado ao modelo cinético de segunda ordem.

Figura 3.19. Determinação do coeficiente de correlação do perfil de liberação do
metronidazol adequado ao modelo cinético de ordem zero.

Figura 3.20. Determinação do coeficiente de correlação do perfil de liberação do
metronidazol adequado ao modelo cinético de primeira ordem.

3.4) Encapsulação usando Eudragit RLPO
Eudragit® RLPO (Fig.3.21) é um copolímero que apresenta em sua cadeia os grupos
metil metacrilato, etil acrilato e possui também um sal de amônio quaternário em sua
estrutura. Análises de FTIR (Fig. 3.22) mostram a banda C=O de éster em 1750 cm-1,
as bandas decorrentes de deformação axial da ligação C-H(CH2/CH3) entre 2850-3000
cm-1 e a banda relativa à deformação axial da ligação C-N entre 1150-1200 cm-1.

Figura 3.21. Estrutura molecular do copolímero Eudragit RLPO.
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Figura 3.22. Espectro de infravermelho do copolímero Eudragit RLPO.
RLPO é um copolímero que proporciona uma queda no valor do pH dada a sua
interação com moléculas de água como mostra a Eq.16. Essa mudança é facilmente
detectada através de UV-Vis (Fig. 3.23) à medida que se aumenta o valor do pH em
uma solução aquosa desse copolímero. De acordo com esse espectro o aumento no
valor do pH desloca o pico de absorção do copolímero de 196 para 210 nm. Esse
deslocamento se deve a um aumento no número de oligômeros solúveis na solução
em função do deslocamento do equilíbrio no sentido direto da Eq. 16 [76].

Eq. 16
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Figura 3.23. Deslocamento no pico de absorção do Eudragit RLPO em função do
aumento do pH.

Imagens de microscopia óptica (Fig. 3.24) foram realizadas durante o processo de
evaporação do solvente para se verificar o tamanho das partículas em função do
tempo de evaporação. Para análise da morfologia das micropartículas realizamos
imagens de MEV (Fig. 3.25). De acordo com as imagens é possível observar a
presença de poros nas micropartículas esféricas, o que poderia caracterizar uma
liberação baseada na difusão da droga através da matriz polimérica. Foi possível
observar também que o tamanho das micropartículas está distribuído entre de 0,1 e 10
m.

Figura 3.24. Imagens de microscopia óptica (RLPO/metronidazol) durante o tempo de
evaporação do clorofórmio presente na amostra (aumento de 100x).

Figura 3.25. Imagens de MEV para micropartículas de Eudragit RLPO.

O perfil de liberação do metronidazol é mostrado na Fig.3.26. A cinética de liberação
do metronidazol se mostrou bastante rápida chegando se verificar que quase 100% da
droga foi solubilizada em apenas 60 minuto. Cálculos para se determinar a eficiência
de encapsulação (EE) foram realizados resultando em valores da ordem de 95%,
demonstrando que o procedimento de encapsulação óleo/óleo foi bastante eficaz. A
rápida taxa de liberação do metronidazol a partir do copolímero Eudragit RLPO está

relacionada com a interação de um grupo presente na molécula (sal de amônio
quaternário) com moléculas de água como já foi visto anteriormente. A presença
desse grupo faz com que a molécula do polímero sofra uma espécie de inchamento,
liberando assim a droga com uma maior facilidade.
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Figura 3.26. Perfil de liberação de metronidazol em Eudragit RLPO.

Como o perfil de liberação do metronidazol nesse copolímero foi bastante rápido
podemos propor que a interação droga/polímero não pôde ser observada e que nesse
caso apenas a natureza do polímero e a solubilidade da droga no meio foram fatores
determinantes no tipo de perfil observado. A cinética de liberação do metronidazol em
matrizes de RLPO também foi testada nos modelos tradicionais de ordem zero
(Fig.3.27), primeira (Fig.3.28) e segunda ordem (Fig.3.29). Assim como no caso do
copolímero Eudragit L-100, as cinéticas de liberação testadas demostraram que a
liberação quando comparada aos modelos de ordem zero e de primeira ordem não
apresentaram resultados satisfatórios e dessa maneira apenas a cinética de segunda

ordem se ajustou bem ao perfil de liberação do metronidazol em micropartículas de
RLPO.
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Figura 3.27. Perfil de liberação do metronidazol ajustado ao modelo cinético de ordem
zero.
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Figura 3.28. Perfil de liberação do metronidazol ajustado ao modelo cinético de
primeira ordem.
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Figura 3.29. Perfil de liberação do metronidazol em matriz de RLPO ajustado ao
modelo cinético de segunda ordem.

