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RESUMO 

 

Estima-se que o potencial econômico das nanofibras está hoje avaliado em 14 

bilhões de dólares, porém explorar esse potencial depende diretamente do 

desenvolvimento de novas técnicas para que sejam obtidas fibras com menor 

custo e maior eficiência. Diante desse cenário, o objetivo do estudo foi obter 

fibras de zeína com diâmetro nano e micrométrico com auxilio de um sistema 

de eletrofiação e conhecer as propriedades físico-químicas das fibras.  A zeína 

é uma proteína proveniente do milho e contém diversos tipos de resíduos de 

aminoácidos. O sistema de eletrofiação é um dos sistemas mais utilizados para 

obtenção de nanofibras. Foi utilizado um sistema etanol/água para avaliar a 

adição de um não solvente ao biopolímero. Foram avaliadas fibras puras e 

fibras contendo os hormônios progesterona (P4) e medroxiprogesterona (MP4). 

A morfologia das fibras foi investigada por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) como uma função de diversas variáveis como concentração de 

biopolímero em solução, tipo de solvente e não-solvente. Um estudo 

sistemático destas variáveis foi obtido e uma relação quantitativa entre estes 

parâmetros e o diâmetro médio e desvio padrão das fibras foi estabelecida. As 

nanofibras obtidas foram caracterizadas por diversas etapas analíticas e o 

efeito da presença de progesterona e medroxiprogesterona sobre a morfologia, 

propriedades térmicas e cristalográficas foi determinado. Os resultados 

encontrados indicam a possibilidade do controle da morfologia das fibras 

através do controle de variáveis de solução (concentração de biopolímero, tipo 

de solvente e presença de não-solvente). A adição de água como não solvente 

produziu fibras mais homogêneas, os estudos mostraram que os diferentes 

parâmetros influenciam diretamente a produção das fibras. A análise 

morfológica mostrou que a medida que se aumenta a quantidade de hormônio, 

aumenta também a presença de beads na estrutura das mesmas. Conclui-se 

queo sistema tem grande potencialidade para a produção de sistemas de 

liberação controlada.  
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ABSTRACT 

 

It is estimated that the economic potential of nanofibers is now worth $ 14 

billion, but exploiting this potential depends directly on the development of new 

techniques so that fibers are obtained with lower cost and higher efficiency. 

Given this scenario, the objective of the study was to obtain zein fibers with 

nano and micrometer diameter with the aid of an electrospinning system and 

meet the physicochemical properties of the fibers. The zein is a protein from 

corn and contains various types of amino acid residues. The electrospinning 

system is the most widely used systems for obtaining nanofibers. An ethanol / 

water system was used to assess the addition of a nonsolvent to the 

biopolymer. Pure fibers were evaluated and fibers containing progesterone (P4) 

and medroxyprogesterone (MP4). The morphology of the fibers was 

investigated by scanning electron microscopy (MEV) as a function of several 

variables such as concentration of biopolymer in solution, solvent and non-

solvent. A systematic study of these variables was obtained and the quantitative 

relationship between these parameters and the mean diameter and standard 

deviation of fibers has been established. The obtained nanofibers were 

characterized by various analytical steps, and the effect of the presence of 

progesterone and medroxyprogesterone on the morphology, thermal and 

crystallographic properties was determined. The results indicate the possibility 

of controlling the morphology of the fibers through the control solution variables 

(concentration of biopolymer, solvent and presence of non-solvent). The 

addition of water as non-solvent produced more homogeneous fiber, studies 

have shown that different parameters directly influence the production of the 

fibers. Morphological analysis showed that the measure which increases the 

amount of hormone also increases the presence of beads in the structure 

thereof. In conclusion queo system has great potential for the production of 

controlled release systems. 

 

 





1. INTRODUÇÃO 
 

A nanotecnologia envolve o estudo, manipulação, desenvolvimento e 

utilização de materiais, dispositivos e sistemas com pelo menos uma dimensão 

menor que 100 nm[1]. A literatura[2] já reporta novas propriedades obtidas por 

materiais nanoestruturados que vêm levando a uma revolução tanto científica 

quanto tecnológica. Porém, muito ainda precisa ser compreendido sobre o 

comportamento de materiais na escala nanométrica. Assim, muitos materiais, 

fenômenos e aplicações atualmente vêm sendo estudados com o objetivo de 

se compreender os fundamentos e leis na escala nanométrica. 

Recentemente, a maioria das mantas não tecidas constituídas por fibras 

(microfibras e raramente nanofibras) comerciais é produzida por técnicas como 

o melt blowing (fiação por sopro), enquanto que nanofibras são produzidas por 

eletrofiação (electrospinning)[3]. 

Nos últimos anos, vários grupos de pesquisa[3] têm estudado o 

desenvolvimento de novos métodos baseados nos conceitos da eletrofiação 

para produzir nanofibras a uma maior taxa de produção.  

Neste contexo este projeto teve por objetivo a obtenção e caracterização 

das fibras de zeína pelo processo de eletrofiação. Em seguida realizou-se um 

estudo do encapsulamento de hormônios nas nanofibras biopolímericas e seu 

efeito nas propriedades em nanofibras de zeína. 

A zeína é uma proteína derivada do milho que atende a demanda cada 

vez maior de obtenção de materiais a partir de matérias primas provenientes de 

fontes sustentáveis. A zeína é uma prolamina com diversos resíduos de 

aminoácidos em sua composição.  
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E REVISÃO 
 

2.1 Eletrofiação 

 

 

Estima-se que o potencial econômico de nanofibras de polímeros, que já se 

encontra na faixa dos 14 bilhões de dólares[7], cresça ainda mais com o 

avanço da nanotecnologia. Porém, a contribuição das nanofibras para esse 

crescimento dependerá, sobretudo, do desenvolvimento de novas tecnologias 

que possam proporcionar a produção em larga escala e a baixo custo relativo. 

Atualmente a maioria das fibras (microfibras e raramente nanofibras) 

comercialmente disponíveis é produzida pelas técnicas de melt spinning[9], 

solution spinning[10] e melt blowing[11, 12], enquanto que fibras em dimensões 

nanométricas são produzidas (não em escala comercial), exclusivamente por 

eletrofiação[6, 13, 14] e fiação por sopro em solução[8]. 

As primeiras investigações teóricas sobre que buscavam elucidar os 

fenômenos que mais tarde seriam observados na eletrofiação foram realizadas 

por Zeleny em 1914[15], que publicou artigos sobre o comportamento de gotas 

de líquido na extremidade de um capilar metálico [15, 16]. Somente entre 1964 

e 1969, Sir Geoffrey Ingram Taylor prosseguiu com os trabalhos de Zeleny [17]. 

Taylor contribuiu diretamente para a eletrofiação através da proposta de um 

modelo matemático para a forma do cone originado pelas gotas do líquido sob 

o efeito de um campo elétrico [17].  

Os esforços para o modelamento dos processos de eletrofiação tiveram 

continuidade em 1971 por Baumgarten [18]. Em seu trabalho empregando 

câmeras de alta velocidade ele propõe que o processo de eletrofiação é 

dividido em dois momentos: (1) distorção da geometria da gota devido à ação 

de um campo elétrico e (2) formação de um jato contínuo a partir da 

extremidade da gota. De forma paralela, as bases de outro modelo teórico 

foram iniciadas por Plateau e Rayleigh [19, 20].  

Em 1873, John Plateau encontrou evidências experimentais de que um jato 

de água caindo verticalmente irá dividir-se em gotas, se seu comprimento for 
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aproximadamente três vezes maior que seu diâmetro [19]. Mais tarde, Lord 

Rayleigh mostrou teoricamente que uma coluna vertical de um líquido não 

viscoso com uma secção transversal circular em queda livre, deve dividir-se em 

gotas, se o seu comprimento ultrapassar π vezes seu diâmetro [20]. A este 

fenômeno foi dado o nome de instabilidade de Plateau-Rayleigh ou 

instabilidade de Rayleigh. 

Na técnica fiação por sopro, o polímero fundido é forçado, com o auxílio 

de uma extrusora, a passar por orifícios de diâmetro extremamente pequenos e 

arrastado por um jato de ar quente a alta velocidade[4]. Assim, fibras com 

diâmetro da ordem de 0,3μm são obtidas[5]. 

Já o processo de eletrofiação pode ser definido como um fenômeno 

eletrohidrodinâmico capaz de produzir fibras de diâmetros da ordem de 

micrometros até nanômetros[6].  As nanofibras poliméricas obtidas apresentam 

uma alta área superficial, assim como grande flexibilidade e controle de sua 

morfologia[7]. 

A eletrofiação foi redescoberta, mais recentemente em 1995 por Doshi e 

Reneker como uma técnica potencial no desenvolvimento de materiais 

nanoestruturados [21]. Desde então, Reneker e seu grupo de pesquisas 

buscam desenvolver um modelo matemático para compreender e analisar cada 

uma das quatro regiões da eletrofiação [22-27]. Nessa abordagem, o jato é 

considerado equivalente a um sistema tridimensional massa-mola que 

apresenta irregularidade nas fibras em forma de contas ou pequenas esferas, 

conhecidas como beads em inglês, contendo uma carga elétrica e uma 

determinada massa, conectados por elementos viscoelásticos.  

Assim, o processo de eletrofiação pode ser definido como um fenômeno 

eletrohidrodinâmico capaz de produzir fibras de diâmetros da ordem de 

micrometros até nanômetros. As nanofibras poliméricas obtidas apresentam 

uma alta área superficial, assim como grande flexibilidade e controle de sua 

morfologia, o que torna estes materiais excelentes opções em diversas 

aplicações. Dentre os demais métodos de obtenção de nanofibras poliméricas 

a eletrofiação se destaca pela possibilidade de produção em massa e da ampla 
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variedade de materiais que podem ser empregados na obtenção das 

nanofibras [28-30]. 

