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RESUMO 

 

No emergente campo dos materiais nanoestruturados, destacam-se as nanofibras poliméricas, 

devido seu elevado número de possíveis aplicações, como, por exemplo, em sistemas de 

liberação de fármacos, devido sua bioabsorbilidade e capacidade de controlar a velocidade de 

substâncias ativas encapsuladas. As nanofibras podem ser produzidas por diversas técnicas, 

entre elas a fiação por sopro em solução (SBS), que permite a produção de fibras micro e 

nanométricas com menor custo em relação às demais técnicas. Um dos polímeros mais 

utilizados para essa finalidade é o poli(ácido lático), PLA, por possuir propriedades de 

biodegradabilidade e biocompatibilidade. O objetivo deste trabalho foi produzir micro e 

nanofibras de PLA com e sem a incorporação de diferentes concentrações do óleo essencial 

extraído da candeia (Eremanthus erythropappus) e de seu principal fitoconstituinte, o α-

bisabolol. Devido à hidrofobicidade do PLA, já bastante conhecida, também foram produzidas 

mantas contendo DMSO, o qual agiu como um agente surfactante, visto que se trata de um 

composto orgânico com elevada capacidade higroscópica. Após a produção, as mantas foram 

caracterizadas por MEV, TGA, DSC, DRX e FTIR. Os resultados mostraram a natureza 

miscível das soluções poliméricas produzidas. A adição do DMSO, do óleo de candeia e do α-

bisabolol gerou aumento dos diâmetros das fibras, bem como de sua distribuição. As análises 

cristalográficas mostraram a natureza semicristalina do PLA, e um resultado contrário ao 

encontrado no DSC para a cristalinidade, o qual não foi descartado por se tratar de técnicas 

diferentes. Em geral, pode-se concluir que a técnica de SBS foi adequada para a produção de 

micro e nanofibras de PLA com adição do óleo de candeia e do α-bisabolol e que, em relação 

às propriedades físico-químicas das mantas produzidas, não houve diferenças em encapsular o 

óleo de candeia e/ou o α-bisabolol em nanofibras de PLA. Apresentando assim, o potencial do 

óleo de candeia para uso em dispositivos nanoestruturados poliméricos. O qual, de acordo com 

a literatura e após alguns testes, como a avaliação da atividade antimicrobiana, por exemplo, 

pode vir a confirmar sua utilização em dispositivos de liberação controlada em aplicações 

biomédicas, assim como em diversas outras aplicações cosméticas.  

 

Palavras-chave: nanofibras poliméricas, poli( ácido lático), óleo de candeia e α-bisabolol 
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ABSTRACT 

 

In the emerging field of nanostructured materials, there are the polymeric nanofibers, because 

to its large number of possible applications, such as in drug delivery systems because of their 

ability to bioabsorbilidade and controlling the rate of active substances encapsulated. The 

nanofibers may be produced by various techniques, including blow spinning solution (SBS), 

which can be used to produce micro and nanofibers at lower cost compared to other techniques.  

One of the most commonly used polymers for this purpose is poly (lactic acid) PLA, due to its 

biodegradability and biocompatibility. The aim of this study was to produce micro and 

nanofibers of PLA, using the SBS technique, with and without the addition of  different 

contents of candeia (Eremanthus erythropappus) essential oil  and its main fitoconstituint, the 

α-bisabolol. Due to the hydrophobicity of the PLA, as well known, they have also been 

produced webs containing DMSO, which acted as a surfactant since it is an organic compound 

with high hygroscopic capacity. Produced mats were characterized by SEM, TGA, DSC, XRD 

and FTIR. Results showed the immiscible nature of the produced polymer solutions. The 

addition of DMSO, of candeia oil and the α-bisabolol generated an increase in fiber diameters, 

as well as its distribution. The crystallographic analysis showed the semi-crystalline nature of 

the PLA, and a result contrary to that found in DSC for crystallinity, which was not discarded 

because it is different techniques. It can be concluded micro- and nanofibers of PLA with the 

addition of candeia oil and α-bisabolol were successfully produced by the SBS technique and 

that, in relation to the physicochemical properties of the mats produced, there was no 

differences encapsulate the candeia oil or α-bisabolol in nanofibers of PLA. The candeia oil 

potential applicant for use in polymeric nanostructured devices. This, according to the literature 

and after a few tests, such as the evaluation of antimicrobial activity, for example, could 

confirm their use in a drug delivery system in biomedical applications, as well as in various 

other cosmetic applications. 

 

Keywords: polymeric nanofibers, poly(lactic acid), candeia essential oil and α-bisabolol 
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        1 INTRODUÇÃO 

A fitoterapia é utilizada há milhares de anos como uma das principais fontes de 

agentes terapêuticos para a humanidade [1]. Atualmente, os fitoterápicos vêm ganhando cada 

vez mais aceitação e popularidade, devido à possibilidade de sua aplicação em diferentes 

patologias, demonstrando excelentes efeitos terapêuticos e geralmente associados a um menor 

custo [2].  

Os óleos essenciais, por exemplo, destacam-se entre os fitoterápicos popularmente 

utilizados, em virtude de suas propriedades analgésicas, sedativas, anti-inflamatórias, 

antiespasmódicas, anestésicas, dentre outras. Tratam-se de líquidos aromáticos, obtidos de 

partes da planta, geralmente, formados em células ou grupos de células especiais, comumente 

concentrados em uma região particular como as folhas, cascas ou frutos [3]. Estes óleos podem 

conter mais de 100 componentes individuais, podendo, os constituintes majoritários, 

corresponder a até 85%, enquanto outros componentes são encontrados apenas como traços [4, 

5].   

Considerando a ampla diversidade de compostos químicos presentes nos óleos 

essenciais, torna-se importante o estudo dos mecanismos de ação dos fitoconstituintes isolados, 

paralelamente ao estudo das ações terapêuticas dos óleos, contribuindo assim para um melhor 

entendimento a respeito dos mecanismos de ação desses compostos [6]. 

No entanto, os óleos essenciais são compostos voláteis, insolúveis em água e possuem 

uma estrutura complexa, podendo oxidar-se e formar produtos alergênicos e/ou produtos com 

menos atividade biológica do que os compostos originais, limitando a sua aplicação na 

medicina [7, 8]. 

Com isso, o desenvolvimento de novos sistemas de transporte de fármacos tem 

recebido uma atenção considerável da área biomédica nas últimas décadas. A nanotecnologia 

traz indiscutíveis vantagens para estes sistemas, principalmente para os medicamentos 

fitoterápicos, uma vez que esta nova tecnologia  baseia-se no desenvolvimento, caracterização, 

produção e aplicação de estruturas, dispositivos e sistemas com forma e tamanho na escala 

nanométrica, cujo domínio encontra-se compreendido entre 0,1 e 100 nm, que podem 

apresentar propriedades físico-químicas e biológicas diferentes daquelas apresentadas em 

escalas maiores [9]. 



2 

 

Em dimensão nanométrica , os sistemas de liberação podem  penetrar nos tecidos 

através de finos capilares, podendo ser  absorvidos de forma eficiente pelas células. Permitindo 

uma liberação eficiente de agentes terapêuticos nos locais alvo [10]. Sistemas carreadores em 

nanoescala, como nanopartículas, nanocápsulas e nanofibras, por exemplo, têm se destacado, 

pois suas propriedades de superfície podem ser manipuladas para aumentar a solubilidade, a 

absorção celular e imunocompatibilidade de substâncias ativas neles incorporadas [11]. 

Estudos recentes mostram que a incorporação de formulações à base de óleo essencial 

em sistemas de liberação nanométricos é capaz de diminuir a volatilidade, melhorar a 

estabilidade química, a solubilidade em água, além de manter a eficácia terapêutica destes 

compostos [12, 13]. 

Os sistemas de liberação controlada de fármacos são, em sua maioria, de natureza 

polimérica [14-16]. Entre os polímeros mais utilizados nesses sistemas, pode-se citar o 

poli(ácido lático), PLA, devido suas propriedades como biodegradabilidade, 

biocompatibilidade e não toxicidade [17].  

Dessa forma, este trabalho teve por objetivo incorporar o óleo essencial extraído da 

candeia (Eremanthus erythropappus), e o seu princípio ativo, o α-bisabolol, em mantas de 

fibras de PLA, produzidas através da técnica denominada fiação por sopro em solução. 

O óleo de candeia apresenta propriedades antibacterianas, antimicóticas, anti-

inflamatória e antiespasmódicas [18, 19] e o seu princípio ativo, o α-bisabolol, por sua vez, 

apresenta propriedades anti-inflamatória, anti-irritante, antimicrobiana e antialérgica, além da 

sua capacidade em aumentar a permeação transdérmica de fármacos [20]. Propriedades estas, 

que o tornam extremamente interessante para as indústrias de cosméticos e fármacos. A maior 

parte do óleo de candeia produzido no Brasil é exportada, principalmente para países europeus. 

O preço do óleo de candeia natural bruto varia entre US$ 35 a US$ 40/kg, enquanto que o α-

bisabolol é vendido a distribuidores internacionais de US$ 80 a US$ 110/kg, os quais passam a 

vendê-lo no mercado internacional por preços que variam de US$ 140 a US$ 160/kg [21-23]. 

Impulsionando, assim, um mercado nacional já estabelecido para o óleo de candeia, bem como 

cultivo sustentável da sua árvore. 
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2 OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho visou à produção e caracterização de mantas de micro e nanofibras 

de PLA com a incorporação de diferentes concentrações de óleo de candeia e de seu princípio 

ativo, o α-bisabolol, produzidas através da técnica da fiação por sopro em solução.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Produzir mantas de micro e nanofibras, utilizando a técnica da fiação por sopro em solução 

a partir do polímero PLA; 

• Produzir mantas de micro e nanofibras, utilizando a técnica da fiação por sopro em solução 

a partir do polímero PLA, incorporadas com óleo de candeia, em concentração 40%, e do 

α-bisabolol, em concentração 40%; 

• Produzir mantas de micro e nanofibras, utilizando a técnica da fiação por sopro em 

solução, a partir do polímero PLA incorporadas com o DMSO (em concentração 10%), 

bem como, com o DMSO (10%) junto a diferentes proporções de óleo de candeia (10, 20, 

30 e 40%) e de α-bisabolol (10, 20, 30 e 40%). 

• Caracterizar as propriedades morfológicas (MEV), térmicas (TGA e DSC), estruturais 

(DRX) e espectroscópicas (FTIR) das mantas produzidas, visando identificar as suas 

propriedades físico-químicas finais. 
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 PRODUÇÃO DE NANOFIBRAS 

 Com o advento da nanotecnologia, novas fronteiras de aplicações de polímeros têm 

sido investigadas. E entre os formatos de maior interesse científico e tecnológico de materiais 

poliméricos em escala nano, as nanofibras ou nanofios estão entre os mais estudados, por 

possuírem elevado número de possíveis aplicações[24]. 

 As nanofibras apresentam uma maior área de superfície em relação ao volume, um 

melhor isolamento acústico e melhora a temperatura, além de aumentar a capacidade de 

retenção de líquidos[25]. Essas propriedades favorecem o seu uso para o transporte de 

portadores de carga através de uma direção controlada, sendo adequadas para o uso de sistemas 

integrados nanométricos, além da característica de funcionar como dispositivo, podendo ser 

usadas em dispositivos de liberação controlada de fármacos [26, 27].   

Sem qualquer processo de malharia ou tecelagem, essas fibras estão conectadas umas 

às outras por um emaranhamento físico, na forma de estruturas planas, flexíveis e porosas, as 

quais são obtidas na forma de mantas ou véus, e são denominadas de não tecidos (nonwoven) 

[28].  Podem ter seu uso aplicado na área médica como scaffolds para liberação controlada de 

fármaco, como curativo para regeneração dérmica e para produtos não médicos como sensores, 

filtros e vestuário [25, 29].  

As técnicas tradicionais para produção de fibras incluem a fiação através do polímero 

em solução (melt blowing), em estado fundido (melt spinning), e a eletrofiação [25, 29]. Na 

técnica melt blowing, o polímero fundido é arrastado com auxílio de um jato de ar quente em 

alta velocidade e forçado a passar por orifícios extremamente pequenos presentes em um 

molde, gerando fibras com cerca de 2 µm. Já a técnica melt spinning consiste na extrusão de 

um polímero fundido, resfriado e coletado com o auxílio de uma bobina em movimento 

giratório, permitindo a produção de cadeias altamente orientadas, resultando em fibras fortes 

que podem ser produzidas em taxa rápida, porém, com diâmetro geralmente superior a 10 µm.  

[29, 30].  

Por sua vez, a técnica de eletrofiação, redescoberta na década de 90, capaz de produzir 

fibras com diâmetros submicrométricos e nanométricos, através de forças eletrostáticas 

aplicadas a uma solução polimérica, despertou o interesse de diversos autores. É considerada 
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uma técnica eficiente na obtenção de fibras, permitindo a utilização de uma vasta gama de 

materiais poliméricos, naturais e sintéticos [31-36].  

Existem basicamente três elementos principais no processo de eletrofiação: um 

gerador de alta tensão, um capilar e um coletor que apresenta condução elétrica. A Figura 3.1 

ilustra a representação esquemática do sistema e a Figura 3.2 o detalhe dos principais 

componentes empregados durante a eletrofiação.  