De acordo com os ajustes dos modelos cinéticos, a liberação do metronidazol em
matrizes de RLPO segue uma cinética de segunda ordem (r2 = 0,9913). É visto na
literatura que a liberação de metronidazol pode apresentar diversos tipos de cinética
[95-97], porém no caso da liberação em micropartículas de RLPO podemos associar
essa liberação ao modelo proposto por Higuchi [54], que define a difusão do fármaco
baseado na lei de Fick [56]. Podemos propor também o modelo de segunda ordem
definido por Schott [98]. Após se aplicar o modelo proposto por Schott (liberação
baseada no processo de inchamento da matriz), podemos observar que a cinética de
liberação do metronidazol a partir de matrizes de RLPO realmente segue uma cinética
de segunda ordem que é observada através da linearidade formada pelo gráfico do ((t
/%liberado) versus tempo (Fig. 3.30)).
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Figura 3.30. Modelo cinético de segunda ordem proposto por Schott aplicado à
liberação de metronidazol em matrizes de RLPO.

3.5) Liberação de metronidazol com blendas de Eudragit RLPO e
Poli(etileno)-b-Poli(etileno óxido) (RLPO/PE-b-PEO).
O copolímero PE-b-PEO é formado por dois monômeros distintos, sendo um hidrofílico
e outro hidrofóbico como mostrado na Fig. 3.31. Espectro de FTIR do copolímero PEb-PEO é mostrado na Fig. 3.32 onde podemos observar a banda de deformação axial
da ligação O-H associado em 3390 cm-1, as bandas de deformação axial da ligação CH de alifáticos em 2290-2843 cm-1 e a banda de deformação axial da ligação C-O de
éter presente em 1120 cm-1.

Figura 3.31. Estrutura do PE-b-PEO onde m corresponde à fração hidrofóbica e n a
fração hidrofílica.
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Figura 3.32. Espectro de FTIR para o copolímero PE-b-PEO (20%PEO).

Os blocos de copolímero são utilizados com o intuito de aumentar a compatibilidade
com blendas de polímeros. Neste trabalho os blocos de copolímeros foram usados
como blenda na tentativa de se melhorar o desempenho do copolímero RLPO no
processo de liberação do metronidazol. Espectros de FTIR (Fig. 3.33) foram realizados
a fim de se observar alguma interação entre os copolímeros em bloco e o RLPO em
diferentes proporções. De acordo com esses espectros não é possível identificar
nenhuma interação entre os copolímeros, caracterizando assim apenas uma mistura
física.
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Figura 3.33. Espectros de FTIR das blendas de Eudragit RLPO e PE-b-PEO.

Antes do preparo das blendas, pastilhas de metronidazol/PE-b-PEO foram prensados
manualmente e divididos em três amostras: I) 36 mg de metronidazol e 360 mg de PEb-PEO (20% PEO), II) 36 mg de metronidazol e 360 mg de PE-b-PEO (50%PEO) e III)
36 mg de metronidazol e 360 mg de PE-b-PEO (80% PEO). O objetivo foi verificar qual
das composições (20% PEO, 50% PEO e 80% PEO) apresentaria o melhor perfil de
liberação. De acordo com os resultados obtidos, o copolímero que apresentou um
melhor tempo na retenção do metronidazol foi o PE-b-PEO (20% PEO) como mostra a
Fig. 3.34. Os demais blocos de copolímeros anfifílicos apresentaram uma liberação
rápida, aproximadamente 100% em 30 minutos. Podemos atribuir esse resultado ao
número crescente de grupos solúveis em água (PEO) que associado ao
intumescimento da matriz faz com que o metronidazol seja rapidamente liberado.
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Figura 3.34. Perfil de liberação do metronidazol em comprimidos a base de
copolímeros anfifílicos.

Em função dos resultados obtidos no perfil de liberação do metronidazol em
copolímeros anfifílicos foram preparados comprimidos a partir das blendas de PE-bPEO (20% PEO) com Eudragit RLPO de acordo com as proporções mostradas na
tabela 7.

Tabela 7. Quantidade de amostra utilizada no preparo de comprimidos de
metronidazol a base de blendas de PEO-b-PEO (20% PEO)/RLPO.