A eletrofiação depende de uma série de fatores, como características 

geométricas, propriedades reológicas e da carga elétrica as quais a solução 

polimérica apresenta. As cargas elétricas são transportadas na solução através 

dos íons e dependem diretamente de parâmetros geométricos do jato. Ao se 

aplicar um potencial suficientemente alto as forças elétricas vencem o efeito da 

tensão superficial e ocorre a formação de um jato que evolui, com a 

evaporação do solvente, para formar fibras [31, 32]. 

Existem basicamente três elementos principais neste processo. Um gerador 

de alta tensão, um capilar e um coletor que apresenta condução elétrica. A 

Figura 1 ilustra os principais componentes empregados durante a eletrofiação. 

 

 

 
Figura 1. Representação do aparato experimental empregado na eletrofiação 

 

Antes de alcançar o coletor o solvente deve evaporar formando assim as 

nanofibras poliméricas. Para tanto deve se ter um eletrodo em contato com a 

solução polimérica e outro com o coletor de forma que o campo elétrico seja 

concentrado na extremidade do capilar que contem a solução. Isto induz a 

concentração de cargas elétricas em excesso na superfície do liquido. Através 

da repulsão entre cargas de mesmo sinal e a tendência a migração das cargas 
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no sentido do coletor temos uma força resultante diretamente oposta à força 

resultante da tensão superficial [29]. 

Muitos parâmetros podem influenciar a obtenção das nanofibras a partir de 

soluções poliméricas. Estes parâmetros podem ser divididos em duas classes: 

propriedades da solução (viscosidade, elasticidade, condutividade e tensão 

superficial), condições ambientes (umidade, temperatura e velocidade do ar no 

caso de fluxo controlado) e variáveis de processo (potencial aplicado, distância 

da agulha ao coletor ou distância de trabalho, taxa de alimentação da solução, 

etc). Além disso, alguns parâmetros devem ser levados em conta no controle 

de qualidade das fibras. O diâmetro destas deve ser uniforme ao longo de todo 

comprimento, a superfície das nanofibras deve ser livre de defeitos ou com 

seus defeitos controlados e estas devem ser contínuas [33, 34]. 

Devido à grande versatilidade da técnica de eletrofiação é possível se obter 

além de excelentes propriedades[35-37], os mais diversos tipos de fibras 

através de simples ajustes nas variáveis de processo [30, 38-40]. 

Nanotubos poliméricos vêm sendo pesquisados devido a suas aplicações 

em membranas de separação, catálise, liberação controlada, sensoriamento e 

armazenamento de energia [41, 42]. Normalmente os nanotubos são 

desenvolvidos através da técnica de eletrofiação co-axial onde o centro (core) é 

constituído por um material removível após o processo de fiação, ficando 

apenas a casca (shell) [42].  

Em se tratando de nanofibras porosas, alguns autores [39, 43], apontam 

que o fenômeno de formação de poros nas nanofibras obtidas por eletrofiação 

se dá devido à forma de evaporação do solvente na qual a solução torna-se 

termodinamicamente instável. Este fenômeno ocorre devido à formação de 

duas fases na nanofibra, uma rica em polímero e outra rica em solvente. Desta 

forma a fase rica em polímero se solidifica logo que ocorre a separação de fase 

enquanto que a evaporação do solvente leva a formação de poros oriundos da 

fase rica em solvente. Este comportamento foi também confirmado por 

Medeiros e colaboradores [39] que mostraram que o processo de formação de 

estruturas porosas ocorre como resultado de uma competição entre a dinâmica 

de separação de fases e a taxa de evaporação do solvente. 



                                                                                                                                                             

6 

Koombhongse e colaboradores [44] propuseram um mecanismo de 

formação de nanofitas durante o processo de eletrofiação. Os autores 

investigaram a formação das nanofitas através de soluções de polieterimida em 

HFIP. Caso a evaporação do solvente ocorra de forma heterogênea poderemos 

ter a situação na qual ocorra a formação de uma pele solidificada contendo em 

seu interior uma estrutura ainda liquida. Nesta situação a própria pressão 

atmosférica irá colapsar esta fina pele dando origem a uma estrutura plana de 

largura semelhante a do jato eletrofiado. À medida que o colapso prossegue, 

as cargas elétricas se distribuem pelas nanofitas e se concentram em suas 

arestas. Este processo aumenta as instabilidades eletromecânicas às quais o 

material é submetido, podendo levar à torção das fitas ou mesmo seu 

rompimento.  

Em seu livro Ramakrishna [30] discute a formação de nanofibras 

ramificadas. Um provável mecanismo da formação de nanofibras ramificadas 

durante a eletrofiação pode ser explicado pela formação de jatos secundários a 

partir do jato primário formado, ou pela separação do jato inicial em dois jatos 

menores. O alongamento e a evaporação do solvente leva a uma mudança 

dinâmica na forma e distribuição de cargas ao longo do jato. Desta forma, um 

desequilíbrio entre as forças elétricas e a tensão superficial do jato pode levar a 

uma instabilidade. A permissividade relativa de vários coletores paralelos e o 

alinhamento das nanofibras foram estudados por Yan e colaboradores [45]. Ao 

substituírem os coletores por diversos materiais dielétricos os autores puderam 

ajustar o perfil do campo eletromagnético. Para evitar o efeito da forma e 

dimensão dos coletores, os autores empregaram placas de mesma dimensão e 

geometria. Existem muitos fatores que afetam a formação de contas ou beads 

nas nanofibras, como a voltagem aplicada, a viscoelasticidade da solução, a 

densidade de cargas elétricas, a tensão superficial da solução.  

Jeong e colaboradores [46] investigaram o efeito de diversos solventes na 

morfologia de fibras de poli(butileno sucinato), PBS.  Eles observaram uma 

forte relação entre o solvente ou mistura de solventes empregados e a 

formação de contas. Os possíveis mecanismos para explicar as diferentes 

morfologias obtidas ao se empregar sistemas solventes diferentes são 
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complexos. Existem muitos fatores prováveis que afetam a morfologia das 

fibras em diferentes solventes como taxa de evaporação, polaridade, 

condutividade, tensão superficial, viscoelasticidade, massa molar, grau de 

emaranhamento das cadeias e condições ambientais [38, 44]. 

Em seu trabalho, Fong [47] descreve a formação das fibras com defeitos 

em forma de contas como sendo uma instabilidade capilar do jato devido ao 

desequilíbrio causado pelas flutuações na forma e densidade de cargas 

elétricas do jato. Em seus trabalhos o autor afirma que a tensão superficial e a 

viscoelasticidade da solução são os parâmetros mais importantes no controle 

da morfologia das fibras com defeitos em forma de contas. A redução da 

tensão superficial leva a uma tendência ao rompimento do jato, o que causa a 

formação das contas. O aumento da concentração de polímero em solução tem 

dois fatores que dificultam a formação das contas. Ela aumenta a tensão 

superficial e a viscoelasticidade da solução, com isso temos uma menor 

instabilidade do jato. 

As nanofibras poliméricas, sejam as obtidas por técnicas de eletrofiação ou 

as por sopro em solução, proporcionam o desenvolvimento de uma ampla série 

de materiais para aplicações diversas, seja como substratos biocompatíveis ou 

como dispositivos de liberação controlada de fármacos[48]. Diversos tipos de 

polímeros (sintéticos ou naturais, biodegradáveis), na forma de blendas e/ou 

compósitos, podem ser empregados no desenvolvimento de mantas 

constituídas de nanofibras[49]. Com esses produtos pode-se controlar se a 

liberação do fármaco ocorre por mecanismos de difusão ou por 

difusão/degradação da matriz de incorporação. O uso de matrizes fibrosas na 

liberação de antibióticos[50], anticancerigenos[51] e proteínas[52] foram 

recentemente avaliados. 

Uma das principais finalidades da incorporação de fármacos em matrizes 

poliméricas é a de tratar infecções e processos inflamatórios que possam levar 

a rejeição de implantes[53]. Neste sentido, Kim et al.,[50] incorporaram um 

antibiótico (Mefoxin) à uma solução de PLGA em DMF e notaram o efeito de 

sua adição na morfologia e diâmetro das fibras. A adição de 5% p/p de 

antibiótico levou ao aparecimento de beads na estrutura e a uma redução no 
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diâmetro médio das fibras. Testes in vitro indicaram que o fármaco não perdeu 

sua funcionalidade mesmo após ser submetido ao processo de eletrofiação[19]. 

Uma tendência cada vez mais frequente na pesquisa em engenharia de 

tecidos é o desenvolvimento de scaffolds 3D em nanoescala[54]. Estas 

matrizes têm como principal objetivo estimular o crescimento celular e sua 

estrutura fibrosa pode ser idealmente obtida através da técnica de eletrofiação, 

considerando que a dimensão das fibras resultantes se assemelha a dos 

componentes da matriz extracelular, além de simular um ambiente fibrilar, o 

que permite uma elevada organização celular, redução da apoptose e da 

necrose garantindo a funcionalidade das células[53]. Baseado nestes conceitos 

Xu et al.,[55] realizaram estudos sobre crescimento e proliferação de células de 

origem coronária humana em substratos constituídos de nanofibras obtidas por 

eletrofiação do copolímero poli(ácido lático-co-caprolactona). Este trabalho 

sugere um efeito sinérgico entre as propriedades do copolímero sintético 

biodegradável e as dimensões e arquitetura em nanoescala, que imitam o 

ambiente extracelular natural e desta forma replica as condições encontradas 

pelas células na estrutura cardiovascular. 

Uma análise da literatura[55-59] torna evidente que as células respondem 

de forma diferenciada quando sujeitas a matrizes de crescimento 3D quando 

comparadas com as matrizes 2D. Além disso, a incorporação nas nanofibras 

de substâncias com propriedades farmacológicas, ou que induzam uma 

resposta celular de interesse, permitem o desenvolvimento de sistemas com 

grande interesse tecnológico[60-63]. 