 

 

Figura 3.1 ̶  Representação esquemática de um sistema de eletrofiação  

 

No sistema de eletrofiação, um eletrodo é posicionado no tubo capilar e outro no 

coletor. Um campo elétrico é aplicado sobre a extremidade do tubo capilar, onde a solução 

polimérica é mantida devido à sua tensão superficial[34].  

O processamento das nanofibras se dá pela injeção constante de uma solução 

polimérica através do capilar. Aplicando-se uma força eletrostática, a gota adquire uma forma 

cônica conhecida do cone de Taylor. Na medida em que a força eletrostática aumenta e a tensão 

superficial é superada, jatos da solução são ejetados do vértice do cone. Esse jato é submetido 

a um processo de alongamento, levando à formação de fibras finas e longas que são atraídas 

para o coletor aterrado e depositadas de forma aleatória.  Na  distância percorrida entre a ponta 

do capilar e o coletor ocorre a evaporação do solvente. Nesse espaço percorrido, o jato é 

continuamente alongado e o solvente evaporado, reduzindo assim, o diâmetro da fibra de 

micrômetros para nanômetros [32, 34, 36-39] 
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Figura 3.2: Detalhe da matriz de fiação por eletrofiação [40] 

 

A eletrofiação apresenta algumas vantagens, como a construção dos instrumentos 

necessários para a produção das fibras, que é simples, e a sua boa adaptabilidade a uma gama 

de polímeros. No entanto, é uma técnica limitada devido a sua baixa taxa de produção e a 

necessidade do uso de solventes com constantes dielétricas específicas, além do uso de altas 

voltagens que tornam o processo perigoso [25]. 

Em 2009, com o objetivo de aumentar a taxa de produção de nanofibras, empregando 

elementos conceituais de eletrofiação e melt blowing, Medeiros e colaboradores, 

desenvolveram a técnica conhecida como fiação por sopro em solução ou Solution Blow 

Spinning (SBS) para a produção de fibras com diâmetro variando na faixa entre poucos 

nanômetros a alguns micrometros, a qual utiliza uma matriz de fiação composta por bicos 

concêntricos que permite a produção de nanofibras de polímeros de modo similar à 

eletrofiação. Porém, as forças elétricas são substituídas pelas forças aerodinâmicas usando 

apenas um gás pressurizado, semelhante à técnica melt blowing [25].  

Na fiação por sopro em solução, a solução polimérica é injetada através de um tubo 

interno e um jato acelerado de ar, que pode ser nitrogênio, argônio ou simplesmente ar 

comprimido, passa por um tubo externo, controlado por um regulador de pressão. Uma bomba 

de injeção controla a taxa de injeção da solução polimérica, a qual encontra o jato de ar e é 

arrastada até encontrar um coletor com velocidade de rotação controlável [25, 41]. A Figura 3.3 

mostra a representação esquemática do sistema de SBS. 
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Figura 3.3  ̶  Representação esquemática da fiação por sopro em solução[25]. 

 

Dessa forma, a solução polimérica é forçada, através do tubo interno, numa taxa 

constante e conhecida, resultando na formação de uma gota em sua ponta, que é esticada pelo 

jato de ar oriundo do tubo externo. Quando a tensão superficial do líquido é superada, a gota é 

deformada até adquirir o formato de um cone. A partir daí, quando a pressão de ar crítica é 

excedida, o jato irrompe e é acelerado até o coletor. Nesse trajeto, ocorre a rápida evaporação 

do solvente formando fibras poliméricas que se depositam umas sobre as outras [42]. A Figura 

3.4 ilustra o detalhe do sistema de tubos concêntricos utilizados na fiação por SBS. 

Figura 3.4: Detalhe do sistema de tubos concêntricos utilizados na fiação por SBS [40] 
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Diversos parâmetros durante o processo de fiação por SBS podem interferir na 

morfologia e diâmetro finais da fibra, tais como taxa de injeção da solução polimérica, fluxo de 

ar utilizado, distância de trabalho (ponta do tubo interno-coletor), distância de protrusão do 

tubo interno em relação ao externo, tipo de polímero e sua concentração [25, 42].  

A técnica SBS, apresenta inúmeras vantagens em relação à eletrofiação. Uma vez que 

não utiliza altas voltagens, torna-se importante na fiação simultânea com células vivas e outros 

biomateriais, proteínas, vitaminas e hormônios, além da alta produção de nanofibras, sendo 

assim, bem mais vantajoso e econômico do que a eletrofiação [41]. 

Em 2013, Oliveira e colaboradores [40] avaliaram mantas de nanofibras de poli(ácido 

láctico) (PLA), poli(óxido de etileno) (PEO), e poli(ε-caprolactona) (PCL) preparadas por 

solução blow spinning (SBS) e eletrofiação, a fim de comparar a estrutura cristalina e a 

morfologia das fibras desenvolvidas por ambos os processos. As soluções poliméricas foram 

caracterizadas por reometria e tensiometria, e as fibras foram caracterizadas por vários passos 

analíticos. A análise por MEV mostrou que tanto as fibras produzidas por SBS quanto por 

eletrofiação tinham morfologia similares. As análises por FTIR confirmaram a ausência de 

solventes residuais e bandas de infravermelhos características de PLA, PCL e PEO nas fibras 

produzidas por SBS. Os padrões de difração de raios X das mantas produzidas por SBS e 

eletrofiação revelaram algumas diferenças em relação aos mecanismos de formação de fibras 

desenvolvidas por cada processo. Foram observadas, também, diferenças significativas no 

comportamento térmico por DSC entre filmes de PLA, PCL e PEO e nanofibras produzidas 

pelos dois processos. Além disso, os ângulos de contato médios para fibras de PLA e PCL 

produzidas por eletrofiação foram superiores e um pouco menor para PEO. Ao comparar SBS e 

eletrofiação, os autores verificaram que a morfologia e as propriedades físicas das fibras 

dependiam tanto da técnica de fiação quanto do tipo de polímero. 

Em 2011, Oliveira e colaboradores [41] avaliaram a influência dos parâmetros como 

taxa de injeção do polímero, concentração da solução polimérica e pressão de ar utilizadas 

sobre a morfologia final de fibras de PLA obtidas a partir do SBS. Os resultados mostraram 

que, de maneira geral, o aumento do diâmetro das fibras teve relação com o aumento da 

concentração do polímero e da taxa de injeção, bem como com a redução da pressão de ar 

utilizada. A concentração da solução polimérica utilizada exerceu importante papel na 

morfologia das fibras, onde baixas concentrações facilitaram a formação de fibras com beads. 

Os autores concluíram que, para uma correta avaliação da morfologia das fibras, os parâmetros 

do SBS devem ser analisados de forma conjunta e não de forma separada. 
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Em 2012, Oliveira e colaboradores [42] desenvolveram e caracterizaram nanofibras de 

poli(ácido lático), PLA, por SBS reforçadas com nanotubos de carbono. A morfologia das 

fibras foi caracterizada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia óptica 

(OM). Propriedades elétricas, térmica, de superfície e cristalinas das fibras foram avaliados, 

respectivamente, por meio de medições de condutividade (sonda de 4 pontos), TGA, DSC, 

ângulo de contato e DRX. Foi observado que a adição dos nanotubos contribuiu para redução 

do diâmetro médio das fibras, além de afetar o processo de cristalização do PLA durante a 

fiação por SBS, levando à formação de cristais maiores PLA. Observou-se também que a 

dispersão dos nanotubos de carbono no PLA é importante para atingir uma condutividade 

uniforme. Medidas de ângulo de contato mostraram que o nanocompósito apresentou menor 

hidrofobicidade em relação ao PLA puro. 

Outras denominações vêm sendo dadas ao SBS, como o Solution Blowing [43-49] e 

Gas Jet [50-52], onde há a utilização de forças aerodinâmicas na produção de micro e 

nanofibras, em substituição às forças elétricas. 

3.2 POLIÉSTERES BIODEGRADÁVEIS E BIOCOMPATÍVEIS 

A área de polímeros biodegradáveis é uma área promissora da ciência de polímeros, 

devido ao interesse em compostos para aplicações médicas e farmacológicas [53]. Os 

polímeros biodegradáveis são classificados em três categorias principais: poliésteres 

produzidos por microrganismos, polissacarídeos naturais e outros biopolímeros, e os polímeros 

sintéticos, entre os quais se destacam os poliésteres alifáticos. Os quais são sintetizados por 

policondensação de combinações de ácidos carboxílicos e dióis, por auto-policondensação de 

hidroxiácidos e através da polimerização por abertura de anel de lactonas e lactidos [54]. 

Os polímeros biodegradáveis sintéticos são considerados promissores na área 

biomédica graças a sua versatilidade, flexibilidade e parâmetros moleculares em relação aos 

biopolímeros biodegradáveis naturais ou seus derivados modificados [55]. 

O primeiro passo para o desenvolvimento de polímeros biodegradáveis sintéticos, sem 

características estruturais em comum com biopolímeros naturais, foi a descoberta das 

propriedades de formação de fibras e a capacidade de hidrólise de alta massa molecular do 

poli(ácido glicólico), PGA, obtido através da polimerização por abertura do anel diéster cíclico 

do ácido glicólico. Assim, na década de 1960,os poliésteres alifáticos derivados de ácidos 

glicólico e láctico foram propostos como polímeros biodegradáveis para aplicações biomédicas 

[53]. 
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Os polímeros biodegradáveis são definidos como polímeros que são degradados e 

catabolizados, eventualmente, em dióxido de carbono e água por micro-organismos (bactérias, 

fungos) em ambiente natural. Esses ambientes incluem solos, mares, rios e lagos, bem como o 

corpo de seres humanos e animais. No entanto, o termo “biodegradável” gera certa confusão, 

pois alguns poliésteres alifáticos são facilmente hidrolisados por fluidos corporais sem a 

necessidade da presença de enzimas para catalisarem sua hidrólise, não estando, portanto, de 

acordo com o conceito. Apesar disso, o termo tem sido amplamente utilizado no campo de 

biomateriais para os polímeros biomédicos que são absorvidos no corpo, o que inclui materiais 

para reconstrução óssea e a liberação controlada de fármacos [54, 56, 57]. 

Geralmente, o polímero que perde a sua massa ao longo do tempo no organismo vivo é 

chamado de polímero absorvível, bioabsorvível ou biorreabsorvível. E, segundo a norma 

ASTM D6002-96 (2002)E1 para plásticos ambientalmente degradáveis, o termo biodegradação 

se refere à degradação resultante da ação de organismos vivos como bactérias, fungos e algas.  

[56-58]. 

Logo, quando se trata de biomateriais, o termo "bioabsorvível" pode ser considerado 

para materiais poliméricos que podem se dissolver em fluidos corporais sem qualquer clivagem 

da cadeia macromolecular ou diminuição de massa molar. O termo "biodegradável" é utilizado 

para polímeros que a degradação ocorre pela quebra da macromolécula, independente do seu 

modo de degradação, isto é, tanto por hidrólise enzimática quanto por degradação abiótica, 

como a hidrólise simples, mas sem a eliminação dos produtos e subprodutos pelo organismo.  

E, "bioreabsorvível" para polímeros que se degradam através da diminuição de tamanho e que 

são reabsorvidos in vivo, eliminados por rotas metabólicas do organismo. Bioreabsorção é, 

portanto, um conceito que reflete a eliminação total do material inicial e de subprodutos da 

degradação sem efeitos secundários residuais. [53, 56, 59] 

A Tabela 3.1 apresenta alguns poliésteres alifáticos que foram mencionados como 

biodegradáveis, ou, para alguns deles, como bioreabsorvíveis. Os poliésteres alifáticos 

representam uma família de polímeros que vem sendo amplamente utilizada em biomateriais. 

Sendo o poli(ácido lático) (PLA), o poli(ácido glicólico) (PGA), o poli(ε-caprolactona) (PCL), 

e o copolímero poli(ácido láctico-co-ácido glicólico) (PGLA) os mais usados para esta 

finalidade.  
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Tabela 3.1: Poliésteres alifáticos (e um copolímero) conhecidos como biodegradáveis e 
biorreabsorviveis. Adaptada de Vert e colaboradores [53]. 

Precursores Polímeros Sigla Estrutura 

ácido glicólico Poli(ácido glicólico) PGA 
 

ácido láctico Poli(ácido lático) PLA 

 

ε-caprolactona Poli(ε-caprolactona) PCL 
 

β-hidroxibutirato Poli(β-hidroxibutirato) PHB 

 

ácido láctico e ácido 
glicólico  

Poli(ácido láctico-co-

ácido glicólico) 
PLGA 

 
 

 

O fator mais importante que diferencia um biomaterial de qualquer outro material é a 

sua capacidade de existir em contato com os tecidos do corpo humano sem causar danos. Por 

este motivo, a fabricação industrial e a venda de dispositivos médicos precisam seguir alguns 

pré-requisitos para aprovação governamental, como os mostrados na Tabela 3.2 [53, 56, 60]. 