Os perfis de liberação de metronidazol a partir das blendas são mostrados na Fig 3.35.
Nesse gráfico podemos observar que os melhores resultados estão associados às
blendas com composição 30/70 e 50/50 PEO-b-PEO. As blendas formadas com uma
composição entre 30 e 50% de PE-b-PEO mantiveram a integridade física do polímero
ocasionando um efeito mínimo de inchaço, já que o grupo PEO é altamente solúvel em
água. Em relação à blenda com composição de 70% PE-b-PEO observou-se um efeito
de desintegração com o tempo.
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Figura 3.35. Perfil de liberação de metronidazol a partir de blendas de PE-b-PEO
(20%PEO)/RLPO.
Podemos observar na Fig. 3.36 a presença o perfil de liberação do metronidazol em
RLPO a partir da preparação de comprimidos semelhante ao preparo das blendas, já
que o primeiro perfil de liberação em relação ao RLPO foi característico para sistemas
preparados pelo método de microencapsulação óleo/óleo.
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Figura 3.36. Comparação entre a liberação de metronidazol em RLPO e em blendas a
partir da liberação em comprimidos.

O que podemos concluir no uso das blendas é que o efeito do inchamento do
copolímero RLPO não é totalmente impedido pela presença do copolímero anfifílico.
Neste caso, a presença desses copolímeros ocasiona apenas uma diminuição na taxa
de inchamento do copolímero RLPO. Isso pode ocorrer devido ao entrelaçamento
físico de ambos os polímeros, criando uma espécie de cruzamento de ligações que
controla a taxa de difusão da droga através da blenda. A cinética de liberação do
metronidazol a partir das blendas com blocos de copolímeros anfifílicos não
apresentam características de processos de primeira ou segunda ordem. A Fig. 3.37
relaciona o perfil de liberação do metronidazol a partir de blendas de PE-b-PEO/RLPO
em função da raiz quadrada do tempo (modelo de Higuchi) [54]. O que podemos
observar é uma tendência não linear nesse perfil, dessa maneira o modelo de Higuchi
não pôde ser aplicado. Porém, podemos observar uma curva sigmóide indicando a
ocorrência de um processo de auto aceleração. Isso significa que o aumento no
inchaço do RLPO é determinado pela liberação do metronidazol.
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Figura 3.37. Perfil de liberação do metronidazol a partir de blendas ajustado ao
modelo de Higuchi.

O efeito do inchaço foi testado usando-se a equação de segunda ordem de Schott
adequada para esse propósito e mostrada na Fig. 3.38. É observado que para o inicio
da curva alguns pontos apresentam-se de forma não linear, porém, a sequência
seguinte demonstra uma linearidade. Como podemos observar, essa evidência é
maior na blenda com 30% PE-b-PEO e na amostra RLPO. Esse resultado confirma o
papel principal do efeito de inchamento ocasionado nos processos de liberação do
metronidazol em RLPO assim como nas suas blendas com PE-b-PEO.
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Figura 3.38. Equação de Schott de segunda ordem aplicada aos perfis de liberação de
metronidazol em RLPO e em blendas de PE-b-PEO.

3.6) Conclusões
Dessa forma podemos concluir que o processo de liberação controlada do
metronidazol com uso de polímero entérico, neste caso o Eudragit L-100, é capaz de
promover uma liberação específica em regiões do organismo onde o pH varie entre
neutro e alcalino. Isso representa um bom resultado, pois os problemas que envolvem
o uso do metronidazol estão relacionados à sua passagem pelo estômago, região do
organismo onde o pH apresenta valores próximo a 2. Foi possível observar também
que não houve interação química entre o fármaco e o polímero, o que poderia
ocasionar uma alteração no mecanismo farmacocinético do mesmo. Em relação aos
processos de liberação de metronidazol em RLPO, foi possível melhorar o perfil de
liberação com o preparo das blendas contendo copolímeros anfifílicos em bloco de
PE-b-PEO. Assim como no uso do copolímero Eudragit L-100 não houve uma

interação química entre o fármaco e o polímero, processos esses que favoreceram
uma cinética de liberação rápida quando comparado com outros polímeros.
A aplicação de polímeros em sistemas de liberação controlada de drogas avança a
cada ano, porém, o uso dessas substâncias cresce em todas as áreas da ciência.
Essa classe de material esta cada vez mais presente na vida das pessoas, e esse fato
se deve principalmente a facilidade de manuseio e baixos custos de produção. Uma
das áreas que ultimamente vem investindo bastante na área de polímeros é a
engenharia com a substituição de materiais que custam caro e são de difícil produção
por polímeros. Um bom exemplo disso está no desenvolvimento de sensores à base
de polímeros em substituição aos produzidos à base de óxidos metálicos. Nesta
dissertação

foram

preparados

nanocompósitos

a

base

de

nanoparticulas

metálicas/polímeros condutores com aplicação da detecção de vapores de metanol em
misturas de metanol/etanol, que serão apresentadas no capitulo a seguir.