 

2.2 Liberação Controlada 

 

Nos últimos anos, com os avanços da química e ciência dos materiais, 

vem sendo possível o desenvolvimento de nanomateriais com aplicações 

biomédicas específicas, que incluem o uso de nanomateriais para engenharia 

de tecidos e os sistemas nanométricos de liberação controlada de fármacos 

[64, 65].  
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A importância do estudo dos sistemas de liberação controlada de 

fármacos se explica pelo conhecimento de que o sucesso das terapias 

medicamentosas é alcançado não somente pela farmacodinâmica adequada 

da molécula, mas, também, pela forma com que a droga é liberada e a sua 

manutenção, em dose efetiva, nos locais de ação [66].  

Os fármacos geralmente possuem uma faixa de concentração que 

define os níveis de segurança e eficácia. Concentrações abaixo dessa faixa 

podem causar ineficiência do tratamento, enquanto concentrações acima dessa 

faixa podem trazer graves efeitos tóxicos, além de sintomas anteriormente não 

evidenciados [67]. Porém, cada tipo de droga tem a sua própria meia vida 

biológica e a manutenção de uma concentração eficaz por longo período de 

tempo pode se tornar difícil.  O aumento na dosagem do fármaco ou em sua 

administração visam minimizar esse efeito, mantendo a droga presente no 

organismo em dose suficiente para exercer seu efeito terapêutico. Contudo, 

apresentam como desvantagem, a possibilidade de indução de efeito tóxico, 

além de não ser conveniente para o paciente a administração de drogas em 

doses fracionadas [68, 69].  

Portanto, as pesquisas relacionadas à indústria farmacêutica que, por 

muitos anos foram direcionadas para a síntese ou descoberta de potentes 

drogas com novos tipos de atividade biológica, passaram a ser dedicadas, de 

uma maneira cada vez mais crescente à forma com que essas medicações são 

liberadas no organismo [71].  

Assim, os dispositivos ou sistemas de liberação controlada de fármacos 

(drug delivery systems-DDS) vêm sendo propostos visando manter a 

concentração do fármaco em níveis terapêuticos por maiores períodos de 

tempo, promovendo maior adesão ao tratamento, aumento nos intervalos de 

administração e redução dos efeitos colaterais [69, 71-73]. 

 O conceito de um DDS foi relatado, pela primeira vez, pelo médico e 

pesquisador Judah Folkman, na década de 60. Seu trabalho consistiu em 

desviar sangue arteriovenoso de coelhos através de uma borracha de silicone. 

Ele observou que, se essa borracha fosse previamente impregnada com gases 
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anestésicos, os animais adormeciam. O autor propôs então que, pequenos 

segmentos daquele tubo poderiam ser implantados e se o material não 

sofresse modificação nas suas dimensões ou na sua composição, então o 

implante poderia se tornar um dispositivo para liberação de medicação em uma 

taxa constante [74].  

A partir daí, foram sendo criados novos DDS, que inicialmente 

possuíam escala macroscópica e posteriormente passaram a ter escala 

micrométrica, com destaque ao uso dos polímeros biodegradáveis de 

polihidroxiácidos que, nas décadas de 60 e 70, foram desenvolvidos para 

suturas e posteriormente foram adotados para uso nos DDS. Em meados da 

década de 70, surgiram os DDS em escala nanométrica, impulsionados por 

novos conceitos como o de “alvo ativo”, através da conjugação de receptores 

da membrana celular, peptídeos ou pequenas moléculas ligantes celulares no 

polímero transportador [74]. 

Essa dimensão nanométrica traz indiscutíveis vantagens para esses 

sistemas de liberação, uma vez que os mesmos podem penetrar nos tecidos 

através de finos capilares, podendo ser absorvidos de forma eficiente pelas 

células. Isso permite uma liberação eficiente de agentes terapêuticos nos locais 

alvo [75].  

Além disso, nanoestruturas possuem a capacidade de proteger drogas 

encapsuladas em seu interior contra a degradação enzimática e hidrolítica no 

trato gastrointestinal, bem como transportar drogas altamente insolúveis em 

água [1].   

Tipicamente, um DDS é utilizado para alcançar a liberação de uma 

droga de forma sustentada ou pulsátil. A liberação prolongada é utilizada para 

alcançar uma liberação constante de um fármaco durante um período 

prolongado de tempo, mantendo sua concentração dentro da faixa considerada 

ótima para o máximo efeito terapêutico. Porém, há muitas situações em que 

não é ideal que se tenha uma liberação sustentada, porque deixa de reproduzir 

a resposta natural do corpo, mas sim, é desejável uma liberação de maneira 

pulsátil, como é o exemplo da insulina [66].  



                                                                                                                                                             

11 

Como principais vantagens dos DDS, destaca-se a liberação de 

agentes farmacologicamente ativos em um sítio específico de ação, com taxa 

terapêutica e doses consideradas ótimas, ou seja, a droga é mantida no local-

alvo durante um longo período de tempo sem alcançar um nível tóxico ou cair 

abaixo do nível mínimo melhorando a eficácia, conveniência e segurança em 

sua administração [68]. A diferença de concentração plasmática efetiva em 

função do tempo entre sistemas convencionais e de liberação controlada é 

mostrada na Figura 3. 

Além disso, a degradação e perda da droga são evitadas, prevenindo 

efeitos colaterais, com diminuição da toxicidade e aumento da disponibilidade e 

fração da droga acumulada no sítio de ação [76-78]. A Tabela 1 mostra as 

propriedades não ideais da terapêutica convencional e efeitos dos sistemas de 

liberação controlada sobre essas propriedades [79].  

 

 

Figura 2  Modelos de perfil de liberação convencional (vermelho)  e controlada 

(azul) de fármacos [80] 

 

Os DDS podem se encontrar na forma de microesferas, nanoesferas, 

lipossomas, nanocápsulas, nanoemulsões, nanofibras, nanopartículas 

(cerâmicas, metálicas e poliméricas) e nanofilmes [81-83]. São, em sua grande 

maioria, de natureza polimérica, sendo capazes de controlar e até mesmo 
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prolongar a liberação da droga, através da manipulação de suas características 

[69, 84, 85]. Ou seja, as ligações entre o polímero e a substância ativa podem 

ser modificadas, para controlar a forma e o local em que a droga será liberada, 

através da incorporação de aminoácidos, lipídios, peptídeos ou pequenas 

cadeias que podem ser usadas como espaçadoras das moléculas [1]. Outro 

mecanismo utilizado para a modulação da liberação da droga nos sistemas de 

liberação de natureza polimérica, bem como a modificação da cinética de 

liberação por certo período de tempo consiste no uso de blendas entre 

polímeros hidrofílicos e hidrofóbicos [85].  

 

 

 

Tabela 1  Problemas das terapias convencionais e efeitos dos sistemas de 

liberação controlada [79] 

Problemas das terapias 

convencionais 

Efeitos dos sistemas de liberação 

controlada 

Pobre solubilidade 

Sistemas como micelas ou 

lipossomas provêm ambientes 

hidrofóbicos e hidrofílicos, 

aumentando a solubilidade da droga 

 

Dano tecidual em  

extravasamentos 

 

A liberação regulada de drogas pode 

reduzir ou eliminar danos teciduais 

ou extravasamento tecidual 

 

Rápido colapso da droga in 

vivo 

 

Os sistemas de liberação controlada 

protegem a droga da degradação 

prematura, portanto, baixas doses 

de droga são requeridas. 
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Falta de seletividade para 

tecidos-alvos 

 

Os sistemas de liberação controlada 

podem aumentar a concentração da 

droga em tecidos danificados porque 

evitam a distribuição da droga em 

tecidos sadios, reduzindo os efeitos 

colaterais 

 

Ampla distribuição da droga 

podendo afetar tecidos 

saudáveis 

 

A natureza controlada dos sistemas 

de liberação diminui o volume de 

distribuição da droga, reduzindo os 

efeitos colaterais 

 

Um grande número de classes de medicamentos pode ser utilizado nos 

sistemas de liberação controlada, incluindo quimioterápicos, 

imunossupressores, antiinflamatórios, antimicrobianos, opióides, hormônios, 

anestésicos e vacinas [69]. A droga pode ser liberada de forma imediata, 

constante, cíclica ou desencadeada pelo ambiente circundante [86].  

Para ser utilizado como matriz nos DDS, o polímero deve apresentar 

certos requisitos como biocompatibilidade, compatibilidade com a droga que 

será carreada, propriedades mecânicas adequadas e facilidade de 

processamento [83]. Outras propriedades que tornam os materiais poliméricos 

atrativos para tal finalidade são a biodegradabilidade e elevada tenacidade [65].  

Nos DDS poliméricos, as drogas são liberadas por difusão através da 

barreira polimérica, pela degradação e erosão do material polimérico, pelo 

intumescimento da matriz polimérica ou ainda pela combinação de ambos os 

mecanismos [83]. O processo de degradação pode ser descrito como sendo 

aquele em que as cadeias poliméricas são clivadas para formar oligomeros e 

finalmente os monômeros enquanto a erosão pode ser definida como sendo a 
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perda de material causada pela saída de oligômeros e monômeros da estrutura 

do polímero [87]. 

Vários polímeros, tanto naturais quanto sintéticos, vêm sendo utilizados 

para tal finalidade. Os polímeros sintéticos possuem a vantagem de 

sustentação da liberação do agente terapêutico por um período de até 

semanas, quando comparados aos polímeros naturais, que permitem a 

liberação da droga por período relativamente curto, além de possuir alto custo 

e questionável pureza [83].  Dentre os diversos polímeros estudados, 

destacam-se as poliamidas, poliaminoácidos, poliésteres, poliuretanas, dentre 

outros. Entre eles, o PLA vem sendo exaustivamente estudado para tal 

finalidade, devido suas propriedades favoráveis como biocompatibilidade e 

biodegradabilidade [75-77, 85, 86, 88-98].  