Logo, biocompatibilidade é a capacidade de um material que, usado em aplicações 

específicas, desenvolve respostas teciduais adequadas aos sistemas hospedeiros. Este conceito 

evoluiu e não mais se supõe que materiais biocompatíveis devam ser absolutamente inertes e 

inócuos, mas que as respostas induzidas ao organismo hospedeiro sejam controláveis pelo 

sistema e pelo todo. A biocompatibilidade, geralmente, é avaliada através de teste em animais, 

análise histológica e exames anatomopatológicos dos tecidos circundantes, e respostas do 

hospedeiro, tais como respostas imunogênicas, carcinogênicas e trombogênicas. [53, 60] 
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Tabela 3.2: Requisitos mínimos para biomateriais. Adaptada de Ikada e Tsuji [56]. 

Requisitos Exemplos 

Não tóxico (biosseguro) 
Não causar: febre, morte de hemácias, 
inflamação crônica, alergia, câncer, má 
formação genética (gestantes), etc. 

Eficaz  Em relação a: funcionalidade, desempenho, 
durabilidade, etc. 

Esterilizável Em: óxido de etileno, raios γ, feixes de 
elétrons, autoclave, aquecimento a seco, etc. 

Biocompatível Interfacialmente, mecanicamente  e 
biologicamente 

 

A biocompatibilidade não dependente exclusivamente das características do polímero, 

mas também da situação em que o material é utilizado. Por exemplo, a lixiviação de compostos 

de baixa massa molecular devido à degradação ou à presença de impurezas é uma das 

principais fontes desencadeadoras de uma inflamação. Desta forma, os problemas de 

biocompatibilidade dos polímeros bioabsorvíveis, tais como poliésteres alifáticos, são, 

definitivamente, relacionados com a biodegradabilidade [53, 60]. 

Portanto, materiais que apresentam características favoráveis de biodegradabilidade e 

biocompatibilidade, como é o caso dos poliésteres, são considerados como base o para 

desenvolvimento de novos biomateriais e, ainda, o aperfeiçoamento dos mecanismos de ação 

dos já existentes. 

Os biomateriais estão sendo cada vez mais utilizados em situações diversas e 

complexas, como aplicações envolvendo a engenharia de tecidos, sensores invasivos, sistemas 

de liberação de drogas e de transfecção de genes, em várias aplicações envolvendo 

nanotecnologia e biotecnologia em geral, bem como os dispositivos médicos implantáveis já 

estabelecidos [60]. 

  



13 

 

3. 2.1 Poli(ácido lático) - PLA 

O poli(ácido lático), PLA, é um termoplástico, pertence à família dos poliésteres 

alifáticos. Foi obtido pela primeira vez em 1932, por Carothers e colaboradores, por 

aquecimento do ácido lático no vácuo com obtenção do produto final com baixa massa molar 

[61, 62]. Apresenta como principais características biodegradabilidade e biocompatibilidade, 

além de ser compóstavel e não tóxico [17, 61, 63-67].  

O ácido lático pode ser obtido por fermentação bacteriana da glicose extraída a partir 

do amido advindo de recursos renováveis, como o milho, cana-de-açúcar, beterraba e batata. 

Portanto, o PLA é considerado um biopolímero [68-70], como mostra o fluxograma de 

produção da Figura 3.5. 

 

 

 

Figura 3.5  ̶  Produção de PLA a partir de uma fonte renovável 
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O ácido lático apresenta dois estereoisômeros opticamente ativos, o dextro (D) e o 

levo (L) ácido lático (Figura 3.6)  [71]. A fermentação natural geralmente resulta na proporção 

de aproximadamente 99,5% da forma L- ácido lático e 0,5% da forma D- ácido lático. Altos 

níveis de L – ácido lático estão presentes em polímeros mais cristalinos, enquanto altos níveis 

de D- ácido lático ( ˃15%) produzem materiais mais amorfos [72].  

A partir da obtenção do ácido lático, existem duas principais formas de obtenção do 

PLA. A primeira ocorre por policondensação do ácido lático, com uso de solvente para remover 

a água produzida durante a reação. O produto obtido tende a possuir baixa massa molar 

(Mw=10.000-20.000 g/mol) em consequência da dificuldade de remoção da água e impurezas. 

A segunda é a polimerização por abertura de anel de um dímero cíclico de ácido lático com 

obtenção de um polímero com massa molar mais elevada. A produção de dímeros cíclicos 

resulta em três formas possíveis: D-láctido, L-láctido e DL- láctido ou meso-láctido, como 

mostrado na Figura 3.6.[71, 73]. 

 

Figura 3.6: Estereoformas dos láctidos [73] 

 

O PLA varia da forma amorfa até a forma semicristalina. Apresenta temperatura de 

transição vítrea e temperatura de fusão em torno de 55º- 60ºC e 130-180ºC, respectivamente 

[74]. De forma semelhante a outros poliésteres, apresenta polimorfismo cristalino, através do 

qual quatro principais modificações cristalinas podem se desenvolver, denominadas α, α’, β e γ, 

dependendo das condições de sua preparação. A forma cristalina do tipo α cresce a partir de 
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condições normais como cristalização a frio ou a partir do estado fundido. Os cristais do tipo α’ 

são considerados como uma modificação do cristal α, com desordenamento limitado, cujo 

aparecimento está relacionado principalmente a baixas temperaturas de cristalização. Já a 

formação dos cristais do tipo β está associada a processos de fiação de polímeros fundidos ou 

em solução, ambos com alta taxa de estiramento. Por último, a fase γ tem formação mais 

específica, é obtida via cristalização epitaxial sobre o substrato de hexametilbenzeno [71, 75-

78]. 

O PLA é degradado por hidrólise simples da ligação éster, produzindo uma redução 

sucessiva do peso molecular, não havendo a necessidade da presença de enzimas para 

catalisarem sua hidrólise. A velocidade de degradação é dependente da cristalinidade do PLA, 

peso molecular, morfologia, taxa de difusão da água dentro do polímero e contéudo 

estereoisomérico [62].  Sua degradação térmica ocorre em temperaturas acima de 200ºC 

também por hidrólise, quebra por oxidação da cadeia principal e reações de transesterificação 

das ligações intra e intermoleculares [17]. Seus produtos de degradação não são tóxicos, fato 

que contribui para sua aplicação em finalidades biomédicas [61].  

No entanto, esse poliéster apresenta algumas limitações, principalmente para uso 

biomédico, como baixa taxa de degradação em relação a outros poliésteres, hidrofobicidade e 

presença de grupos laterais com baixa reatividade. Sua taxa de degradação lenta gera um longo 

tempo de vida in vivo, o que pode ser até de anos, em alguns casos. Por sua vez, a sua natureza 

hidrofóbica reduz a afinidade celular, podendo provocar uma resposta inflamatória mais 

exarcebada [79]. Por último, grupos laterais pouco reativos na cadeia do PLA o tornam 

quimicamente inerte, fazendo com que modificações na sua superfície se tornem uma tarefa 

desafiadora [62].  

Com a finalidade de melhorar as propriedades fisico-químicas e biológicas do PLA, 

diversas técnicas vêm sendo utilizadas, como a sua copolimerização com outros poliésteres,  a 

produção de blendas com diferentes polímeros (degradáveis ou não) e modificações na sua 

superfície através de métodos classificados como não permanente (modificações através de 

ligações não covalente com grupos funcionais) ou permanente (ligação covalente) [62].   
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3.3 SISTEMAS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FÁRMACOS 

Inúmeras pesquisas sobre novos sistemas de transporte de drogas vêm sendo 

desenvolvidas nas últimas décadas, principalmente pelo fato da utilização da maioria dos 

compostos terapêuticos ser sempre limitada pela impossibilidade de aumento de dosagem. [80]. 

O estudo dos sistemas de liberação controlada de fármacos torna-se importante 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 [81].  

A maioria dos fármacos possui 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 [82]. No entanto, cada tipo de droga tem a 

sua própria meia vida biológica e não pode manter uma concentração eficaz durante um longo 

tempo. Sendo assim, as formulações e os dispositivos de liberação controlada de fármacos 

exibem uma vantagem particular em manter a concentração desejada da droga no sangue 

durante um longo período de tempo sem atingir um nível tóxico ou cair abaixo do nível mínimo 

eficaz [83]. 

Portanto, os 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. [83-86]. 

O médico e pesquisador Judah Folkman, na década de 60, foi o primeiro a relatar 

sobre o conceito de sistema de liberação de fármacos. A partir daí, foram sendo criados novos 

sistemas, que inicialmente possuíam escala macroscópica e posteriormente passaram a ter 

escala micrométrica. Em meados da década de 70, surgiram os sistemas de liberação 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 [87].  

As formas farmacêuticas de liberação controlada, cuja liberação do fármaco é 

prolongada, requerem administrações menos frequentes do medicamento em relação às formas 

convencionais, nas quais a concentração do fármaco apresenta um aumento na corrente 

sanguínea, atinge um pico máximo e então declina como mostra a Figura 3.7. Os níveis 
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plasmáticos são dependentes das dosagens administradas, que se tornam mais críticos se a dose 

efetiva estiver próxima à dose tóxica [88]. Esta é uma das vantagens dos sistemas de liberação 

controlada, em que 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[83].   

Outra vantagem desses sistemas é que a degradação e perda da droga são evitadas, 

prevenindo efeitos colaterais com a diminuição da toxicidade e o aumento da disponibilidade e 

fração da droga acumulada no sítio de ação[89-91]. A Tabela 3.1 mostra o resumo de algumas 

vantagens dos sistemas de liberação controlada. 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Comparação ilustrativa das variações de concentração de fármacos administrados por 

métodos convencionais de multidosagem (a) e sistema de liberação controlada (b), sendo "A" a 

administração do fármaco.[88] 
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Tabela 3.3: Vantagens dos Sistemas de Liberação Controlada de Fármacos.[88] 

Tipo Vantagens 

Farmacológicas 

� Manter nível terapêutico com baixa 
oscilação 

� Impedir níveis tóxicos e efeitos 
colaterais locais e sistêmicos 

� Evitar subníveis terapêuticos 
� Aumentar concentrações plasmáticas 

de princípios ativos de meia vida 
plasmática relativamente curta 

� Maior segurança na utilização de 
alguns fármacos de elevada potência 

Eficácia do tratamento 

� Maior comodidade pela diminuição do 
número de administrações diárias 

� Administração noturna pode ser 
evitada 

� Efeitos indesejados reduzidos 
� Maior adesão dos pacientes 

 

Os sistemas de liberação controlada de fármacos são, em sua maioria, de natureza 

polimérica e podem se encontrar na forma de microesferas, nanoesferas, lipossomas, 

nanocápsulas, nanoemulsões, nanofibras, nanopartículas e nanofilmes [14-16].  

Os polímeros controlam a taxa de liberação, a mobilidade, e o período de efetividade 

do agente ativo[92]. 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 [93]. Para ser utilizado como matriz dos sistemas de liberação, o polímero deve 

apresentar certos requisitos como biocompatibilidade, compatibilidade com a droga que será 

carreada, propriedades mecânicas adequadas e facilidade de processamento [16]. Outras 

propriedades que tornam os materiais poliméricos atrativos para tal finalidade são a 

biodegradabilidade e elevada tenacidade [94]. Poliamidas, poliaminoácidos, poliésteres e 

poliuretanas se destacam entre os diversos polímeros estudados. Entre eles, o PLA vem se 

mostrando um dos mais promissores, devido suas propriedades favoráveis como 

biocompatibilidade e biodegradabilidade [10, 90, 91, 95-100]. 
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A erosão do material polimérico, a difusão através da barreira polimérica, degradação 

e o intumescimento das matrizes poliméricas ou ainda pela combinação de ambos os 

mecanismos são os vários mecanismos pelos quais os sistemas matriciais podem controlar a 

liberação das substâncias ativas. A predominância de um destes mecanismos depende, 

invariavelmente, das propriedades do polímero empregado no sistema. [16, 101] 

Em 2007, Buschle-Diller e colaboradores [95] incorporaram três tipos de 

antimicrobianos em fibras individuais de PLA e PCL, e em fibras formadas pela combinação 

dos dois polímeros, avaliando 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 o solvente utilizado, solubilidade da 

droga na solução polimérica e morfologia da superfície da fibra. Porém, de uma maneira 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 2009, Xu e colaboradores [102] incorporaram dois antineoplásicos, um 

hidrofóbico e outro hidrofílico, o paclitaxel (PTX) e cloridrato de doxorrubicina (DOX), em 

nanofibras de um copolímero de poli(etileno glicol) e poli(ácido láctico) (PEG-PLA), por meio 

da eletrofiação de emulsão, na qual a malha eletrofiada contém dois componentes dissolvidos 

separadamente em solventes, diferentes ou não, e depois misturados em uma única solução, 

onde não há compatibilidade entre os solventes, nem miscibilidade entre os componentes [103]. 

Fibras ultrafinas de PEG-PLA contendo ambas as drogas foram obtidas com sucesso a partir de 

emulsões “água/óleo”, em que a fase aquosa continha o DOX e a fase oleosa uma solução de 

PEG-PLA e PTX em clorofórmio. Foram investigados os perfis de liberação e citotoxicidade 

medicamentosa in vitro em células de glioma de rato (C6) das fibras PEG-PLA. Os autores 

concluíram que DOX e PTX foram distribuídos nas fibras em um tipo de reservatório/matriz, 

respectivamente, e as propriedades de solubilidade e de distribuição das drogas foram 

responsáveis pelos seus comportamentos de liberação. A taxa de liberação de DOX foi sempre 

mais rápida do que a do PTX. O comportamento de liberação de DOX não afetou o de PTX, 

embora a taxa de liberação de PTX tenha sido acelerada por DOX. O ensaio de citotoxicidade 
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in vitro mostrou uma forte toxicidade das fibras contra células de glioma (C6). Este fato sugere 

que um único transportador para a entrega de mais de um fármaco pode ser útil no 

desenvolvimento de um novo dispositivo implantável polimérico para a terapia de combinação. 