Capítulo 4
Nanocompósitos de ouro/polipirrol: Aplicação como sensor de
metanol
4.1) Síntese e caracterização do sensor a base do nanocompósito de
ouro/polipirrol em matriz de PVA.
A síntese química do polipirrol pode ser observada através da mudança na coloração
da solução após a adição do agente redutor (ácido cloroáurico) como é mostrado na
Fig. 4.1.

Fig. 4.1. Evidência da síntese de polipirrol, antes e depois da polimerização.
Através da análise por UV-Vis foi possível verificar o crescimento dos estados
bipolarônicos, que nos informa acerca do grau de dopagem do polímero em solução.
De acordo com a Fig. 4.2 é possível verificar um aumento na absorção em 800nm, o
que caracteriza a formação dos níveis bipolarônicos na presença do agente
estabilizante. Dessa maneira podemos concluir que o SDS atua como uma espécie de
dopante de polipirrol, diminuindo o gap entre as bandas e aumentando a condutividade
de polímero. Quando excluímos do processo o agente estabilizante (SDS), o sistema
formado apresenta um nível menor de dopagem (formação de polarons) como mostra
a janela inserida na Fig. 4.2, e dessa maneira podemos observar um aumento na
absorção na faixa de 560 nm.

Fig. 4.2. Espectro de absorção Uv-vis do nanocompósito como função da
concentração de HAuCl4 na presença de SDS. No quadro inserido a esquerda:
resposta óptica na ausência de SDS.

A eficiência do agente estabilizante (SDS) também foi comprovada através de
medidas de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) (Fig.4.3). Através dessa
imagem podemos observar a homogeneidade do compósito caracterizado por
partículas bem definidas com tamanhos variando entre 4nm e 20nm. Além disso,
podemos observar no detalhe uma microscopia óptica do compósito sem o agente
estabilizante, onde podemos observar a presença de aglomerados moleculares. A
presença de estados agregados impede a visualização por meio de TEM, dessa forma
não foi possível observamos a estrutura do compósito na ausência do SDS através
desta técnica.

Figura 4.3. Imagens de TEM para nanocompósito de Au-PPy com SDS. No detalhe
uma imagem de microscopia óptica do nanocompósito na ausência do SDS.

Após a síntese, uma alíquota da solução contendo o nanocompósito foi colocada para
secar até se obter um pó escuro. Esse pó foi analisado por FTIR onde foram
detectadas as principais bandas de absorção do polipirrol como mostra a Fig. 4.4. De
acordo com esse espectro é possível se observar as bandas de deformações axiais
decorrente das ligações N-H de aromático (3466 cm-1), deformação axial decorrente
da ligação C-H (2852-2926 cm-1), deformação axial da ligação C=C (1650 cm-1) e a
banda de deformação axial da ligação C-N de aminas cíclicas (1211 cm-1).
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Figura 4.4. Espectro de FTIR para o nanocompósito de PPy-Au.

A presença do alcool polivinílico no nanocompósito foi satisfatória para a obtenção de
uma matriz porosa e flexível. A Fig. 4.5 mostra a homogeneidade e a flexibilidade do
filme formado através da adição de PVA ao nanocompósito.

Figura 4.5. Filme a base de nanocompósitos de PPy-Au em matriz de PVA.

Tendo em vista as características do sistema Au@PPy/PVA o nanocompósito foi
inserido em um eletrodo de placas paralelas de cobre (Fig. 4.6) e submetido à análise
de variação de impedância quando exposto a presença de vapores de voláteis.

Fig. 4.6. Placa de eletrodos paralelos de cobre na ausência (esquerda) e na presença
(direita) do nanocompósito.