Sua taxa de degradação é lenta devido à sua baixa hidrofilicidade e 

alta cristalinidade [97], associada aos efeitos estéricos e ao volumoso grupo 

alcalino presente em sua estrutura, dificultando o ataque da água. Para esse 

polímero, o processo de hidrólise leva à formação de unidades biologicamente 

compatíveis e metabolizáveis de ácido lático, que são removidos do corpo 

pelas vias metabólicas normais. Os produtos da biodegradação são formados 

em uma taxa muito lenta e por isso não afetam as funções normais das células 

[75, 83, 87].  

Buschle-Diller e colaboradores [88], em 2007, incorporaram três tipos 

de antimicrobianos em fibras individuais de PLA e PCL, poli(ε-caprolactona) e 

em fibras formadas pela combinação dos dois polímeros e avaliaram o 

comportamento de liberação desses fármacos por um período de tempo. Os 

antimicrobianos utilizados foram cloridrato de tetraciclina (2% em peso total do 

polímero), clortetraciclina (2% em peso total do polímero) e anfotericina B (1% 

em peso total do polímero). Foi observado que a taxa de liberação dos 

antimicrobianos, para um mesmo tipo de fibra, foi variável, confirmando que a 

disponibilidade da droga dentro da fibra bem como sua taxa de liberação foram 

dependentes de fatores como solvente utilizado, solubilidade da droga na 

solução polimérica e morfologia da superfície da fibra. Porém, de uma maneira 
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geral, o PCL liberou as drogas de maneira mais rápida do que o PLA, que 

favoreceu uma liberação mais lenta e prolongada dos fármacos. As mantas de 

nanofibras formadas pela combinação dos dois polímeros tiveram a tendência 

de liberar as drogas de maneira intermediária ao comportamento individual de 

cada polímero.  

Em 2010, Dev e colaboradores [97] prepararam e caracterizaram 

nanopartículas de PLA/quitosana, onde foi incorporado o agente antiviral 

lamivudina, que apresenta ação sobre o vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), buscando reduzir os efeitos colaterais no trato gastro- intestinal e no 

sistema nervoso central gerados pela droga, quando a mesma é administrada 

via oral. A droga foi incorporada nas concentrações de 3 e 6% do peso total de 

polímeros. Os testes in vitro demostraram que as nanopartículas não 

apresentaram toxicidade para células fibroblásticas de ratos, confirmando sua 

possibilidade de uso clínico. Observou-se que a taxa de liberação da droga foi 

maior para a formulação com 6% de droga do que aquela contendo 3%, ou 

seja, a maior quantidade de composto ativo foi relacionada com a sua liberação 

mais rápida. A taxa de degradação das nanopartículas e consequentemente de 

liberação da droga foi, em ambas as formulações, dependente do pH do meio, 

sendo maior em pH básico, na faixa de 8-13.  Os autores concluíram que tais 

nanopartículas seriam capazes de aprisionar a droga e protegê-la do pH ácido 

do estômago e posteriormente permitir a sua liberação sustentada no pH 

neutro do intestino.  

Em 2011, Nagarwal e colaboradores [98] incorporaram o antineoplásico 

5-Fluorouracil em nanopartículas de PLA para utilização em carcinoma de 

células escamosas de córnea. Na primeira etapa do estudo, nanopartículas de 

PLA foram preparadas e caracterizadas e na segunda, as nanopartículas 

carregadas com fármaco foram dispersas em solução de alginato de sódio 

obtendo-se um sistema nano modificado in situ, que ao ser aplicado no local de 

ação, se transforma em uma fase gel. Foram realizados estudos in vitro em 

fluido lacrimal simulado e in vivo em olhos de coelhos, comparando o sistema 

nano modificado in situ com as nanopartículas de PLA sem modificação. 

Observou-se que o sistema modificado apresentou uma liberação mais rápida 
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do fármaco, e que essa taxa provavelmente tenha sido controlada através do 

tamanho do fármaco incorporado bem como pelo sistema de gelificação in situ. 

Além disso, constatou-se um aumento da meia vida da droga, sugerindo que 

esse sistema de modificação gerou um aumento no período de retenção da 

mesma no local alvo, confirmando seu potencial para uso nesse tipo de 

patologia.   

Em 2012, Nguyen e colaboradores [91] desenvolveram nanofibras 

porosas e não porosas do tipo core-sheath (núcleo / revestimento) por 

eletrofiação. O núcleo foi constituído por uma mistura de ácido salicílico e poli 

(etileno glicol) e o revestimento de PLA. A presença ou não de porosidade foi 

obtida variando-se o solvente e a umidade sob a qual a eletrofiação foi 

realizada. Diferentes taxas de injeção (0,1; 0,2 e 0,4 ml/h) da mistura que 

constituiu o núcleo foram utilizadas. Os autores constataram que, com o 

aumento da taxa de injeção, houve uma redução da formação de poros na 

superfície das fibras. Observou-se também que a liberação do princípio ativo foi 

maior nas fibras porosas em relação às fibras não porosas, confirmando sua 

maior área superficial, promovendo a penetração de água através da camada 

de revestimento poroso. Testes in vitro para avaliação de viabilidade celular 

foram realizados utilizando células adiposas de ratos e células fibroblásticas 

humanas e comprovaram que as fibras praticamente não tiveram efeito sobre o 

crescimento celular. 

Esses trabalhos ratificam o fato de que o estudo de dispositivos 

nanoestruturados de liberação controlada de fármacos representa um campo 

amplo e em vasto desenvolvimento, graças à variedade de drogas que podem 

ser incorporadas em tais sistemas, associada à possibilidade de um tratamento 

eficiente e que, ao mesmo tempo, reduz ou até mesmo elimina efeitos 

indesejados dos tratamentos convencionais, além de diminuir a frequência de 

dosagem da medicação aumentando assim a adesão dos pacientes ao 

tratamento [93].  
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2.3 Biopolímeros 

 

 

        Um dos materiais usados nesta vertente são os biopolímeros, que 

são materiais originados a partir de fontes renováveis (soja, milho, cana-de-

açúcar, fibras vegetais, crustáceos, etc)[99]. Podem ser biodegradáveis e 

biocompatíveis, o que lhes confere vasta gama de aplicações desde a indústria 

alimentícia à médica e farmacêutica[100, 101].  

        Dentre os biopolímeros usados com esta finalidade destacam-se as 

zeínas, proteínas derivada do milho. Tais proteínas são ricas em resíduos de 

aminoácidos apolares (leucina, prolina, alanina, glicina, valina e outros), e são, 

portanto, insolúveis em água embora solúveis em soluções 

hidroalcoólicas[102]. Tais características e o alto grau de polimerização fazem 

as zeínas apresentarem boa formação de filmes hidrofóbicos a partir de géis. 

Estes filmes agem no sentido de bloquear a passagem de umidade e também 

apresentam ação antimicrobiana nas frutas e hortaliças revestidas. 

O milho é uma das maiores e mais importantes commodities agrícolas 

das Américas[102]. O grão de milho é definido botanicamente como uma 

cariopse sendo constituído por quatro principais estruturas físicas: 

endosperma, gérmen, pericarpo (casca) e ponta, as quais diferem em 

composição química e estrutura anatômica e funções biológicas[103]. No 

endosperma do grão de milho estão presentes várias proteínas, conhecidas 

como prolaminas, que representam em média cerca de 10% em massa do grão 

seco[102]. As zeínas são um dos componentes do grão de milho. Elas são um 

material complexo que vêm despertando interesse da comunidade em 

aplicações como material polimérico deste o século 20[104]. As zeínas 

representam cerca de 80% das prolaminas totais[102, 105]. Comercialmente, 

as zeínas são extraídas a partir do glúten de milho[102, 106], um subproduto 

da produção de amido.  

As zeínas são proteínas solúveis em soluções alcoólicas e são 

classificadas como prolaminas[103]. Biologicamente as zeínas são uma mistura 

de proteínas com diferentes tamanhos moleculares e solubilidades[107]. Estas 

proteínas podem ser separadas por solubilização diferencial e suas estruturas 
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são classificadas em α, β, γ e δ [104]. Sendo que a estrutura α das zeínas é a 

mais abundante e corresponde a aproximadamente 70% (m/m) do total[104]. 

Por serem ricas em resíduos de aminoácidos apolares (leucina, prolina, 

alanina, glicina, valina e outros), as zeínas são altamente hidrofóbicas, portanto 

insolúveis em água, mas solúveis em soluções aquosas de álcool[106, 108, 

109]. Essas proteínas apresentam alto grau de polimerização com boa 

capacidade de formação de filmes a partir de géis. A Embrapa Instrumentação 

possui uma linha bem estabelecida de extração e caracterização dessas 

proteínas para os mais diversos usos. 

Aplicações comerciais das zeínas tiveram inicio em meados de 1930. 

Nas décadas de 40 e 50 as zeínas foram empregadas em diversos campos, 

incluindo a fabricação de fibras, adesivos e recobrimentos [104]. Na década de 

50 a produção de zeínas teve seu ápice com o valor de 150 mil toneladas ao 

ano nos Estados Unidos[110]. O interesse nas zeínas como um material 

poliméricos obtido a partir de fontes renováveis se deve a uma crescente 

demanda social por materiais sustentáveis. 

Atualmente há um crescente interesse pelo uso das zeínas em 

embalagens[111], engenharia de tecidos[112, 113] e liberação controlada[114] 

devido a suas excelentes propriedades de barreira ao oxigênio e gás carbônico 

e de alta biocompatibilidade. Estudos apresentam a incorporação de 

antígenos[115, 116], antibióticos[117], enzimas[118], anticoagulantes[119] e 

parasiticidas[114] em matrizes a base de zeínas. 

Recentemente alguns trabalhos apresentam o processamento de 

nanofibras de zeínas e suas blendas pela técnica de eletrofiação[120-129]. 