Em 2012, Nguyen e colaboradores [98] 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 e 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. 

Em 2013, Immich e colaboradores [104] avaliaram e quantificaram os mecanismos de 

transporte que controlam a liberação de fármacos a partir de membranas “sanduíche” de 

nanofibras de PLA produzidas através de eletrofiação projetadas para serem usadas em 

aplicações médicas, tais como curativos ou implantes, como um portador de composto ativo. O 

fármaco utilizado foi o Ibuprofeno, um anti-inflamatório que foi colocado entre duas camadas 

adjacentes das nanofibras poliméricas. A cinética de liberação do fármaco foi determinada 

usando métodos descontínuos de membranas obtidas em diferentes condições, tais como 

diferentes tempos de eletrofiação (5, 10 e 20 min.) e membranas sanduíche com diferentes 

quantidades do medicamento (5, 10 e 15 mg). As morfologias e espessuras das membranas 

poliméricas foram examinadas com auxílio do MEV. Os resultados demonstram que a 

espessura das nanofibras em sistemas de membranas em sanduíche (PLA-Ibuprofeno) é um 

fator muito importante a ser considerado para controlar a liberação da droga. Portanto, a 

transferência de massa através da membrana é mais lenta com membranas mais espessas. No 

entanto, de acordo com os estudos de cinética, a escolha da espessura adequada da membrana 

de PLA e concentração de Ibuprofeno podem ser concebidas de acordo com o tratamento 

necessário. O ensaio de toxicidade e a viabilidade celular confirmaram que as membranas de 

PLA não exibiram qualquer efeito prejudicial para células humanas. Isto levou os autores à 
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conclusão de que as membranas de PLA podem ser utilizadas como veículos de fármacos ou 

dispositivos internos. 

Os trabalhos citados, entre outros, ratificam o fato de que o estudo de sistemas 

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 [105].  

3.3.1 Sistemas de Liberação Controlada de Fitoterápicos 

Óleos e extratos de plantas, há muito tempo, têm servido de base para diversas 

aplicações na medicina popular [7]. A atividade antimicrobiana de óleos e extratos vegetais está 

na origem de muitas aplicações, incluindo a preservação de alimentos crus e processados, 

produtos farmacêuticos e terapias naturais [106]. 

A utilização de ervas medicinais e óleos essenciais tem seu uso empírico datado há 

milhares de anos, principalmente em países orientais, como China, Coréia e Japão[107]. Muitos 

países mantêm programas de pesquisa para examinar os medicamentos tradicionais para a 

atividade antimicrobiana, como é o caso da Índia, Palestina, África, Honduras, Jordânia, Cuba, 

Itália e do Brasil [108] .  

 Os medicamentos fitoterápicos têm sido amplamente utilizados, devido, 

principalmente, a seus efeitos colaterais em comparação aos medicamentos modernos [109]. 

Com isso, vem crescendo o interesse na incorporação dos fitoterápicos em sistemas de 

liberação controlada de fármacos [110-118]. 

Na portaria no. 6 de 31 de janeiro de 1995, a Secretaria de Vigilância Sanitária define 

fitoterápico como "todo medicamento tecnicamente obtido e elaborado, empregando-se 

exclusivamente matérias-primas vegetais com finalidade profilática, curativa ou para fins de 

diagnóstico com benefício para o usuário. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos 

riscos do seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. É o 

produto final acabado, embalado e rotulado. Na sua preparação podem ser utilizados adjuvantes 

farmacêuticos permitidos na legislação vigente. Não podem estar incluídas substâncias ativas 

de outras origens, não sendo considerado produto fitoterápico quaisquer substâncias ativas, 

ainda que de origem vegetal, isoladas ou mesmo suas misturas". Neste último caso, encontra-se 
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o fitofármaco que, por definição, "é a substância ativa, isolada de matérias-primas vegetais, ou 

mesmo, mistura de substâncias ativas de origem vegetal"  [119]. 

Os fitoterápicos apresentam como principais vantagens vasta distribuição mundial, 

sendo mais abundantes nas áreas tropicais, e grande aceitação por parte da população [120]. 

Além de apresentarem menor custo em relação aos medicamentos tradicionais. Em 

contrapartida, também apresentam uma baixa solubilidade e, em sua maioria, exibem natureza 

hidrofóbica, que levam a uma menor biodisponibilidade e à depuração sistêmica, o que requer a 

administração repetida ou dose mais elevada [121]. 

Embora os fitoterápicos sejam considerados de baixo risco quando comparados com as 

drogas sintéticas, não são completamente livres da possibilidade de toxicidade ou outros efeitos 

adversos. Essas reações podem ocorrer, principalmente, em consequência da adulteração dos 

fitoterápicos com compostos sintéticos farmacologicamente ativos, identificação errônea ou 

substituição acidental ou deliberada da planta original, produtos incorretamente processados ou 

preparados, contaminação dos produtos com metais tóxicos, pesticidas, microrganismos, entre 

outros [122, 123]. Outra fonte de reações adversas dos fitoterápicos pode ser intrínseca ou 

associada à sua própria estrutura. Esse potencial tóxico muitas vezes é ignorado por fabricantes 

ou simplesmente desconhecido por causa da insuficiência de estudos disponíveis que tratem da 

segurança de uso de um determinado produto à base de plantas [123]. 

Os sistemas de liberação controlada em escala nanométrica apresentam um grande 

número vantagens para os medicamentos fitoterápicos, como o aumento da solubilidade e 

biodisponibilidade, proteção contra toxicidade, aumento da atividade farmacológica, proteção 

contra a degradação física e química, entre outros [109]. No entanto, a natureza complexa dos 

fitoterápicos dificulta progressos nos estudos associados aos sitemas de liberação controlada 

desses medicamentos, pois eles possuem, geralmente, componentes múltiplos, com diferentes 

propriedades físico-químicas, ou seja, sua atividade farmacológica depende não só da ação de 

cada composto ativo, mas também do efeito sinérgico entre eles [115].  

Os desafios para a incorporação dos fitoterápicos nesses sistemas envolvem o preparo 

do sistema nanométrico, avaliação de seus efeitos terapêuticos e segurança no seu uso, 

esclarecimento dos mecanismos envolvidos na liberação do fármaco e, por último, o estudo da 

farmacocinética da droga aplicada [111].  

Em 2014, Bilia e colaboradores [12] propuseram, em uma revisão, que a incorporação 

de formulações à base de óleo essencial em sistemas de liberação nanométricos é capaz de 
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diminuir a volatilidade, melhorar a estabilidade química, a solubilidade em água, além de 

manter a eficácia terapêutica. Duas categorias de nanocarreadores foram propostas: 

nanopartículas poliméricas, extensivamente estudadas com melhora significativa da atividade 

antimicrobiana do óleo essencial; e carreadores lipídicos, incluindo lipossomas, nanopartículas 

lipídicas sólidas, partículas lipídicas nanoestruturadas e nano e micro-emulsões. Os autores 

afirmam que os nanocarreadores asseguram o manuseio mais fácil e seguro das substâncias 

líquidas, alterando-as em sólidos que retêm os ingredientes voláteis e disfarça o sabor, além da 

libertação controlada dos ingredientes ativos, reduzindo, assim, os efeitos secundários tóxicos, 

melhorando a biodisponibilidade e a eficácia dos óleos essenciais. 

Em 2014, Bonan e colaboradores [13] produziram, através da técnica solution blow 

spinning (SBS), mantas de micro e nanofibras de poli(ácido láctico) (PLA) e 

poli(vinilpirrolidona) (PVP) com a incorporação do óleo de Copaíba (Copaifera sp.). Foram 

produzidas mantas a partir de soluções de PLA puro (12% m/v) e quatro blendas de PLA /PVP, 

com diferentes concentrações de PVP (5, 10, 15 e 20% m/m, em relação à massa de PLA 

utilizada), contendo 20% de óleo (m/m, em relação ao peso total de polímero utilizado). O óleo 

de copaíba foi caracterizado por cromatografia gasosa (CG). Os diâmetros das fibras foram 

analisados por microscopia eletrônica de varredura (MEV), o ângulo de contato na superfície, a 

taxa de liberação in vitro e atividade antimicrobiana também foram analisados. Os autores 

observaram que todas as composições avaliadas foram capazes de produzir fibras contínuas por 

SBS, e que a adição do PVP aumentou o diâmetro da fibra e diminuiu o ângulo de contato na 

superfície. A análise por CG demonstrou que o principal componente do óleo de copaíba é o β-

cariofileno, um agente antimicrobiano conhecido. Os testes de liberação in vitro de compostos 

voláteis do óleo de copaíba demonstraram uma maior taxa liberação em fibras contendo PVP. 

A manta de fibras da blenda com maior quantidade de PVP teve uma maior ação 

antimicrobiana contra Staphylococcus aureus. Diante dos resultados, os autores confirmaram o 

uso potencial de mantas fiadas através de SBS em sistemas liberação controlada de agentes 

ativos voláteis, tais como o óleo de copaíba, que pode ser usado em futuras aplicações 

biomédicas. 

Em 2014, Yadav e Balasubramanian [124] fabricaram nanofibras de poliacrilonitrila 

(PAN) com a incorporação do óleo essencial de Syzygium aromaticum, o óleo de cravo, através 

da técnica de eletrofiação, para uso em DDS antibacterianos. As nanofibras apresentaram um 

diâmetro médio de 141,4 nm. Os autores observaram que as nanofibras de PAN / Syzygium 

aromaticum, com a adição de uma solução de eletrólito de 0,1%, mostrou uma zona de inibição 
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de 1,8-2,8 cm contra bactérias Gram positivas e Gram negativas, e exibiram 100% de 

viabilidade celular nas células NIH /3T3. As nanofibras mostraram-se flexíveis, contínuas, 

cilíndricas e aleatoriamente orientadas. Na análise espectroscópica, o pico localizado em 3.398 

cm-1 revelou a natureza hidrofílica do nanocompósito, que foi confirmado pela medida do 

ângulo de contato. Para estudar o mecanismo e cinética do sistema de libertação do fármaco 

antibacteriano, os autores utilizaram o modelo de Korsmeyer-Peppas. Os autores sugeriram que 

a eletrofiação é viável para a fabricação de nanofibras de PAN, que se mostrou um composto 

hidrofílico para uma ampla gama de aplicações biomédicas. 

Sunganya e colaboradores [125], em 2010, produziram nanofibras de blendas de PCL / 

PVP contendo clorofórmio: metanol (4: 1) e extrato da casca bruta de Tecomella undulata, uma 

planta medicinal amplamente conhecida por suas aplicações médicas tradicionais, incluindo a 

sua capacidade de cicatrização de feridas; e avaliaram as suas propriedades antibacterianas. Os 

autores observaram que com uma boa estabilidade e uma elevada eficácia de carregamento do 

fármaco, a incorporação de extrato de ervas nos meios poliméricos, não influenciou a 

morfologia das fibras resultantes. A atividade antimicrobiana foi testada contra cepas de 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Escherichia coli. As nanofibras de 

PCL/PVP com extrato de T. undulata foram capazes de inibir o crescimento das cepas 

bacterianas, indicando que as pode atuar não só como um sistema de entrega de droga, mas 

também ser utilizada para o tratamento de cicatrização de feridas dérmicas ou infecções 

bacterianas, comprovando, assim, um potencial de aplicação para utilização como um curativo. 

Esses estudos ratificam que, apesar da natureza complexa dos óleos essenciais, assim 

como de outros fitoterápicos, a sua utilização em sistemas de liberação controlada em escala 

nanométrica é promissora, visto que essa união favorece o aumento da biodisponibilidade do 

fitoterápico, bem como a redução da sua toxicidade, o aumento da sua atividade farmacológica 

e proteção contra a degradação física e química [109, 121].  

 O Brasil apresenta um campo promissor para tais estudos, já que aqui se encontram 

cerca de 20% das 250 mil espécies vegetais catalogadas pela UNESCO, especialmente quando 

se avalia a extensão da biodiversidade ainda não explorada, o que ratifica a sua potencialidade 

dentro do cenário biomédico atual [126-128]. 
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3.4  ÓLEO DE CANDEIA 

A candeia (Eremanthus erythropappus (DC.) Macleish), espécie pertencente à família 

Asteraceae, ocorre normalmente nas áreas de transição entre a floresta e as formações mais 

abertas (Figura 3.8). No Brasil, é encontrada nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, 

principalmente em Minas Gerais, em altitudes que variam de 800 a 1700m. É considerada 

pioneira em invasão de campos, pois se desenvolve de forma eficiente em campos abertos e 

dentro de florestas quando há alguma perturbação, porque é uma espécie heliófila que se 

beneficia com a luminosidade direta [18, 19, 129]. 