Inicialmente o sensor foi colocado em repouso durante um tempo inicial de 150
segundos a partir do início da medida, para se evitar possíveis oscilações, para só
então ocorrer a adição do volátil. Como pode ser observado na Fig. 4.7 o filme
preparado a partir do nanocompósito Au@PPy/PVA apresentou uma maior
seletividade quando exposto à vapores de metanol. Esse fato pode ser melhor
visualizado quando utilizamos a variação de impedância medida através do índice de
sensibilidade (IS) que pode ser definido como sendo (Zexposição – Zbase)/Zbase onde Zbase
e Zexposição são as impedâncias antes e depois à exposição do volátil respectivamente
como mostrado na Fig. 4.8.
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Figura 4.7. Variação da impedância na presença de vapores de voláteis.
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A diferença nos valores da pressão de vapor de cada volátil foi descartada a partir de
um gráfico que expressa à variação da massa relativa de cada solvente (Fig.4.9) em
função do tempo de exposição ao sensor. Essa diferença na pressão de vapor de
cada solvente poderia levar o sensor a medir a quantidade amostra e não o tipo de
solvente no sistema. Para compreender melhor a dependência da resposta elétrica

com a exposição da molécula do gás, foi estabelecido um modelo estrutural, como
mostra a Fig. 4.10, que caracteriza a interação das ilhas condutoras (nanocompósito
híbrido ouro/polipirrol) imersos em matriz dielétrica. A Fig. 4.10(a) indica que os
sensores são compostos por uma dispersão de nanopartículas de ouro e polipirrol
antes da exposição ao gás. A penetração das moléculas dos voláteis na matriz porosa
de PVA promove a interação do compósito com as moléculas Fig. 4.10(b) e a
subsequente expansão da matriz. A presença de moléculas do volátil com elevada
constante dielétrica na matriz Fig. 4.10(c) promove um crescimento na capacitância da
amostra.
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Figura 4.10. Esquematização do processo de interação com voláteis.
Sabe-se que a capacitância varia inversamente com o valor de Z``( parte imaginária da
impedância), indicando que a exposição ao volátil sob consideração aumenta a
capacitância do meio. De acordo com a Fig. 4.11 é possível observar que a injeção de
vapores de metanol no sensor faz com que a parte imaginária da impedância diminua.
A Fig. 4.12 relaciona a exposição do sensor a diferentes solventes em ordem
decrescente de constante dielétrica. Comparando-se o valor do IS com os valores das
constantes dielétricas dos solventes utilizados podemos concluir que a variação na
capacitância do sensor é um dos fatores mais importantes para a detecção do gás.

Figura 4.11. Parte imaginária da impedância como função do tempo de exposição
para a exposição cíclica ao vapor de metanol.

Figura 4.12. Comparação entre IS e constante dielétrica dos vapores expostos ao
sensor.
Com base nos altos valores do IS para o sensor quando exposto a vapores de metanol
(ordem de 76%) foi avaliado também a sua estabilidade, ou seja, o retorno dos valores
de impedância para valores iniciais após a injeção e purga do gás. Na Fig. 4.13 é
possível observarmos que a impedância diminui a medida com que se injeta o gás no
sensor até que se adquira uma estabilização e após a purga o valor da impedância
retorna rapidamente a valores iniciais.

Figura 4.13. Resposta da impedância do sensor quando exposto a estágios cíclicos
de vapores de metanol.

Com o intuito de se verificar a boa sensibilidade do sensor a vapores de metanol o
sistema foi submetido à mistura de diferentes proporções de metanol/etanol como
mostra a Fig. 4.14. De acordo com essa figura é possível verificarmos a presença do
metanol em misturas de metanol/etanol.

Figura 4.14. Resposta do sensor para exposição a vapores com diferentes
concentrações de metanol/etanol.
O que podemos observar na Fig. 4.13 é que a variação de impedância diminui a
medida com que se aumenta a concentração de etanol na amostra. Essa resposta
elétrica pode ser modelada diretamente a partir de uma equação diferencial de
primeira ordem, similar a que descreve o processo de carga e descarga de um
capacitor. Para solução da equação diferencial um parâmetro de fundamental
importância é o tempo característico que pode ser definido como sendo o tempo em
que a resposta f(t) é reduzida para f.e-1, quando t = RC. A Fig. 4.15 usa o tempo
característico como parâmetro de análise a partir do ajuste de um simples decaimento
exponencial. Essa figura nos mostra que quanto maior a concentração de etanol na
mistura menor a variação obtida na impedância do sensor, conduzindo valores
próximos a 400 para vapores de etanol puro e na ordem de 60 para vapores de
metanol puro.

Figura 4.15.

Tempo característico obtido a partir da resposta elétrica do sensor

exposto ao vapor de diferentes proporções de metanol/etanol.