Diversos estudos, como o de Myoshi et al.,[124] que caracterizaram o efeito do 

campo elétrico e da concentração das soluções na morfologia das fibras e os 

de Selling[125] e de Wongsasulak[130], que avaliaram diversos tipos de 

solventes e o efeito da adição de glicerol, como plastificante, na morfologia das 

fibras de zeínas produzidas por eletrofiação, são de reconhecida importância 

no assunto. 
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2.4 Hormônios 

 

Hormônios podem ser definidos como substâncias químicas produzidas 

por tecidos específicos e transportados pelo sistema circulatório em baixas 

concentrações com o objetivo de afetar outros tecidos. Estes podem incluir 

proteínas como o hormônio do crescimento, insulina, peptídeos como a 

ocitocina, vasopressina, e esteróides como cortisol, estrógeno e progesterona 

entre outros [131, 132]. No caso dos hormônios esteróides sua síntese ocorre a 

partir do colesterol, e ao contrário dos hormônios protéicos, são lipofílicos, 

sendo liberados imediatamente após serem sintetizados[132]. Podem-se 

enquadrar os hormônios esteróides como hormônios adrenocorticais e 

hormônios sexuais (estrógenos, progesterona e andrógenos). Todos possuem 

uma estrutura comum de quatro anéis de 17 carbonos, derivada do 

colesterol[133]. Dentre os hormônios esteróides, a progesterona tem 

despertado grande interesse para o desenvolvimento de sistemas de liberação 

controlada[134, 135]. Trata-se de um hormônio muito utilizado nos casos de 

infertilidade humana e animal e de regularização do ciclo estral das fêmeas 

bovinas[136]. A Figura 4 ilustra a fórmula estrutural da progesterona.  

 
                (a)                                                          (b) 

Figura 3. Fórmula estrutural da progesterona (a) e medroxiprogesterona (b) 
 

 Durante a década de 1960, Dziuk e Cook[137] demonstraram que 

esteróides poderiam ser liberados na corrente sanguínea através de implantes 

subcutâneos de silicone. No final dos anos 60 e início dos 70, foram 

desenvolvidas esponjas de poliuretano impregnado com progesterona, porém, 

a taxa de retenção foi pequena e este produto não se demonstrou 
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comercialmente viável[138]. Mais recentemente Rathbone et al.[139] 

conseguiram a liberação sustentada de progesterona incorporada em matrizes 

de PCL.  

 A progesterona e seus análogos têm sido empregados em protocolos 

médico-veterinários de sincronização há alguns anos[140]. Vários métodos de 

liberação de progesterona e progestágenos como injeções[141], implantes 

auriculares[142] e intra-vaginais[143] têm sido usados. Recentemente autores 

têm demonstrado [144] a eficácia do emprego de nanoestruturas na liberação 

deste hormônio.  

A medroxiprogesterona é uma molécula derivada da progesterona que pode 

usada em contraceptivos hormonais e no tratamento de endometriose. 

Recentemente Agrawal e Pruthi[145] desenvolveram filmes mucoadesivos de 

quitosana para liberação controlada de MP4. Seus estudos in vivo (ratos Wistar 

do sexo feminino) mostrou grande eficiência desta formulação quando 

comparada com o tratamento envolvendo administração oral da droga. 

 

 

 

3 Objetivos 
 

 

 Sintetizar nanofibras a partir de zeínas pelo método de eletrofiação; 

 Caracterizar as nanofibras reologicamente e morfologicamente; 

 Encapsular os hormônios progesterona e medroxiprogesterona nas 
nanofibras; 

 Estudar o efeito do encapsulamento de progesterona e 
medroxiprogesterona nas nanofibras, através das caracterizações. 
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4 MATERIAIS  
 

4.1.1.1 Zeínas 

 

Foi empregada a zeína fornecida pela. Sua procedência, bem como 

informações disponibilizadas pelo fornecedor podem ser encontradas na 

Tabela 2.  

 

Tabela 2 Procedência e propriedades das amostras de zeínas 

Polímero Procedência Código Tm (oC) Solubilidade em água 

Zeínas Sigma-Aldrich Z3625 266-283 insolúvel 

 
 
 

4.1.1.2 Solventes 

 

Os solventes utilizados na obtenção das fibras foram: água destilada 

(W), etanol (EtOH), e 2,2,2-trifluoroetanol (TFE). Todos foram PA (pureza 

analítica), sendo que o etanol foi obtido da Synth e o 2,2,2-trifluoroetanol da 

Sigma-Aldrich. Algumas propriedades de interesse a 25oC destes solventes 

como massa molar (M), constante dielétrica (E), viscosidade (η), temperatura 

de ebulição (Tebulição) e pressão de vapor (Pvapor) estão listadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Propriedades de interesse dos solventes empregados neste estudo 

Solvente 
M  

(g.mol-1) 

Ε 

(D) 

η  

(mPa.s) 

Tebulição 

(oC) 
Pvapor (KPa) 

Água 18,01 80 1,00 100 3,16 

Etanol 46,07 30 0,25 78,4 5,95 

Trifluoretanol 100,04 26,14 1,75 74 10 
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5  METÓDOS 
 

 

5.1 Preparo das Soluções 

 

Para o estudo do efeito da concentração de zeínas e tipo de solvente no 

processo de eletrofiação, soluções foram preparadas em diversas 

concentrações e tipos de solventes conforme as Tabela 4 a 6 seguindo uma 

faixa de valores previamente empregada na literatura[120-123, 125-127]. Na 

Tabela 4 temos as condições das soluções empregadas no estudo do efeito da 

concentração de biopolímero em solução na morfologia das fibras. As soluções 

empregadas no estudo do efeito da adição de um não-solvente na morfologia 

das fibras são apresentadas na Tabela 5. Finalmente, na Tabela 6 temos as 

soluções utilizadas para se avaliar o efeito da adição de hormônios na 

morfologia e propriedades das nanofibras obtidas pelo processo de 

eletrofiação.  

 

Tabela 4. Soluções empregadas no estudo do efeito das variáveis de processo 

Biopolímero Concentração (m/v %) Solvente (v/v) 

Zeínas 15 TFE 

Zeínas 20 TFE 

Zeínas 25 TFE 
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Tabela 5. Soluções empregadas no estudo do efeito da adição de não-solvente 

Concentração zeínas (m/v %) Solvente (v/v) 

15 

EtOH:W 95:5 20 

25 

15 

EtOH:W 90:10 20 

25 

15 

EtOH:W 80:20 20 

25 

15 

EtOH:W 70:30 20 

25 

 

Após estudos iniciais foi percebido que foram produzidas fibras de 

menor diâmtro e mais homogenias com o sistema de solventes EtOH/W na 

proporção (80:20) e contendo 20% do biopolímero. Assim, essa faixa foi 

utilizada para a obtenção das nanofibras contendo os hormônios. Finalmente 

então, foram preparadas soluções de zeínas contendo hormônios. Estas 

soluções foram preparadas através da dissolução de zeínas em EtOH: W 

(80:20) sob agitação por várias horas. Em seguida massas definidas de 

progesterona e medroxiprogesterona em relação a massa de zeínas foram 

adicionadas a solução biopolimérica e o sistema foi mantido sob agitação por 1 

hora para formar soluções homogêneas dos sistemas hormônio:zeínas. A 

Tabela 6 apresenta os dados das soluções preparadas. Com a finalidade de 

avaliar a influencia do tipo de processamento nas nanofibras foi produzido um 

casting, onde a solução na proporção 80:20 EtOH/W foi preparada e esta ao 

invés de ser eletrofiada foi vertida em uma placa de petri e o solvente 

evaporada, posteriormente foram feitas as caracterizações. 
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Tabela 6. Parâmetros das soluções empregadas no estudo do encapsulamento 

de hormônios nas nanofibras de zeínas obtidos 

Concentração de 

zeínas (m/v %) 

Concentração de 

hormônio (m/m %) 
Hormônio 

20 

2 

Progesterona 4 

8 

20 

2 

Medroxiprogesterona 4 

8 

 

A metodologia desta dissertação aborda a preparação de nanofibras 

biopoliméricas pelas técnicas de eletrofiação, bem como a incorporação de 

hormônios e sua influência nas propriedades finais das nanofibras obtidas. 

Para tanto, este trabalho foi dividido em duas etapas de acordo com o 

fluxograma geral apresentado na Figura 5. 



                                                                                                                                                             

25 

 

 

Figura 4. Fluxograma geral da organização da dissertação 

 

Na primeira parte foram avaliados os efeitos do emprego de diferentes 

solventes na morfologia das fibras de zeínas obtidas por eletrofiação. Em 

seguida, foi conduzido um estudo do efeito da incorporação de progesterona e 

medroxiprogesterona nas propriedades de nanofibras de zeínas obtidas por 

eletrofiação.  

 

 

 

5.2 Desenvolvimento de micro e de nanofibras biopolímericas 

 

5.2.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

5.2.1.1 Aparato de eletrofiação 
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Basicamente, o arranjo experimental utilizado em eletrofiação consiste 

em uma fonte de alta tensão, um sistema de injeção da solução polimérica e 

um sistema para coleta das fibras (Figura 6). O aparato experimental 

empregado neste projeto foi baseado nesta estrutura. 

 

 
Figura 5. Aparato experimental empregado na eletrofiação: (A) coletor; (B) 

bomba de ejeção e (C) alta tensão 

 

A fonte de alta tensão utilizada foi da marca Eletroteste, modelo 

EH5005C. As altas tensões utilizadas foram positivas e variaram dentro dos 

limites máximo e mínimo do equipamento. O sistema de injeção da solução 

polimérica constitui-se de uma bomba de vazão KSV, modelo 100 series, uma 

seringa de vidro com volume de 10 mL, um capilar resistente a solventes 

orgânicos (Fluran HCA F-5500-A, Ismatec) e uma agulha de diâmetro 0,7 mm. 

Um cilindro oco de alumínio acoplado na posição horizontal a um agitador 

mecânico foi utilizado como coletor das fibras. Através de fios de cobre, foi 

obtido o contato elétrico entre a fonte de alta tensão e superfície da agulha. 