A candeia é usada na medicina popular como cicatrizante, no combate a infecções e no 

tratamento de úlceras estomacais. Sua madeira destaca-se pela alta resistência, durabilidade e 

poder energético, possuindo um óleo essencial, que apresenta propriedades antibacterianas, 

antimicóticas, antiflogísticas, dermatológicas e espasmódicas [18, 19].  

 

 

Figura 3.8: Árvore de candeia (Eremanthus erythropappus) 
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O óleo de candeia é extraído por métodos convencionais, como a destilação a vácuo, 

separação por membrana, extração com solventes orgânicos e arraste a vapor. Geralmente, em 

grande escala, o óleo de candeia é extraído por destilação a vapor. Os produtos presentes no 

óleo extraído são: terpenos, ácidos resinosos, polifenóis, flavonóis, antocianinas, quinonas, 

estilbenos, lignanas, taninos, tropolôneos, glucosídeos, alcoóis, açúcares, ácidos graxos e 

minerais [21, 130, 131] 

O óleo extraído da Candeia (Eremanthus erythropappus) pode conter até 85% de α-

bisabolol, substância de grande aplicação industrial no segmento de cosméticos e na área 

farmacêutica [18, 20-22, 130]. 

Galdino e colaboradores [129] investigaram o rendimento e a qualidade do óleo de 

candeia originado de diferentes ambientes (solo, clima, altitude, etc.). Os rendimentos de 

extração do óleo de candeia foram na gama de 0,14% a 0,33% e o conteúdo do α-bisabolol foi 

de 63-73%. Vários fatores, tais como luminosidade, umidade, estação, parte da planta, a 

genética, a disponibilidade de nutrientes, entre outros, podem afetar significativamente a síntese 

de substâncias naturais por vegetais e, no caso da candeia, a quantidade de  α-bisabolol [131]. 

No Brasil, sete indústrias extraem o óleo de candeia natural bruto (Tabela 3.4), destas 

apenas três produzem o α- bisabolol, obtido a partir da destilação do óleo bruto. A maior parte 

do óleo de candeia produzido pelas indústrias é exportado, principalmente para indústrias de 

cosméticos e fármacos de países europeus. O preço do óleo de candeia natural bruto varia de 

US$ 35 a US$ 40/kg, enquanto que do α-bisabolol, produzido no Brasil, de US$ 80 a US$ 

110/kg. Os distribuidores internacionais cobram na faixa de US$ 140 a US$ 160/kg pelo α-

bisabolol purificado. [21-23]. 

 

Tabela 3.4: Indústrias que extraem o óleo de candeia natural bruto e/ou α-bisabolol natural.[21-23] 

Empresa Estado 
Citróleo-Óleos Essenciais Indústria e 

Comércio Ltda.* 
São Paulo 

Puritta- Óleos Essenciais Indústria e 
Comércio Ltda.* 

São Paulo 

Citrosul Óleos Essenciais Ltda. ** Minas Gerais 

Citroflora Ltda. ** 
Minas Gerais 

Bahia 
Atina S.A. * Minas Gerais 

Destilaria Maripá - Óleos Essenciais ** Minas Gerais 
* produção de óleo de candeia natural bruto e α-bisabolol  ** produção de óleo de candeia natural bruto 
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A capacidade de produção estimada de óleo de candeia natural bruto destas indústrias 

é de 174 mil quilos por ano, o que gera uma demanda de cerca de 22 mil m3 de madeira, parte 

advinda da extração ilegal e clandestina. [22, 132]. 

Com isso, em 2002, Scolforo e colaboradores [22], através do Laboratório de Manejo 

Florestal do Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal de Lavras, em Minas 

Gerais (área onde a extração da candeia é economicamente viável) aprovaram, junto ao 

Ministério do Meio Ambiente, um projeto de pesquisa, chamado Projeto Candeias, para 

desenvolver um sistema de manejo e de produção para candeais nativos e plantados de 

Eremanthus erythropappus (DC.) Macleish e Eremanthus incanus(Less.) Less, baseados na 

premissa de que o manejo possibilita uma constante revitalização dos candeais, gerando renda e 

impedindo que os povoamentos existentes sejam de alguma maneira substituída por pastagens 

de baixíssima produtividade. Assim, além da alta relevância econômica da espécie, há a clara 

convicção de que a adoção de planos de manejo com base em critérios científicos não traz 

nenhum problema ambiental e sim solução, como por exemplo, para o não assoreamento dos 

cursos de água. A ideia foi adequar as empresas produtoras do óleo a um projeto sustentável de 

extração, em vez de perseguir o desmatamento ilegal. Desde então, a extração ilegal e as 

denúncias diminuíram na região, por se tratar de um plano de manejo simples e barato, de 

modo que as empresas puderam adotá-lo facilmente. 

A maior parte do óleo de candeia extraído é direcionada para produção do α-bisabolol, 

seu componente majoritário. No entanto, em 2007, Nascimento e colaboradores [133] 

avaliaram a ação de outro composto presente no óleo de candeia, o β-bisaboleno.  

Nesse estudo, os autores avaliaram o potencial do óleo de E. erythropappus (OE), e de 

alguns dos seus compostos para aumentar a atividade de antibióticos contra as estirpes de 

Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) e sensíveis à meticilina (MSSA). 

Foram usados os antibióticos ampicilina, gentamicina, tetraciclina, cloranfenicol e ácido 

nalidíxico. A composição química do óleo de candeia foi determinada através do método por 

cromatografia gasosa-espectrometria de massa (CG/EM) e o fracionamento químico 

biomonitorado, o que levou à identificação de β-bisaboleno como o composto ativo principal, 

presente numa concentração de 2,7% no óleo. Os autores verificaram que das cinco 

combinações de antibióticos com OE ou β-bisaboleno, em concentrações sub-inibitória contra 

S. aureus, só a ampicilina mostrou atividade sinérgica. Diante dos resultados, os autores 

concluíram que o óleo de candeia (E. erythropappus) e o β-bisaboleno têm o potencial para 



28 

 

restaurar a eficácia da ampicilina contra a S. aureus resistente ao antibiótico, podendo ser útil 

no desenvolvimento de tratamentos clínicos valiosos. 

Devido às aplicações terapêuticas da candeia na medicina popular, Silvério e 

colaboradores [19], em 2007, investigaram as propriedades antinociceptiva, anti-inflamatória e 

antiulcerogênica do extrato etanólico dos galhos de E. erythropappus. Foram realizados os 

testes in vivo de contorções abdominais induzidas por ácido acético; tempo da lambida da pata 

induzida por formalina; placa quente; edema de pata induzido por carragenina; lesões 

ulcerativas induzidas por indometacina e etanol em camundongos. As doses de 50, 100 e 200 

mg/kg inibiram as contorções em 43,07%, 69,34% e 70,07%, respectivamente. O tempo da 

lambida da pata foi reduzido em ambas às fases nas doses testadas, enquanto o tempo de 

latência da placa quente teve efeito significativo na dose de 200 mg/kg. O edema de pata foi 

reduzido em 23,81% (100 mg/kg) e 47,62% (200 mg/kg). O índice ulcerativo das lesões 

induzidas por indometacina foi reduzido nas doses de 100 mg/kg e 200 mg/kg, e a dose de 200 

mg/kg teve efeito significativo sobre o volume e o pH do suco gástrico. O índice ulcerativo e o 

volume do suco gástrico, induzidos por etanol, foram reduzidos na dose de 200 mg/kg, 

enquanto o pH do suco gástrico aumentou nas doses de 100 e 200 mg/kg. Diante os resultados 

obtidos, os autores concluíram que o extrato etanólico de E. erythropappus demonstrou ter 

efeitos antinociceptivo, anti-inflamatório e antiulcerogênico nos métodos empregados, 

sugerindo, assim, seu potencial uso em terapias da dor, da inflamação e de úlcera.  

Em 2013, Silvério e colaboradores [134] avaliaram a composição química e as 

atividades antimicrobiana e antioxidante dos óleos essenciais obtidos por hidrodestilação de 

diferentes partes da Eremanthus erythropappus, incluindo folhas, ramos e inflorescências. A 

composição química dos óleos foi analisada por cromatografia gasosa e cromatografia em fase 

gasosa / espectrometria de massa (CG/EM). A atividade antimicrobiana foi testada através do 

método de difusão em ágar com os microrganismos Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa , Candida albicans  e Candida tropicalis, 

e a atividade antioxidante foi avaliada por testes de DPPH e por redução de potência. Os 

autores identificaram que os compostos dos óleos essenciais de E. erythropappus pertencem 

aos mono e/ou sesquiterpenos. O α-Bisabolol foi o principal componente no óleo extraído do 

ramo e o β-cariofileno teve uma presença significativa nos óleos extraídos de inflorescências e 

folhas frescas e secas. Na análise da atividade antimicrobiana os autores observaram que os 

óleos foram ativos contra Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Candida albicans e 

Candida tropicalis, mas não contra Escherichia coli e Pseudomonas aeruginos. Os autores 
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atribuíram a atividade antioxidante dos óleos à presença de altas porcentagens de β-cariofileno, 

germacreno-D, α-copaeno, β-pineno, α-muurolol e α-bisabolol. Concluíram que os óleos 

essenciais extraídos da E. erythropappus são potenciais candidatos na utilização em novos 

medicamentos para a terapia de doenças infecciosas e distúrbios psicológicos como agentes 

antimicrobianos e antioxidantes. 

Com a possibilidade de agregar valor ao óleo de candeia, em 2011, Dutenhefner e 

colaboradores desenvolveram uma tecnologia inovadora e ambientalmente favorável, pois 

todos os compostos usados no processo podem ser reciclados e reutilizados. A tecnologia tem 

como objetivo obter óxidos de bisabolol A e B em altos rendimentos, que se dá por meio da 

modificação química do α-bisabolol. Para obter o óleo e dar início ao desenvolvimento da 

tecnologia de seu processamento, os autores usaram a madeira da candeia proveniente de 

manejo sustentável, em lotes identificados para facilitar o rastreamento de sua origem, 

atendendo a norma ISO-9002. A extração do óleo ocorreu pela aplicação de vapor d’água à 

pressão elevada em uma autoclave metálica. O método criado é capaz de produzir óxidos de 

bisabolol A e B de uma maneira simples, envolvendo a execução de oxidação catalítica através 

de óxidos de metais de transição como catalisadores heterogêneos, que são insolúveis no meio 

reacional. Como agentes de oxidação são usados compostos peróxidos, perácidos ou 

hidroperóxidos, e o terc-butil hidroperóxido é usado como oxidante final. O processo de 

oxidação catalítica é realizado com um substrato de óleo puro ou impuro num solvente 

orgânico, de preferência acetonitrilo a 50-200 °C. O catalisador é reutilizado no mesmo 

processo, e mantém uma elevada atividade e seletividade. Dessa forma, os autores propuseram 

um processo inovador de obtenção dos óxidos de bisabolol A e B por meio de uma rota 

sintética com elevados rendimentos, podendo assim ser usado por grandes indústrias 

cosméticas e farmacêuticas [135, 136]. 
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3.5.1  α-bisabolol 

O componente majoritário do óleo essencial da candeia é o α-bisabolol, que é um 

álcool terciário, monocíclico, sesquiterpênico, insaturado e opticamente ativo. Foi isolado pela 

primeira vez em 1951 a partir de flores da camomila (Matricaria chamomilla; Asteraceae). A 

molécula de α-bisabolol pode existir em quatro estereoisômeros possíveis (Figura 3.9). Sendo o 

estereoisômero α-(+)-bisabolol o mais raro, e o α-(-)-bisabolol o mais frequentemente 

encontrado em espécies vegetais [20] 

 

 

Figura 3.9: Estereoisômeros do α-bisabolol [20] 

 

Também conhecido por levomenol, o α-bisabolol, trata-se de um líquido ligeiramente 

amarelado, pouco solúvel em água, de odor floral fraco. Possui certa propensão a se oxidar, 

sendo os seus principais produtos da oxidação os óxidos de bisabolol A e B [20]. A Tabela 3.5 

sumariza algumas características gerais e físico-químicas do α-bisabolol. 

 

Tabela 3.5: Características gerais e físico-químicas do α-bisabolol. 

Características 

Massa Molar 222,37 g/mol 1 

Fórmula C15H26O  

Densidade relativa 0,929 g/cm3 

Coloração Amarelada 

Ponto de ebulição 153 ° C 

Solubilidade 
Água: insolúvel 

Solventes orgânicos: solúvel 
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O α-bisabolol pode ser encontrado em várias espécies de plantas, entre elas a 

camomila (Matricaria chamomilla e Myoporum grassifolium), a sálvia ( Salvia runcinata e 

Salvia stenophylla), Plinia cerrocampanensis,  Vanillosmopsis arbórea e Vanillosmopsis 

pohlii, [137]. E entre as espécies estudadas, a candeia, Eremanthus erythropappus destaca-se, 

por ser abundante na natureza e ter a vantajosa combinação de apresentar elevado teor deste 

álcool, com um rendimento de óleo essencial satisfatório por planta, associado à considerável 

produção de biomassa por área [138]. 