Devido à reversibilidade do processo de interação entre o sensor e o volátil podemos
deduzir que a variação ocorrida nos valores da impedância é característico da
absorção física das moléculas na estrutura do dispositivo [99-102]. Outro fator
importante se deve a porosidade da matriz hospedeira. O uso de álcool polivinílico
permite que se tenha boa propriedade mecânica, flexibilidade e porosidade, que
podem ser aproveitados na detecção de gases.

4.2) Conclusões
Como foi possível observar ao longo deste capítulo, a aplicação do nanocompósito de
ouro/polipirrol como sensor de metanol foi satisfatória. Podemos ainda observar que a
estabilidade do sensor foi um fator bastante relevante. O uso do SDS como agente
estabilizante viabilizou a síntese de um nanocompósito bastante homogêneo. Além
disso, a técnica de EIS demonstrou ser bastante eficaz na determinação dos vapores
através do índice de sensibilidade.

Capítulo 5
5.1 Conclusões e perspectivas

Como foi possível observar ao longo desta dissertação foram tomadas duas linhas de
pesquisa, sendo a primeira dela relativa à liberação controlada do fármaco
metronidazol e outra na aplicação de nanocompósitos como sensor de voláteis, em
especial ao metanol. Além da técnica de UV-Vis, foi possível determinar o pKa do
metronidazol através de EIS, que se mostrou bem mais eficaz neste processo. A alta
solubilidade do metronidazol em água não permite o uso desse tipo de solvente em
processos de emulsificação. Foi possível também observar o processo de solubilidade
do copolímero Eudragit L-100 em diferentes valores de pH através de UV-Vis e dessa
forma aplicá-lo em sistemas de liberação controlada de droga em regiões de alto pH.
Ao longo do processo de encapsulação observamos por meio de FTIR que não houve
interação entre o copolímero e a droga, mantendo assim as suas características
farmacológicas. O processo de liberação do metronidazol foi caracterizado como
sendo de segunda ordem, já que a adequação aos demais modelos não foi
satisfatória. Dessa forma concluímos que o Eudragit L-100 pode ser aplicado em
sistemas de liberação controlada de drogas que ocasionem algum tipo de problema
relacionado ao estômago. No processo de liberação do metronidazol foi utilizado
também o copolímero Eudragit RLPO. Esse tipo de copolímero sofre inchamento que
favorece a liberação sustentada. Apesar de uma liberação relativamente rápida
podemos indicá-lo como material a ser usado em sistemas de liberação controlada de
drogas, sendo que no caso do metronidazol apresenta um perfil de liberação com
cinética de segunda ordem. Uma das maneiras que encontramos para melhorar o
perfil de liberação do metronidazol foi preparar blendas usando copolímeros anfifílicos
em bloco a base de poli(etileno)-b-poli(etileno óxido) (PE-b-PEO). Estudos prévios

utilizando apenas os copolímeros em bloco demonstraram que a melhor composição
para o uso em sistemas de liberação controlada de metronidazol foi o PE-b-PEO (20%
PEO) em virtude da quantidade de grupos solúveis em água serem menor. A partir
desses resultados foi possível preparar as blendas e os comprimidos. Através de
análises de infravermelho foi possível observar que não ocorreu interação entre o
copolímero anfifílico e o RLPO, garantindo assim que as características dos polímeros
não foram alteradas. Dessa maneira conseguimos aumentar o tempo de retenção do
metronidazol, podendo assim afirmar que o uso das blendas foi de fundamental
importância para os sistemas contendo RLPO e metronidazol. As perspectivas nesta
área caminham no rumo das nanocápsulas e nanoesferas para o uso intravenal ou
intramuscular, já que estas apresentam tamanhos compatíveis com a área de
liberação. Outro propósito é aplicar a mesma técnica fazendo uso de biopolímeros
como os polihidróxidos alcanoatos (PHB e PHB-HV). Por outro lado, a síntese de
nanocompósitos de ouro/polipirrol em matriz de PVA foi aplicada na detecção de
vapores de solventes voláteis. Durante o processo de teste de sensibilidade
observamos que esse nanocompósito era bastante seletivo a vapores de metanol.
Através da EIS foi possível verificarmos os processos de expansão ocorridos na matriz
de PVA contendo o nanocompósito. Devido a sensibilidade da EIS foi possível
determinarmos também o percentual de metanol em misturas de metanol/etanol,
caracterizando-a assim como uma das melhores técnicas a ser usada para esse tipo
de função. Outra perspectiva está na montagem de um nariz eletrônico formado por
um conjunto de sensores seletivos a diferentes tipos de solventes interligados a um
analisador de impedância de modo a mapear diferentes tipos de odores através de
EIS.
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