Além disso, todo o sistema se encontrava aterrado e no interior de uma caixa 

de acrílico com dispositivo de segurança para evitar que esta caixa seja 

acidentalmente aberta com a fonte ligada. Assim, a alta tensão é aplicada na 

agulha e a manta formada coletada no cilindro de alumínio aterrado sob uma 

agitação de 200 RPM. Todas as soluções foram eletrofiadas nas condições de 

18 kV, 10 cm e taxa de ejeção de 0,4 mL/h. 
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5.2.1.2 Caracterização das Soluções 

 

Caracterização Reológica 

 

A viscosidade das soluções em função da taxa de cisalhamento (10s-1-

100s-1) foi medida utilizando-se um reômetro Paar Physica MCR, com 

geometria de cilindros concêntricos (23,8mm e 27,6mm) e altura de 40 mm 

entre eles. Os ensaios foram realizados a 21oC sem ambiente de nitrogênio. 

Estes ensaios foram efetuados para todas as soluções empregadas neste 

trabalho.  

 

5.2.1.3 Caraterização das Fibras 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A morfologia das fibras foi observada utilizando um microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) modelo DSM960 Zeiss após recobrimento com 

ouro da superfície das amostras com o auxilio de um metalizador (Balzer, SCD 

050). Os diâmetros das fibras foram avaliados através de um software 

analisador de imagens (Image J, National Institutes of Health, USA). Para cada 

amostra o diâmetro médio e sua distribuição foram determinados a partir da 

análise de 100 fibras aleatórias. 

  

Análise Térmica 

 

Experimentos de termogravimetria (TGA) foram realizados em um 

equipamento Q500 TA Instruments em atmosfera de nitrogênio a um fluxo de 

20 mL.min-1. As amostras foram aquecidas a partir da temperatura ambiente 

até 600oC a uma taxa de aquecimento de 10oC/minuto. 

As análises de DSC foram efetuadas utilizando-se o equipamento Q100 TA 

Instruments em atmosfera de nitrogênio. Estes ensaios foram efetuados a uma 

taxa de 10oC/minuto e foram efetuadas duas corridas para todas as amostras. 

Para o PDDLA a faixa de temperatura utilizada nas corridas foi de 10oC a 
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200oC. A faixa de temperatura empregada nos experimentos com PEO e PCL 

foram -20 oC a 120 oC e -70 oC a 110 oC, respectivamente. 

 

 

Difração de raios-X 
 
 

Para as medidas de raios-X, mantas de não-tecido de todas as amostras 

foram coletadas em folhas de alumínio. Em seguida estas amostras foram 

posicionadas em porta amostras de vidro. Padrões de difração de raios-X 

foram obtidos usando um difratômetro Shimadzu XRD-6000. Foram realizadas 

varreduras entre 10 e 30º (2θ) a uma velocidade de 2º por minuto. A radiação 

alfa do cobre (CuKα, = 0,154 nm)  filtrada com filtro de níquel foi empregada 

nas análises. A largura dos picos de difração a meia altura foi calculada através 

da deconvolução Lorentziana dos difratogramas com o auxilio do software 

Origin 7.5 (Microcal, USA). A cristalinidade das amostras foi obtida pela análise 

da área do halo amorfo e dos picos cristalinos obtida através de deconvolução 

Lorentziana com o software Origin 7.5 . 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

6.1 Otimização das condições experimentais para obtenção 
de nanofibras de zeínas 

 

6.1.1 Efeito do Tipo de Solvente e da Concentração de Biopolímero 

 

6.1.1.1 Caracterização das Soluções 

 

A Figura 7 mostra a variação da viscosidade com o aumento da 

concentração de zeína em TFE.  A viscosidade das soluções de zeínas, assim 

como se espera, aumenta consideravelmente como aumento da concentração 

de biopolímero. Além disso, nota-se que as soluções apresentam 

comportamento newtoniano dentro da faixa de taxas de cisalhamento 



                                                                                                                                                             

29 

investigada. No processo de eletrofiação a viscoelasticidade da solução tem 

um efeito fundamental na determinação da faixa de concentrações que 

permitem a formação de uma morfologia fibrosa homogênea.  Acima de uma 

concentração polimérica crítica temos a formação de fibras contínuas, e seu 

diâmetro, porosidade e demais características são afetadas, dentre outras 

características, pela concentração, tipo de solvente, taxa de ejeção e campo 

elétrico aplicado. Alguns autores atribuem a relação entre a viscosidade e a 

formação de fibras em eletrofiação ao grau de emaranhamento de cadeia em 

solução[47]. No entanto, conforme relatado por Regev e colaboradores[146] se 

a viscosidade extensional não for suficientemente alta ao longo do jato este 

geralmente se dividirá em gotas, dando origem a nanoestruturas esféricas. 

Além disso, Yu e colaboradores[147] mostraram através de experimentos de 

reologia extensional que a elasticidade da solução polimérica não é 

necessariamente relacionada ao grau de emaranhamento de cadeia em 

solução. De acordo com estes autores uma morfologia de fibras homogêneas 

pode ser obtida mediante uma forte resposta elástica da solução, que pode 

ocorrer em alguns casos mesmo em soluções poliméricas no regime diluído. 
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Figura 6. Efeito da Concentração de zeínas no perfil reológico de soluções de 

TFE 

 

 A Figura 8 (viscosidade) indicam o perfil reológico das soluções de 

zeinas em diferentes razões entre etanol e água. Assim como ocorrido nas 

soluções de TFE o comportamento das soluções de zeína em etanol:água se 

mantem newtoniano, independente da razão etanol:água adotada. Esse 

comportamento indica que, dentro das condições de análise e para todos os 

solventes empregados, a viscosidade das soluções de zeína não depende da 

taxa de cisalhamento. No entanto nota-se claramente uma variação na 

viscosidade das soluções em função do tipo de solvente empregado. De 

maneira geral, pode-se dizer que a viscosidade das soluções para uma mesma 

concentração diminui com o aumento do teor de água. 

Em se tratando da técnica de fiação por sopro em solução, devido a 

instabilidade de Rayleigh[148], há uma maior tendência para as moléculas de 

solvente se separarem quando a uma alta concentração de moléculas de 

solvente livres, o que leva a formação de gotas. Uma maior viscosidade ou 

menor tensão superficial significa uma redução na separação das moléculas de 
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solvente e consequentemente uma melhor interação entre as cadeias 

poliméricas e o solvente.  

 

 
                                  (a)                                                           (b) 

 
                                 (c)                                                            (d) 
Figura 7. Efeito da Concentração de zeínas no perfil reológico de soluções de 
etOH:W (a) 95:5; (b)90:10; (c)80:20 e (d)70:30 
 

De acordo com a Figura 8 podemos observar o efeito nas propriedades 

reológicas da adição de água como um não-solvente nas soluções 

hidroalcoolicas de zeínas. Como evidenciado na Figura 8 as soluções de 

zeínas em todos os casos apresentam comportamento newtoniano na faixa de 

taxas de cisalhamento analisada.  No entanto, o aumento no teor de água 

ocasionou na redução da viscosidade das soluções.  

Podemos associar essa redução na viscosidade com uma redução no 

volume excluído das cadeias em solução. Essa redução pode estar associada 

a queda da solubilidade da zeína nestes sistemas binários de solventes. Assim, 
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em altos teores de água temos uma tendência a maiores interações do tipo 

polímero-polímero e conseqüente redução da viscosidade.  

 

6.1.1.2 Morfologias Obtidas por Eletrofiação 

 

Nos experimentos efetuados até este ponto, a concentração de biopolímero 

em solução e o tipo de solvente se mostraram parâmetros de grande influência 

na morfologia das nanofibras de zeína obtidas pela técnica de eletrofiação. O 

efeito da concentração, e viscosidade, pode ser resumido da seguinte forma: 

(1) baixas viscosidades levam à formação de menores diâmetros e morfologias 

do tipo nanopartículas (Figura 9a), e (2) o aumento da viscosidade eleva o 

diâmetro médio das fibras e reduz o número de nanopartículas (Figura 9b). Já 

em concentrações intermediárias podemos notar a formação de estruturas 

híbridas do tipo fibra-partícula (Figura 9c).  
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                               (a)                                                          (b) 

 

(c) 

Figura 8. Morfologia de nanofibras de zeínas obtidas a partir de soluções de 

TFE: (a) 15%; (b) 20% e (c) 25% (m/v) 

 

Na Figura 9 temos imagens representativas obtidas por MEV das 

morfologias obtidas a partir de soluções de TFE. A eletrofiação de soluções de 

zeínas usando como solvente o TFE leva a formação de morfologias 

predominantemente do tipo micropartículas em todas as concentrações 

investigadas. Como esperado o aumento da concentração de zeína de 15% 

(m/v) para 25% (m/v) leva a uma aumento na viscosidade e consequentemente 
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a formação de estruturas fibrosas. No entanto, mesmo em concentrações 

elevadas ainda observamos estruturas do tipo fibra-partícula. 

 

   

                               (a)                                                        (b) 

 

(c) 

Figura 9. Morfologia de nanofibras de zeínas obtidas a partir de soluções de 

etOH:W 95:5 : (a) 15%; (b) 20% e (c) 25% (m/v) 

 

Através da observação da Figura 10 podemos notar um aumento no 

diâmetro das fibras com o aumento da concentração da solução de zeína em 

etOH:W 95:5. Este aumento no diâmetro das fibras pode ser atribuído ao 

aumento da viscosidade e elasticidade da solução (Figura 8).  Além disso, o 

aumento da viscosidade das soluções leva ao desaparecimento de morfologias 
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do tipo nanopartículas e em concentrações intermediárias temos a formação de 

estruturas do tipo fibra-partícula. 