Os sesquiterpenos estão presentes em diversas espécies de plantas utilizadas na 

medicina tradicional, e o α-bisabolol, por sua vez, possui propriedades anti-inflamatória, anti-

irritante, antimicrobiana e antialérgica, além da sua capacidade em aumentar a permeação 

transdérmica de fármacos [20] 

Várias pesquisas relatam os efeitos biológicos e farmacológicos do α-bisabolol como 

analgésico, antialérgico, antiespasmódico, vermífugo [20], atuante no aumento da 

permeabilidade da membrana de bactérias à antibióticos [139], na ação seletiva no combate a 

células tumorais [140], no tratamento de doenças de pele [141], como gastroprotetor [142-145], 

no tratamento de leishmaniose causada por Leishmania infantum [146], contra o câncer de 

pâncreas [147] , como agente pró-apoptótico no tratamento de leucemia aguda [148]. 

Tradicionalmente, o α-bisabolol é utilizado em decorativos cosméticos, fragrâncias 

finas, xampus e outros produtos, bem como em produtos não cosméticos como detergentes de 

uso doméstico e também em formulações farmacêuticas[20]. O α-bisabolol está presente em 

uma ampla gama de formulações cosméticas para a pele, por sua ação anti-irritante e calmante, 

associada ao efeito bactericida e antimicótico. Devido à sua estabilidade em ampla faixa de pH 

e baixa toxicidade é um dos ativos mais procurados para formulações destinadas a peles 

sensíveis. Muito utilizado em pós-barba, pós-sol, produtos para bebês e cremes antissinais, 

entre diversas outras aplicações. No setor farmacêutico, a aplicação do α-bisabolol está 

relacionada aos relatos de suas propriedades anti-inflamatória, anti-espasmódica, antialérgica, 

vermífuga e permeadora de drogas [20, 148-150] 

Por possuir baixa toxicidade, a Food and Drug Administration (FDA) o classificou 

como Generally Regarded as Safe (GRAS), ou seja, foi considerado como um aditivo alimentar 

seguro, estendendo seu uso às indústrias de alimentos [20, 140]. 
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Apesar de o α-bisabolol ser amplamente utilizado nas indústrias cosmética e 

farmacêutica, ainda há muito a se esclarecer sobre os diferentes mecanismos de ação atribuídos 

a esta molécula bioativa para formação de uma base científica sólida [20].  

 Com esse objetivo, em 2011, Kim e colaboradores [151] investigaram os efeitos anti-

inflamatórios do α-bisabolol e seus mecanismos de ação induzidos por lipopolissacarídeo (LPS) 

em células de macrófagos da linhagem RAW 264.7. Os autores avaliaram o mecanismo de 

propriedades anti-inflamatórias e seus efeitos através da atividade de fatores de transcrição, o 

fator nuclear-kappa B (NF-kB) e o ativador proteico-1(AP-1). O NF-kB é o fator de transcrição 

central da resposta inflamatória em células imunocompententes (macrófagos), que quando 

ativados por um estímulo inflamatório, o LPS, culmina na transcrição de vários genes, levando 

as células a gerar proteínas que na fase anti-inflamatória induzem a finalização adequada ao 

processo, como as enzimas iNOS e COX-2, por exemplo. O fator de transcrição AP-1, quando 

ativado por LPS, produz mediadores pró-inflamatórios. Com os resultados, os autores 

concluíram que o α-bisabolol exerce efeitos anti-inflamatórios por regulação negativa da 

expressão gênica de iNOS e COX-2, através da inibição de NF-kB e AP-1 (especificamente, 

ERK e p38). O α-bisabolol também inibiu, nas células RAW 264.7, a produção de óxido nítrico 

(NO) e prostaglandina E2 (PGE2) induzida por LPS. Demonstrando assim, seu potencial como 

agente terapêutico em tratamento de desordens inflamatórias. 

Ainda com o objetivo de melhor esclarecer os mecanismos de ação anti-inflamatória 

do α-bisabolol, visto que essa é uma das ações mais solicitada desta molécula, Marongiu e 

colaboradores [152] avaliaram os efeitos do α-bisabolol nas células dendríticas humanas (DCs), 

que agem na regulação da reação inflamatória e imune, e, também, na patogênese de eventos 

prejudiciais, tais como hipersensibilidade e autoimunidade. Além disso, verificaram se a 

inclusão do α-bisabolol em nanopartículas de poli(ácido láctico-co-ácido glicólico), PLGA, 

favorece a sua ingestão por DCs e se melhora os seus efeitos.  

Para isso, os autores sintetizaram e depois caracterizam as nanoparticulas de PLGA 

através do espalhamento de luz dinâmico (DLS) e microscopia de força atômica (AFM), 

encontrando um pico de DLS centrado em 154 nm e a largura à meia altura com cerca de 48 

nm, e o índice de polidispersibilidade de 0,076, indicando a monodispersão da amostra. 

Posteriormente, os autores investigaram se DCs foram capazes de internalizar as nanopartículas 

de PLGA. Os resultados mostraram que, após internalizadas, as nanopartículas de PLGA não 

foram capazes de ativar uma produção substancial de citocina por DCs em repouso, assim 

como também não afetaram a viabilidade e a produção de citocinas pelas DCs estimuladas com 
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LPS, um componente bacteriano bem conhecido capaz de ativar de forma eficaz as funções das 

células imunes. Este fato levou os autores a afirmarem que as mesmas são imunologicamente 

inertes e inofensivas as DCs. Em relação ao α-bisabolol, os autores observaram que ele não 

afetou significativamente a produção de citocinas por monócitos derivados de DCs estimuladas 

com LPS. E que, mesmo em doses substancialmente altas (50 µM), o α-bisabolol ''livre'' não 

afetou a viabilidade das DCs, enquanto que em dose menor (25 µM) o α-bisabolol incorporado 

nas nanopartículas de PLGA induziu a apoptose de DCs.  

Logo, os autores concluíram que a inclusão em nanopartículas de PLGA permite ao α-

bisabolol exercer a sua ação supressora sobre as células dendríticas humanas, inibindo a 

liberação de importantes mediadores pró-inflamatórios (IL-12, IL-23, IL-6, e TNF-α), devido 

essas partículas promoverem a interiorização deste sesquiterpeno nas células. A atividade anti-

inflamatória do α-bisabolol pode estar relacionada com a indução de mecanismos envolvidos 

no processo de apoptose ou na inibição das funções das células imunes, tais como a secreção de 

citocinas. Os resultados sugerem que as nanopartículas de PLGA podem ser usadas tanto para 

inibir ou matar as DCs, dependendo da quantidade de α-bisabolol inserido nas partículas [152].  

Os trabalhos citados, dentre outros, ratificam a importância do α-bisabolol e do estudo 

dos seus mecanismos de ação. E, consequentemente, a importância de estudos voltados para as 

ações terapêuticas do óleo de candeia, bem como de ferramentas que as melhorem. 

Considerando que o mesmo contém uma quantidade significativa de α-bisabolol, o que 

movimenta um mercado promissor da candeia.  

O Brasil é um grande produtor do óleo de candeia e não dispõe de tecnologias 

eficientes para agregar valor a esse óleo. O que leva produtores a exportá-lo e importar seus 

derivados para abastecer a indústria nacional, por um preço bem mais elevado. Desta forma, o 

desenvolvimento de uma tecnologia de beneficiamento do óleo de candeia pode trazer 

benefícios, invertendo a balança comercial deste setor.  

A incorporação do óleo de candeia, e de seu principal fitoconstituinte, o α-bisabolol, 

em micro e nanofibras de PLA, busca apresentar uma alternativa para o uso do óleo de candeia 

no campo dos biomateriais e, consequentemente, agregar valor ao produto. 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia dessa dissertação abordou a preparação de micro e nanofibras de PLA, 

com a incorporação de óleo de candeia, do seu princípio ativo, o α-bisabolol, e de um agente 

surfactante, o DMSO, através da técnica de fiação por sopro em solução (SBS) e sua posterior 

caracterização por MEV, TGA, DSC, DRX e FTIR. As amostras foram divididas em três 

grupos, conforme o fluxograma geral apresentado na Figura 4.1. 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 ̶  Fluxograma geral da organização da dissertação 

  

  

Produção de 
micro e 

nanofibras 

Grupo I  

• PLA 

• PLA/DMSO 

• PLA/Óleo 40 

• PLA/ α 40 

Grupo II  

• PLA/DMSO/Óleo10 

• PLA/DMSO/Óleo20 

• PLA/DMSO/Óleo30 

• PLA/DMSO/Óleo40 

Grupo III   

• PLA/DMSO/ α 10 

• PLA/DMSO/ α 20 

• PLA/DMSO/ α 30 

• PLA/DMSO/ α 40 

    Caracterização das fibras 

• Morfológica 

• Térmica 

• Cristalográfica 

• Espectroscópica 
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4.1 SÍNTESE DE MICRO E NANOFIBRAS POR SBS 

 4.1.1 MATERIAIS 

 4.1.1.1 Polímero  

Para a produção das fibras, foi utilizado o Poli(ácido lático), PLA, com massa molar 

125.000 g.mol-1, obtido da empresa Biomater (São Carlos-SP, Brasil). 

4.1.1.2 Fitoterápicos 

Para fornecer propriedades biológicas às mantas de fibras, foi utilizado o fitoterápico 

óleo de candeia, bem como seu princípio ativo, o α-bisabolol, cedidos pela empresa Atina- 

Ativos Naturais. 

4.1.1.3 Agente surfactante 

O Dimetilsufóxido, DMSO (C2H6OS), da marca comercial Nuclear, código 311734, 

foi utilizado como agente surfactante. 

Sabe-se que o PLA, quando se refere às aplicações na área biomédica, apresenta 

algumas restrições, como a hidrofobicidade [17]. No sentido de melhorar esta propriedade, o 

DMSO foi utilizado, por se tratar de um composto orgânico de baixa toxidade e elevada 

capacidade higroscópica, decorrente da sua intensa afinidade pelo hidrogênio, sendo totalmente 

miscível em água [153]. 

4.1.1.4 Solventes 

Os solventes utilizados para preparo das soluções poliméricas foram acetona, da marca 

comercial Fmaia (Lote 43013) e clorofórmio, da marca comercial Vetec (código V00192).  

    4.1.1.5 Aparato para fiação por SBS 

 O equipamento para a fiação por sopro em solução consiste em uma bomba de injeção 

da solução polimérica, sistema de tubos concêntricos acoplados à fonte de ar comprimido e um 

sistema para a coleta das fibras (Figura 4.2). Para fornecimento de ar comprimido, foi utilizado 

o compressor da marca Chiaperini MC 7,6 124L -2HP. O sistema de injeção da solução 

polimérica utilizado foi da marca Harvard apparatus pump 11. 

 



 

Figura 4.2 ̶ Aparato utilizado na fiação por sopro em solução: 

polimérica (B)

metálico 

 

4.1.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

 4.1.2.1 Preparo das soluções

 O preparo das soluç

poliméricas, no total, todas

proporção 3:1 (v/v), totalizando 10 ml

obtidas quatro diferentes soluções: 

PLA com DMSO, PLA com óleo de candeia e PLA com 

concentrações de PLA e DMSO

concentrações do óleo de candeia. Já no terceiro (grupo III), o óleo foi trocado pelo seu 

princípio ativo, o α-bisabolol. 

como as concentrações de todos os seus cons

I), 4.2 (grupo II) e 4.3 (grupo III).

 A escolha da concentração 

PLA em diferentes concentrações e posterior caracterização morfológica.  

Aparato utilizado na fiação por sopro em solução: (A) sistema de injeção da solução 

(B) sistema de tubos concêntricos acoplados ao manômetro e 

4.1.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

Preparo das soluções  

O preparo das soluções foi dividido em três grupos. Foram prepara

todas dissolvidas em clorofórmio e acetona (solvente e co

proporção 3:1 (v/v), totalizando 10 ml. No primeiro grupo (grupo I), o grupo referência, 

quatro diferentes soluções: uma contendo apenas o PLA,  e as outras três, contendo 

PLA com DMSO, PLA com óleo de candeia e PLA com α-bisabolol. No segundo (grupo II)

concentrações de PLA e DMSO mantiveram-se inalteradas e foram adicionadas diferentes 

concentrações do óleo de candeia. Já no terceiro (grupo III), o óleo foi trocado pelo seu 

bisabolol. As diferentes soluções poliméricas obtidas no

as concentrações de todos os seus constituintes, estão mostradas na

I), 4.2 (grupo II) e 4.3 (grupo III). 

A escolha da concentração do polímero foi feita depois da produção de mantas de 

PLA em diferentes concentrações e posterior caracterização morfológica.  
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sistema de injeção da solução 

manômetro e (C) coletor 

Foram preparadas doze soluções 

clorofórmio e acetona (solvente e co-solvente) na 

(grupo I), o grupo referência, foram 

e as outras três, contendo 

bisabolol. No segundo (grupo II), as 

e foram adicionadas diferentes 

concentrações do óleo de candeia. Já no terceiro (grupo III), o óleo foi trocado pelo seu 

As diferentes soluções poliméricas obtidas nos grupos, bem 

estão mostradas nas Tabelas 4.1 (grupo 

do polímero foi feita depois da produção de mantas de 

PLA em diferentes concentrações e posterior caracterização morfológica.   
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Tabela 4.1  ̶  Constituição das soluções poliméricas do grupo I 

Amostra 
Concentração de 

PLA 
(m/v%) 

Concentração de 
DMSO  

(m/m%)* 

Concentração de 
óleo de candeia 

(m/m%)* 

Concentração 
de α-bisabolol 

(m/m%)* 
PLA 10 - - - 

PLA/DMSO 10 10 - - 

PLA/Óleo 40 10 - 40 - 

PLA/α 40 10 - - 40 

*Em relação à massa utilizada de PLA. 

   

Em um béquer de 25 ml, o solvente e o co-solvente foram adicionados e 

homogeneizados. Em seguida, o PLA, previamente pesado em balança analítica, foi 

acrescentado e dissolvido completamente. Ao polímero dissolvido foi adicionado, o agente 

surfactante (DMSO) e os fitoterápicos (óleo de candeia e α-bisabolol), de acordo com a divisão 

dos grupos, os quais permaneceram em agitação por mais 5 minutos. Todo o procedimento foi 

realizado em um agitador magnético da marca Fisatom.  

 

 

Tabela 4.2  ̶  Constituição das soluções poliméricas do grupo II 

Amostra 
Concentração 

de PLA 
(m/v%) 

Concentração de 
DMSO  

(m/m%)* 

Concentração de 
óleo de candeia 

(m/m%)* 

PLA/DMSO/Óleo 10 10 10 10 

PLA/DMSO/Óleo 20 10 10 20 

PLA/DMSO/Óleo 30 10 10 30 

PLA/DMSO/Óleo 40 10 10 40 

*Em relação à massa utilizada de PLA. 

 

Tabela 4.3  ̶  Constituição das soluções poliméricas do grupo III 

Amostra 
Concentração 

de PLA 
(m/v%) 

Concentração de 
DMSO  

(m/m%)* 

Concentração de 
 α-bisabolol 
(m/m%)* 

PLA/DMSO/α10 10 10 10 

PLA/DMSO/α20 10 10 20 

      PLA/DMSO/α30 10 10 30 

PLA/DMSO/α40 10 10 40 

*Em relação à massa utilizada de PLA. 
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4.1.2.2 Obtenção das mantas de fibras  

Após o término da preparação, a solução polimérica foi transferida para uma seringa 

de plástico de 10 ml e posicionada no sistema de injeção. A ponta da seringa foi unida ao 

sistema de tubos concêntricos através de um capilar resistente a solventes orgânicos. Esse 

sistema foi constituído por dois tubos de aço inoxidável, um externo, para passagem do ar 

comprimido, com diâmetro de 2,5 mm e outro interno, com diâmetro de 2mm, para a passagem 

da solução polimérica. Os dois tubos foram posicionados de forma que o interno ficasse 

exatamente concêntrico em relação ao externo, o que foi possível através de parafusos 

centralizadores.  O tubo interno foi posicionado em protrusão de 0,5 mm em relação ao tubo 

externo. O sistema de tubos concêntricos está detalhado nas Figuras 4.3 e 4.4.  

 

 

                

                                   (A)                                                                 (B) 

Figura 4.3  ̶  (A) sistema de tubos concêntricos e (B) detalhe da protrusão do tubo interno em relação ao 

tubo externo [154] 

 

                               

Figura 4.4  ̶  Detalhe da concentricidade dos tubos interno e externo[154] 

 



 

Um coletor metálico, sob rotação, foi posicionado a 200 mm da ponta do tubo interno.  

As fibras produzidas foram depositadas nesse coletor, recoberto previamente com papel 

alumínio, conforme mostrado na Figura 4.5.

A taxa de injeção da soluçã

pressão do ar utilizada foi 50 Psi

literatura[41]. 

 

 

Figura 4

 

 

 

Um coletor metálico, sob rotação, foi posicionado a 200 mm da ponta do tubo interno.  

ram depositadas nesse coletor, recoberto previamente com papel 

alumínio, conforme mostrado na Figura 4.5. 

A taxa de injeção da solução polimérica utilizada foi de 10

pressão do ar utilizada foi 50 Psi, seguindo parâmetros experimentais

4.5  ̶  Coletor metálico recoberto com manta de fibras
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Um coletor metálico, sob rotação, foi posicionado a 200 mm da ponta do tubo interno.  

ram depositadas nesse coletor, recoberto previamente com papel 

o polimérica utilizada foi de 100 µl/ min, enquanto a 

seguindo parâmetros experimentais reportados na 

 

Coletor metálico recoberto com manta de fibras 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS 

4.2.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A morfologia das fibras foi observada utilizando um microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) modelo LEO 1430 Zeiss. Previamente às análises, as amostras, coletadas em 

folha de alumínio, tiveram suas superfícies recobertas com ouro com o auxílio do metalizador 

marca Emitech K 550X. 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 a sua distribuição foram determinados a partir da análise de 100 fibras 

escolhidas aleatoriamente. 

4.2.2 Termogravimetria (TGA) 

Curvas termogravimétricas foram obtidas com o auxílio do 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.  

4.2.3 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

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 PLA a faixa de 

temperatura utilizada nas corridas foi de 10oC a 200oC. 

Para a obtenção de dados como temperatura de transição vítrea (Tg), temperatura de 

cristalização (Tc), temperatura de fusão (Tm), entalpia de fusão (∆H) e grau de cristalinidade 

(X%) empregou-se o software TA60. Para o cálculo da cristalinidade das amostras, foi utilizada 

a equação abaixo: 

Xc = ∆Hf / (∆Hf
0 W) 

Onde: ∆Hf é a entalpia de fusão (J/g) indicada nas curvas de DSC. 

           ∆Hf
0 é a entalpia de fusão (J/g) do componente no seu estado completamente        

cristalino. O valor utilizado para o PLA foi de 93,7 J/g [61] 

          W é a fração em peso do componente analisado. 
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4.2.4  Difração de Raios-X (DRX) 

As mantas de fibras foram fiadas sobre folhas de alumínio e posteriormente cortadas e 

posicionadas em porta amostras de vidro. Os padrões de difração das amostras foram obtidos a 

partir de um difratômetro Shimadzu XRD-6000. Foram realizadas varreduras de 5 a 35º (2θ) a 

uma velocidade de 2º por minuto. A radiação alfa do cobre (CuKα, λ= 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 auxílio do o software Origin 8 (Origin Lab., USA). O 

espaçamento interplanar (d) foi calculado pela substituição do ângulo de espalhamento, 2θ, do 

pico mais intenso na equação de Bragg: 	� = 	
�

����	
,		onde λ é o comprimento de onda da 

radiação CuKα e 2θ é o ângulo de difração do centro do pico mais intenso. O tamanho dos 

cristalitos (D) foi estimado através da equação de Scherrer: � =
��

���	
, onde k é a constante de 

Scherrer que depende da geometria do cristalito, e β é a largura do pico mais intenso a meia 

altura em radianos. O valor de k igual a 0,9 foi utilizado neste estudo baseando-se em valores 

para a constante de Scherrer reportados na literatura [40] para o polímero usado neste estudo 

(PLA). 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  8. 

4.2.5 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

Espectros de infravermelho foram obtidos com auxílio de um espectrômetro FTIR 

Nicolet 470 Nexus operando em modo de transmissão. O espectrômetro FTIR foi purgado 

continuamente durante toda a análise com nitrogênio. Para todas as amostras, foram coletados 

um total de 64 varreduras com uma resolução de 2 cm-1 para cada espectro. Os espectros em 

modo de transmissão foram coletados a partir de filmes finos das fibras fiadas e depositados em 

cristais de silício, previamente posicionados sobre a folha de alumínio que recobriu o coletor 

metálico no aparato do SBS.  

 

 

  

 

 

 

  



 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA

As micrografias mostram a 

I), 5.3 (grupo II) e 5.4 (grupo III). 

superfície lisa e contínua, 

DMSO, de uma forma geral, 

 

                                (A)        

                             (C)                                                          

Figura 5.1: Micrografias do grupo I

 

Através das micrografias 

(Figura 5.2), indicando que a concentração polimérica utilizada foi adequada para o processo 

de fiação por SBS, assim como a evaporação dos 

comprovado através da presença de raros filmes poliméricos, 

secas ao coletor. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA  

micrografias mostram a superfície das fibras, apresentadas 

(grupo III). Em todos os grupos analisados

superfície lisa e contínua, sugerindo que a adição do óleo de candeia, 

DMSO, de uma forma geral, não afetou a morfologia da fibra.  

(A)                                                                        (B) 

   

                                                                             (D)

   

do grupo I- (A) PLA; (B) PLA/DMSO; (C) PLA/ Óleo 40

micrografias também se pode observar a formação de poucos

, indicando que a concentração polimérica utilizada foi adequada para o processo 

de fiação por SBS, assim como a evaporação dos solventes foi eficiente. 

comprovado através da presença de raros filmes poliméricos, provando 
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apresentadas nas Figuras 5.1(grupo 

analisados, as fibras possuem 

do óleo de candeia, do α-bisabolol, e do 

 

    

(D) 

 

PLA/ Óleo 40; (D) PLA/α 40. 

r a formação de poucos beads 

, indicando que a concentração polimérica utilizada foi adequada para o processo 

solventes foi eficiente. Este último fator foi 

provando que as fibras chegaram 



 

 

 

                                     (A)                                        

                            (C)                                                                      (D)

 

Figura 5.3: Micrografias do grupo 
PLA/DMSO/Óleo30; 

 

Figura 5.2: Exemplo de beads, em destaque. 

(A)                                                                     (B)

   

(C)                                                                      (D) 

  

Micrografias do grupo II- (A) PLA/DMSO/Óleo10; (B) PLA/DMSO/Óleo20;
PLA/DMSO/Óleo30; (D) PLA/DMSO/Óleo40. 
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(B) 

        

 

 

PLA/DMSO/Óleo20; (C) 



 

A morfologia das fibras produzidas pela técnica SBS é diretamente influenciada por 

alguns parâmetros, tais como a taxa de injeção da solução polimérica, pre

propriedades da solução, bem 

as amostras, a taxa de injeção e a pressão foram mantidas constantes, variando apenas a 

composição da solução polimérica

bisabolol. Isto sugere que os componentes adicionados foram

solução, acarretando em modificações das propriedades viscoelásticas 

 

(A)                                                                     

                              (C)                                                                     

Figura 5.4: Micrografias do grupo III
PLA/DMSO/α

 

 

 

 

A morfologia das fibras produzidas pela técnica SBS é diretamente influenciada por 

parâmetros, tais como a taxa de injeção da solução polimérica, pre

bem como concentração e viscosidade [41]. Para a produção de todas 

as amostras, a taxa de injeção e a pressão foram mantidas constantes, variando apenas a 

polimérica, na qual foi adicionada DMSO, óleo de candeia e 

que os componentes adicionados foram dispersos homogeneamente na 

em modificações das propriedades viscoelásticas da 

                                                                    (B) 

   

                                                                    (D)                

   

Micrografias do grupo III- (A) PLA/DMSO/α 10; (B) 
PLA/DMSO/α 30; (D) PLA/DMSO/α 40. 
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A morfologia das fibras produzidas pela técnica SBS é diretamente influenciada por 

parâmetros, tais como a taxa de injeção da solução polimérica, pressão do ar e as 

Para a produção de todas 

as amostras, a taxa de injeção e a pressão foram mantidas constantes, variando apenas a 

, na qual foi adicionada DMSO, óleo de candeia e α-

dispersos homogeneamente na 

da mesma.  

 

(D)                 

 

 PLA/DMSO/α 20; (C)  
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A dispersão entre os diâmetros das fibras é comum na técnica SBS [41]. O diâmetro 

médio das fibras dos grupos I, II e III está mostrado nas Tabelas 5.1, 5.2, 5.3, respectivamente. 

Os resultados mostram que, no grupo I, a adição do óleo aumentou o diâmetro da fibra, a 

adição do α-bisabolol também provocou um aumento no diâmetro, apesar não ser tão 

expressivo quanto do óleo. E a adição do DMSO também provocou aumento na média do 

diâmetro das fibras. A amostra que contem apenas PLA apresenta uma distribuição mais 

estreita dos diâmetros das fibras em relação às amostras em que foram adicionados óleo, α-

bisabolol e DMSO, como pode ser observado no histograma (Fig.5.5-A). 

 

Tabela 5.1- Diâmetro médio e dispersão de diâmetros das fibras do grupo I 

Amostra Média dos diâmetros 
(nm) 

Desvio Padrão 
(nm) 

PLA 315 148 

PLA/DMSO 473 220 

PLA/Óleo 40 618 352 

PLA/ α 40 407 237 

 

Para provar a diferença entre as amostras, foram realizados testes estatísticos, como o 

teste de Mann-Whitney. No grupo II, os resultados mostram que a adição do óleo em diferentes 

concentrações aumentou o diâmetro da fibra, como no grupo I, observando-se maiores 

diâmetros para a menor (10%) e a maior concentração (40%). Também foi observada, uma 

menor variância para a amostra com concentração 20% de óleo de candeia, assim como uma 

redução na média do diâmetro das fibras, como pode ser observado no histograma (Fig. 5.5-B), 

que pode está relacionado a uma maior homogeneidade da solução. 