 

   

                         (a)                                                             (b) 

 

(c) 

Figura 10. Morfologia de nanofibras de zeínas obtidas a partir de soluções de 

etOH:W 90:10 : (a) 15%; (b) 20% e (c) 25% (m/v) 

 

Na Figura 11 tem-se o efeito da concentração na morfologia obtidas a partir de 

soluções etOH:W 90:10.  Neste caso nota-se que mesmo em baixas 

concentrações já se pode notar a presença de estruturas híbridas do tipo fibra-

partícula. Com o aumento da concentração de zeína nas soluções ocorre o 
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desaparecimento da morfologia de partículas dando lugar a estruturas do tipo 

nanofitas. Estas estruturas já foram reportadas na literatura para zeína 

eletrofiada em determinadas condições[44]. 

 

   

                           (a)                                                          (b) 

 

(c) 

Figura 11. Morfologia de nanofibras de zeínas obtidas a partir de soluções de 

etOH:W 80:20 : (a) 15%; (b) 20% e (c) 25% (m/v) 

 

A morfologia das fibras produzidas por eletrofiação é fortemente 

influenciada por parâmetros do processo bem como pelas propriedades da 

solução. A viscoelasticidade e a taxa de evaporação do solvente se mostraram 

fundamentais no desenvolvimento de uma morfologia homogênea das fibras de 
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zeína. Além destas características da solução, parâmetros como o tipo de 

solvente empregado também foi capaz de otimizar a morfologia das fibras 

como mostrado na figura 12, fornecendo um maior controle em seu diâmetro 

médio e dispersão. Sendo que, em determinadas condições experimentais 

houve a produção de nanopartículas de zeína.  

A Figura 12 ilustra o efeito da concentração de zeína nas morfologias 

obtidas a partir da eletrofiação de soluções de etOH:W 80:20. Neste sistema de 

solvente pode-se notar a presença de estruturas do tipo fibra-partícula em 

baixas concentrações do biopolímero. Já em médias concentrações (20% e 

25% m/v) tem-se a formação de fibras homogênas. A viscoelasticidade do jato 

fluido é o elemento chave na para explicar esse fenômeno[31-33, 146, 147]. 

Durante o processo de eletrofiação o jato é estirado sob ação de forças 

eletromagnéticas. Neste regime, ele sofre deformações quase puramente 

extensionais o que pode ativar a resposta elástica do fluído e causar um 

aumento nas tensões elásticas do jato polimérico. Desta forma a resposta 

elástica pode exceder os efeitos da instabilidade de Rayleigh e levar a 

formação de uma morfologia composta por fibras uniformes com seu diâmetro 

homogêneo.  

 As morfologias obtidas a partir das soluções de zeína em etOH:W 70:30 

estão representadas na Figura 13. O aumento do teor de água nas soluções 

leva a uma maior definição da estrutura de nanofibras, mesmo em baixas 

concentrações. Este fato pode ser associado a permanência da água no jato 

polimérico, o que afeta sua viscoelasticidade, tornando-o mais viscoso por um 

maior período de tempo. Este comportamento favorece a formação de jatos 

secundários devido ao arranjo tridimensional do campo elétrico na superfície do 

jato e ao efeito corona que leva a formação de estruturas fibrosas mais 

homogêneas e com maior diâmetro médio.  
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                             (a)                                                            (b) 

 

(c) 

Figura 12. Morfologia de nanofibras de zeínas obtidas a partir de soluções de 

etOH:W 70:30 : (a) 15%; (b) 20% e (c) 25% (m/v) 

 

6.1.2 Encapsulamento de Hormônios em Nanofibras de Zeínas 

6.1.2.1 Caracterização das Soluções 
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As curvas de viscosidade em função da taxa de cisalhamento para cada 

uma das soluções de zeínas investigadas se encontra na Figura 14. Os 

resultados obtidos revelam um aumento na viscosidade das soluções com a 

adição de progesterona e medroxiprogesterona para toda a faixa de taxas de 

cisalhamento analisadas.  

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 13. Efeito da adição de progesterona (a) e medroxiprogesterona (b) no 

perfil reológico de soluções de zeína 20% (etOH:W 80:20) 

 

 O comportamento reológico das soluções de zeínas em solução 

etanol:água (80:20 v/v) se encontra na figura 14. As soluções com e sem 

hormônios (progesterona e medroxiprogesterona) apresentaram 

comportamento newtoniano, o que pode ser observado pelo patamar de 

viscosidade em função da taxa de cisalhamento. Para toda a faixa de taxa de 

cisalhamento investigada percebe-se que a viscosidade das soluções 

aumentou com a adição de progesterona às soluções. Esse aumento na 

viscosidade pode ser associado a interações entre a progesterona e a estrutura 

secundária ou mesmo terciária das zeínas. Já a adição de 

medroxiprogesterona as soluções de zeínas ocasionou na redução de sua 

viscosidade, isso porque a presença das ligações OH na estrutura da MP4 

provavelmente influenciaram as interações com o biopolímero. . Diferenças no 

tipo de interação química entre cada hormônio e a zeína podem estar 

associadas a este efeito. Para uma análise mais aprofundada do efeito da 

progesterona na estrutura terciária das zeínas faz-se necessário, em etapas 

futuras, o emprego da técnica de dicroismo circular.  
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6.1.2.2 Caracterização Morfológica 

 

Na Figuras 15 e 16 tem-se o efeito da concentração de progesterona e 

medroxiprogesterona na morfologia das membranas nanoestruturadas de 

zeínas obtidas por eletrofiação. 

 

 

 

  

(a)                                                         (b) 

    
 (c) 

 

Figura 14. Morfologia das nanofibras de zeínas:(a) 2%P4, (b) 4% P4 and (c) 

8% P4 (m/m) 
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(a)                                                             (b) 

 

(c) 

Figura 15. Morfologia das nanofibras de zeínas:(a) 2%MP4, (b) 4%MP4 and (c) 

8% MP4 (m/m) 

 

As nanofibras de zeína pura obtidas por eletrofiação apresentaram uma 

morfologia uniforme e com superfície lisa. No entanto, a adição de 

progesterona levou à formação e aumento na densidade de beads nas fibras. 

Isto sugere que o hormônio interagiu com as cadeias de zeínas alterando as 

propriedades reológicas das soluções. O mesmo fenômeno ocorreu com a 

adição de medroxiprogesterona. No entanto a presença de 

medroxiprogesterona ocasionou a formação de nanofibras com maior módulo 

de rigidez, evidenciado pelo aspecto quebradiço das nanofibras (Figura 16.c) 

A distribuição de diâmetros e a densidade desses beads podem ser 

observadas na Tabela 7. Para fibras de zeínas e zeínas+2% (m/m) de P4 uma 

baixa densidade de beads foi observada. No entanto em maiores 



                                                                                                                                                             

43 

concentrações de hormônio (4 e 8% m/m) essa densidade se tornou 

considerável. A razão para uma maior densidade de beads nas membranas 

contendo maiores concentrações de progesterona pode ser entendido pela 

separação de fases que ocorre na evaporação do sistema de solventes 

etOH:W 80:20 (v/v). Isto se dá devido a diferença na miscibilidade do hormônio 

em etanol e água e a interações polímero-hormônio. Além disso, a adição de 

progesterona levou a um decréscimo no diâmetro médio das fibras. O diâmetro 

médio variou de 146nm (fibras de zeínas) para 79nm para fibras contendo 8% 

(m/m) de progesterona (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Diâmetro das fibras de zeínas obtidas por eletrofiação 

Concentração de progesterona 
(% m/m) 

Diâmetro 
(nm) 

Concentração de beads 
(beads/µm2) 

0 146 ± 33 0 
2 143 ± 46 0.04 
4 95 ± 25  0.2 
8 79 ± 29 1 

 

6.1.2.3 Análise Térmica 

 

Os resultados dos ensaios de estabilidade térmica (TGA) e da calorimetria 

diferencial exploratória (DSC),  da temperatura de fusão (Tm) e o calor de fusão 

(ΔHf)  da água e a temperatura de transição vítrea (Tg), das membranas 

nanoestruturadas de zeínas estão indicados na Figura 17 e na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Efeito do Processamento na Estabilidade Térmica  de membranas 
nanoestruturadas de zeínas. 
 

Propriedades 
Térmicas 

pó casting nanofibras 

Tonset(
oC) 258 254 261 

T1degr(
oC) 280 254 278 

T2degr(
oC) 304 308 306 

T3degr(
oC) - 368 359 

Resíduo (%) 16 15 16 
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 Através da análise dos resultados apresentados pode-se notar que o tipo 

de processamento afeta o mecanismo de degradação térmica da zeína.  A 

temperatura de inicio de degradação térmica teve um ligeiro aumento após as 

amostras serem eletrofiadas. Esses resultados podem ser comparados aos 

padrões de difração de raios-X. As amostras de zeínas eletrofiadas apresentam 

picos cristalinos bem definidos quando comparados as amostras obtidas via 

casting ou mesmo da amostra sem qualquer processamento (pó). O aumento 

da cristalinidade e o tipo de cristais obtidos, assim como a estrutura terciária da 

proteína influenciam significativamente na estabilidade térmica do biopolímero. 

Em termos gerais, cristais apresentam maior resistência térmica se 

comparados a fase amorfa. Através da Figura 17 vê-se que as amostras de 

zeína se decompõe em três estágios distintos. O primeiro tem seu máximo 

entre 250 e 280oC, o segundo ocorre aproximadamente em 306oC e o último 

estágio da degradação tem sem máximo entre 360 e 370oC. 

 

   

       (a)                                                           (b) 

Figura 16. Efeito do processamento na estabilidade térmica da zeína 

 

O efeito do encapsulamento de progesterona na estabilidade térmica de 

nanofibras de zeína pode ser avaliado através da Figura 18 e da Tabela 9. 
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Tabela 9. Efeito do Encapsulamento de Progesterona na Estabilidade Térmica  
de Nanofibras de zeínas 

Propriedades 
térmicas 

Nanofibras de zeínas 

0% P4 2% P4 4% P4 8% P4 

Tonset(
oC) 261 260 256 257 

T1degr(
oC) 278 277 277 276 

T2degr(
oC) 306 303 306 308 

T3degr(
oC) 359 354 354/433 354/432 

Resíduo (%) 16 16 16 16 

 

 A adição de progesterona não alterou de forma significativa a 

estabilidade térmica das nanofibras de zeína conforme pode ser observado 

pela temperatura de inicio de degradação (Tonset) e pelas temperaturas de 

máxima degradação (T1degr, T2degr) para cada etapa da reação de 

decomposiçõa térmica. A única alteração substancial ocorre na última etapa de 

degradação (T3 degr). A presença de progesterona levou ao surgimento de um 

4º processo de degradação por volta de 430oC. Esse novo processo de 

degradação pode ser associado a degradação térmica do próprio hormônio. 

 

 

      (a)                                                           (b) 

Figura 17. Efeito do encapsulamento da progesterona na estabilidade térmica 

de nanofibras de zeína 

 Finalmente, o efeito do encapsulamento de medroxiprogesterona 

na estabilidade térmica de nanofibras de zeína pode ser avaliado através da 

Figura 19 e da Tabela 10. 
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Tabela 10. Efeito do Encapsulamento de Medroxiprogesterona na Estabilidade 
Térmica  de Nanofibras de zeínas 

Propriedades 
térmicas 

Nanofibras de zeínas 

0% MP4 2% MP4 4% MP4 8% MP4 

Tonset(
oC) 261 257 254 256 

T1degr(
oC) 278 274 273 279 

T2degr(
oC) 306 304 304 310 

T3degr(
oC) 359 355 350 355 

Resíduo (%) 16 14 15 23 

 

O encapsulamento de medroxiprogesterona não apresentou mudança 

significativa na temperatura de inicio de degradação para as nanofibras de 

zeína. Em relação ao mecanismo de degradação, este ocorreu em 3 etapas, 

sendo que, diferentemente ao ocorrido com a adição de progesterona, não foi 

observado a presença de um quarto estágio de decomposição térmica nas 

amostras. 

 

          (a)                                                                (b) 

Figura 18. Efeito da medroxiprogesterona na estabilidade térmica da zeína 

 

Os resultados para o encapsulamento de progesterona e 

medroxiprogesterona dos ensaios de calorimetria diferencial exploratória (DSC) 

referentes a temperatura (Tm) e o calor (ΔHf)  de fusão da água e a temperatura 

de transição vítrea (Tg) da zeína se encontra nas Figuras 20 e 21 e na Tabela 

11. 
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Tabela 11. Temperaturas Características e calor de fusão (Hf) e cristalização 

(Hf) para membranas nanoestruturadas de zeínas contendo progesterona 

Propriedades 
térmicas 

Fibras de zeínas 

0% P4 2% P4 4% P4 8% P4 

Tg (
oC) 130 137 137 138 

Tm (oC) 83 79 78 74 

ΔHf (J/g) 114 110 111 36 

 
 
De acordo com esta tabela pode-se notar a presença de água residual 

(ΔHf) nas membranas. Os valores de Hf foram calculados através da 

integração da área dos picos endotérmicos para as fibras de zeínas e zeínas 

contendo progesterona.  

A temperatura (Tm) de fusão também diminui ligeiramente com o 

aumento da concentração de progesterona. Decréscimos na temperatura de 

fusão da água residual em membranas poliméricas são atribuídas a alterações 

morfológicas nos filmes e diferente das demais fibras aqui avaliadas. A 

transição vítrea (Tg) das zeínas sofreu um aumento com a adição de 

progesterona. Neste caso a progesterona tem um comportamento anti-

plastificante durante o processo de formação de fibras de zeínas, quando 

processadas por eletrofiação. Vale ressaltar que a temperatura e calor de fusão 

da água foram obtidas a partir do primeiro ciclo de aquecimento das amostras, 

enquanto que a temperatura de transição vítrea foi obtida a partir da análise do 

segundo ciclo de aquecimento.  

   

                                   (a)                                                            (b) 

Figura 19. Efeito da progesterona nas curvas de DSC da zeína 
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        (a)                                                           (b) 

Figura 20. Efeito da medroxiprogesterona nas curvas de DSC da zeína 

 

O encapsulamento de medroxiprogesterona nas nanofibras de zeína 

apresentou o mesmo comportamento da progesterona. Assim, pode-se dizer 

após analise da Figura 21 e da Tabela 12 que a medroxiprogesterona tem um 

efeito anti-plastificante sobre as nanofibras de zeínas. Esse efeito se apresenta 

de forma mais pronunciada nas amostras contendo 8% (m/m) de hormônio. 

 

Tabela 12. Temperaturas Características e calor de fusão (Hf) e cristalização 

(Hf) para membranas nanoestruturadas de zeínas contendo 
medroxiprogesterona 

Propriedades 
térmicas 

Fibras de zeínas 

0% P4 2% MP4 4% MP4 8% MP4 

Tg (
oC) 130 134 129 137 

Tm (oC) 83 71 80 74 

ΔHf (J/g) 114 122 103 68 

 

6.1.2.4 Caracterização Cristalográfica 

 

Com o objetivo de se avaliar o efeito do encapsulamento de hormônios nos 

padrões de difração das nanofibras de zeína, o diâmetro dos cristalitos foi 

determinado e relacionado com a concentração de hormônio. Os resultados 

encontrados podem ser vistos nas Figuras 22, 23 e 24. 
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Figura 21. Efeito do processamento no padrão de difração de raios-X da zeína 

 

A Figura 22 mostra um intenso halo amorfo para o filme de zeína obtido 

por evaporação do solvente com um pico característico em 16,8º. Por outro 

lado as fibras obtidas por eletrofiação e o material conforme recebido exibem 

claramente dois picos (próximos a 14º e 25,4º) correspondentes a dupla 

hélice[149]. Baseando-se em modelos de deconvolução Lorentziana (Origin 7.5 

®) os filmes de zeína apresentam uma cristalinidade de 25%, enquanto as 

fibras obtidas por eletrofiação e material conforme recebido apresentaram uma 

cristalinidade de 67 e 71% .  

Este aumento na cristalinidade, observado para as fibras de zeínas 

quando comparadas aos filmes obtidos por evaporação do solvente, é atribuído 

ao elevado estiramento das cadeias biopoliméricas que leva a um alto grau de 

organização molecular. 
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Figura 22. Efeito do encapsulamento de progesterona no padrão de difração 
de raios -X de nanofibras de zeínas  
 

De forma geral, podemos notar (Figura 22 e 23) que não há diferenças 

significativas no padrão de difração das nanofibras de zeína quando da adição 

de progesterona e medroxiprogesterona às soluções biopolímericas 

empregadas durante o processo de eletrofiação. 

 

Figura 23. Efeito do encapsulamento de progesterona no padrão de difração 
de raios -X de nanofibras de zeínas  
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 Pode-se notar que, diferentemente do caso do PLA[144], a incorporação 

de hormônio não afeta no tamanho dos cristais de zeínas conforme observado 

nos dados dispostos na figura 25. Este fato é um indicativo de que a 

progesterona se encontra dispersa na fase amorfa das fibras de zeína. 

 
Figura 24. Efeito da concentração de progesterona no tamanho do cristalito de 
zeínas 
     

7 Conclusões 
 

7.1 Desenvolvimento de micro e nanofibras biopolímericas 

 

 

Uma análise das fibras obtidas revela que o processo de eletrofiação é 

capaz de produzir fibras e fitas de zeína com diâmetro variando entre 80 e 

150nm. Baixas concentrações de polímero em solução tendem a formar 

morfologias contendo a presença de partículas ou do tipo fibra-conta com uma 

menor dispersão de diâmetros, enquanto que o diâmetro médio das fibras 

aumenta com o aumento da concentração biopolímerica.  

O emprego de misturas contendo não-solventes permitiu a formação de 

estruturas fibrosas mais homogêneas. Sendo que a redução do teor de não 
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solvente na solução induziu a formação de nanopartículas de zeína na 

superfície do coletor. 

Estudos de difração de raios-x mostraram que a cristalização da zeína 

ocorre por diferentes mecanismos nas duas técnicas de processamento, 

casting e eletrofiação. A estabilidade térmica se manteve inalterada para as 

fibras, filme e pó de zeína.  

7.2 Encapsulamento de hormônios em nanofibras 
biopolímericas 

 

A adição de hormônios à solução de zeína leva a uma redução no diâmetro 

médio das fibras. A temperatura de transição vítrea das amostras investigada 

por DSC indica um pequeno deslocamento para maiores temperaturas (efeito 

antiplastificante) devido a adição dos hormônios. Por outro lado, os resultados 

de difração de raios-X mostram que a adição dos hormônios induz a uma maior 

formação de cristais de zeína.  

 

7.3 Conclusões gerais 

 

 

Nesse trabalho foram produzidas com êxito nanofibras biopolímericas, a 

partir da técnica de eletrofiação, constituídas por diferentes composições do 

biopolímero zeína e com o encapsulamento de dois hormônios esteróides, a 

progesterona e a medroxiprogesterona. 

As fibras foram obtidas com sucesso, bem como as suas propriedades 

reológicas e morfológicas. A adição de um não solvente influenciou diretamente 

o comportamento das fibras. Os hormônios foram encapsulados de maneira 

eficaz através da técnica sem alterar as propriedades das mesmas. 
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8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

 Avaliar os perfis de liberação de liberação in vitro dos diferentes 

hormônios encapsulados nas nanofibras de zeínas. 

 Avaliar in vivo a liberação dos diferentes hormônios encapsulados nas 

nanofibras de zeínas. 

 Avaliar a degradação em fluídos corporais das nanofibras de zeínas 

 Determinar as propriedades mecânicas das mantas obtidas por 

eletrofiação e realizar ensaios dinâmico-mecânicos (DMTA) nas 

mesmas. 

 Investigar as propriedades de superfície  das fibras visando aprimorar 

sua interação com espécies de interesse. 
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