 

Tabela 5.2- Diâmetro médio e dispersão de diâmetros das fibras do grupo II 

Amostra Média dos diâmetros 
(nm) 

Desvio Padrão 
(nm) 

PLA/DMSO/Óleo10 665 338 

PLA/DMSO/Óleo20 466 244 

PLA/DMSO/Óleo30 599 371 

PLA/DMSO/Óleo40 667 366 
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  No Grupo III, a adição do α-bisabolol em diferentes concentrações, também 

acarretou em um aumento no diâmetro das fibras, como ocorreu nos grupo I e II. Observaram-

se maiores variâncias nas amostras com concentrações 20 e 30%, como podem ser observados 

no histograma (Fig. 5.5-C), e quando comparadas entre elas, nota-se uma maior média do 

diâmetro das fibras, acompanhado por um deslocamento do gráfico para regiões com maiores 

diâmetros. 

 

Tabela 5.3- Diâmetro médio e dispersão de diâmetros das fibras do grupo III 

Amostra Média dos diâmetros 
(nm) 

Desvio Padrão 
(nm) 

PLA/DMSO/α 10 598 266 

PLA/DMSO/α 20 487 360 

PLA/DMSO/α 30 639 372 

PLA/DMSO/α 40 605 296 

 

 

                                                

 

 

  Figura 5.5: Histogramas com as distribuições dos diâmetros das fibras. (A) grupo I; (B) grupo II; e (C) 

grupo III.  

(A) 

(C) 

(B) 
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5.2  CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA 

5.2.1 TERMOGRAVIMETRIA 

Na Figura 5.6 observam-se (A) as curvas termogravimétricas (TGA) e (B) as curvas da 

primeira derivada das curvas termogravimétricas (DTG) para as amostras do grupo I e do óleo 

de candeia e α-bisabolol puros. A Tabela 5.4 apresenta a temperatura onset do principal evento 

térmico e as porcentagens de perda de massa.  

A partir da análise dos gráficos, percebe-se que a manta de fibras de PLA apresenta dois 

eventos térmicos: no primeiro, próximo a 70ºC, ocorre uma perda discreta de massa, 

provavelmente, devido à eliminação de água; no segundo, com temperatura onset em 311ºC, 

como reportado na literatura [40], ocorre uma grande perda de massa. Este fato está atribuído 

principalmente à cisão das cadeias principais e reações de transesterificação inter ou 

intramolecular [17]. Quando se analisa a amostra PLA/DMSO, observa-se um comportamento 

térmico similar ao das fibras de PLA, com dois estágios de perda de massa. Nota-se uma 

diferença no primeiro estágio, próximo a 40°C, no qual há uma perda de massa maior 

decorrente, provavelmente, da eliminação da água e da presença do DMSO. 

Tabela 5.4  ̶  Temperatura onset do principal evento térmico e as perdas de massa do grupo I, do óleo de 

candeia e do α-bisabolol 

Amostra Perda massa 1 
 (%) 

Temperatura 
ONSET 
( °C ) 

Perda massa 2 
   (%) 

  PLA 1 311 99 

PLA/DMSO 5 316 95 

PLA/ÓLEO 40 16 338 84 

PLA/α 40 14 314 86 

Óleo de Candeia - 171 99 

α-bisabolol - 137 99 

 

O PLA, quando acrescido do óleo de candeia, apresenta algumas mudanças em seu 

comportamento térmico. No primeiro evento térmico, com temperatura onset próximo de 

100°C e offset 265°C, ocorre uma perda de massa mais acentuada, ocasionada pela degradação 

do óleo, visto que ele começa a se degradar a 171°C, como observado nas curvas (Fig. 5.6) e na 

Tabela 5.4. Por outro lado, observa-se que a principal etapa de degradação, quando ocorre 

perda de massa mais significativa relacionada à degradação das cadeias poliméricas, o segundo 

estágio, apresenta uma temperatura onset mais alta (338°C), mas na mesma faixa de 
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temperatura de degradação do polímero puro [17].  Já com a adição do α-bisabolol, o PLA 

apresentou um comportamento térmico similar de quando acrescido pelo óleo, visto que os dois 

apresentam comportamento térmico de degradação bem similar (Fig.5.6), com uma perda de 

massa um pouco menos acentuada no primeiro estágio. E, no segundo estágio, uma temperatura 

onset bem próxima da amostra contendo apenas o polímero, como observado na Tabela 5.4.  

Os dados obtidos sobre o comportamento térmico das fibras de PLA incorporadas com 

óleo de candeia e α-bisabolol, com ou sem utilização de DMSO, servem para comprovar que as 

mesmas podem ser utilizadas em sistemas biológicos, com temperaturas em torno 36°C, sem 

ocorrer degradação. Assim como indicam os tipos de esterilização, os quais as mesmas podem 

ser submetidas. 

Na Figura 5.7 são mostradas as curvas TGA (A) e DTG (B) do grupo II, e a 

temperatura onset do principal evento térmico e as porcentagens de perda de massa estão 

mostrados na Tabela 5.5. Nota-se que na medida em que se aumenta a concentração do óleo, 

acentua-se a perda de massa no primeiro estágio, com temperatura onset próximo de 100°C 

para todas as amostras, devido à presença do óleo, como ocorrido no grupo I. A temperatura 

onset da principal etapa de degradação, relacionada à degradação das cadeias poliméricas, sofre 

um decréscimo na amostra com concentração 20% de óleo, relacionadas às outras amostras do 

grupo, que com o aumento da concentração de óleo, a temperatura onset do segundo evento 

térmico aumenta. E relacionando ao grupo I, manteve-se a mesma faixa de temperatura de 

degradação. Essas características podem ser facilmente identificáveis na curva DTG.  

 
Tabela 5.5  ̶  Temperatura onset do principal evento térmico e as perdas de massa do grupo II 

Amostra  Perda massa 1 
 (%) 

  Temperatura 
ONSET 

 (°C) 

Perda massa 2 
   (%) 

PLA/DMSO/Óleo 10 8 303 92 

PLA/DMSO/Óleo 20 10 298 90 

PLA/DMSO/Óleo 30 15 306 85 

PLA/DMSO/Óleo 40 18 319 83 
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Figura 5.6  ̶ Grupo I: (A) Curvas TGA relacionando perda de massa em função da temperatura (B) 
 curvas DTG relacionando a derivada primeira da variação de massa em função da 
temperatura 
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Figura 5.7 ̶ Grupo II: (A) Curvas TGA relacionando perda de massa em função da temperatura (B) 
curvas DTG relacionando a derivada primeira da variação de massa em função da 
temperatura 
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As curvas TGA e DTG do grupo III estão mostradas na Figura 5.8, e a temperatura 

onset do principal evento térmico e as porcentagens de perda de massa estão mostradas na 

Tabela 5.6. Assim como o que ocorreu no grupo II, à medida que se aumenta a concentração do 

α-bisabolol, acentua-se a perda de massa no primeiro estágio, com temperatura onset próximo 

de 100°C, para todas as amostras. No segundo evento térmico, relacionado à degradação das 

cadeias poliméricas, as temperaturas onset mantiveram-se na mesma faixa de temperatura dos 

grupos I e II. Assim, nota-se uma redução na amostra com concentração 30%, consequente, 

provavelmente, da homogeneidade da amostra, acarretando em uma maior volatilização da 

amostra. 

 

 

Tabela 5.6  ̶  Temperatura onset do principal evento térmico e as  perdas de massa do grupo III  

Amostra Perda massa 1 
 (%) 

Temperatura 
ONSET 

(°C) 

Perda massa 2 
   (%) 

PLA/DMSO/α 10 9 312 91 

PLA/DMSO/α 20 10 294 90 

PLA/DMSO/α 30 13 285 87 

PLA/DMSO/α 40 15 308 85 
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Figura 5.8 ̶ Grupo III: (A) Curvas TGA relacionando perda de massa em função da temperatura 
(B)curvas DTG relacionando a derivada primeira da variação de massa em função da 
temperatura 
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5.2.2  CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL 

A Figura 5.9 mostra as curvas de DSC, referentes ao primeiro e segundo aquecimento, 

respectivamente, para o grupo I. As temperaturas de transição vítrea (Tg), temperatura de 

cristalização (Tc), temperatura de fusão cristalina (Tm), entalpia respectiva (∆H) e grau de 

cristalinidade Xc (%) das amostras estão expostas na Tabela 5.7. As medidas de Tm, Xc (%) e 

∆H foram retiradas das curvas referentes ao primeiro aquecimento, com o intuito de observar o 

efeito do SBS, isto é, do processamento, sobre o comportamento térmico das amostras. As 

temperaturas de cristalização (Tc) do primeiro e segundo aquecimento foram utilizadas para 

efeito de comparação, enquanto a Tg foi extraída do segundo aquecimento, por estar melhor 

definida nessa curva, além de não ser um parâmetro influenciável pelo processamento.  

 

 

               Tabela 5.7 ̶ Temperatura de transição vítrea (Tg), temperatura de cristalização (Tc), Temperatura de   

fusão (Tm), entalpia (∆H) e grau de cristalinidade do grupo I 

1° Aquecimento 
Amostra Tg (°C) Tc (°C) Tm1 (°C) Tm2 (°C) ∆Hc (J/g) ∆H f (J/g) Xc (%) 
PLA - 104 - 148 13 20 21 

PLA/DMSO - 106 - 149 11 21 22 

PLA/ÓLEO40 - - - 134 - 16 16 

PLA/α 40 - - - 111 - 6 6 

2° Aquecimento 
Amostra Tg (°C) Tc (°C) Tm1 (°C) Tm2 (°C) ∆Hc (J/g) ∆H f1 (J/g) ∆H f 2(J/g) 
PLA 58 129 150 - - 1.7 - 

PLA/DMSO 59 130 150 - - 1.4  

PLA/Óleo 40 23 80 118 136 17 13  

PLA/α 40 25 78 114 126 6 2 3 
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Figura 5.9 ̶ Curvas de DSC grupo I. (A) primeiro aquecimento (B) segundo aquecimento relacionando 

fluxo de calor e temperatura. 
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Analisando as temperaturas de transição vítrea do grupo I, nota-se que o PLA 

apresenta uma Tg em 58°C, valor bem próximo do encontrado na literatura [40, 61]. A adição 

do DMSO, não altera, significativamente, a Tg do PLA. Já com a adição do óleo e do α-

bisabolol, a Tg decresce, pois os compostos exercem um efeito plastificante, ou seja, favorecem 

a mobilidade das cadeias poliméricas, resultado que confirma outros trabalhos na literatura, nos 

quais foram estudados sistemas de PLA com agentes plastificantes [65, 70, 155]. Os resultados 

encontrados para as temperaturas de transição vítrea indicam a miscibilidade entre os diferentes 

componentes das amostras. 

Quando se analisa a fusão das amostras, no primeiro aquecimento, observa-se que logo 

após a transição vítrea, não tão definida, alguns cristais de PLA fundem-se em torno de 66°C, 

nas amostras contendo apenas PLA e PLA/DMSO.  Comportamento semelhante foi descrito 

em literatura apenas para filmes de PLA [156, 157]. No entanto, o principal pico de fusão 

ocorre em 148 e 149°C, para essas amostras, respectivamente. Apesar de pouco perceptível nas 

curvas, em todas as amostras, em temperaturas bem próximas ao do principal pico de fusão, 

ocorrem outros pequenos picos endotérmicos. A presença desses diferentes picos de fusão está 

associada à existência de duas populações diferentes de cristais (α e β), em que a maior 

temperatura de fusão está relacionada à maior perfeição desse cristal formado[158], assim 

como, também está associada à conversão de fases metaestáveis (α’ e β) em uma fase mais 

estável, a fase α, durante o aquecimento, o que resulta em múltiplos picos endotérmicos e 

possíveis exotérmicos nas análises por DSC [17, 40]. 

 Percebe-se também, que ocorreu uma redução na Tm em mais 10°C para a amostra 

contendo o óleo de candeia, indicando que a presença do óleo pode ter favorecido a formação 

de cristais menos perfeitos. O que pode ser explicado pelo fato de que, ao atuar como agente 

plastificante, o óleo pode ter favorecido sua entrada na rede cristalina do PLA, dificultando a 

formação de cristais com maior perfeição. Este fato confirma resultados já reportados na 

literatura [65, 70]. E para a amostra contendo o α-bisabolol, essa redução foi bem maior, cerca 

de 35°C, demonstrando que o composto age como o óleo, no entanto, sua presença forma 

cristais mais imperfeitos. 
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 Outro importante fato que pode ser observado na fusão das amostras do grupo I, no 

segundo aquecimento, é o surgimento de dois picos endotérmicos distintos nas amostras 

PLA/Óleo 40 e PLA/α 40. Esse comportamento é atribuído a um rearranjo lamelar ocorrido 

durante a cristalização do PLA, em que um pico de temperatura mais baixa é formado sobre o 

pico endotérmico de fusão dos cristalitos originais [70, 159]. 

Ao analisar a Tc das amostras, no primeiro aquecimento, observa-se que, para o PLA, 

essa temperatura é de 104ºC. E com a adição do DMSO, houve um leve aumento na Tc 

(Tc=106°C). A cristalização que ocorre nessas amostras é decorrente da orientação das cadeias 

poliméricas ocasionada pelo processo de fiação [29, 30, 34, 40]. No entanto, as amostras 

contendo o óleo e o α-bisabolol, apresentaram picos exotérmicos característicos de cristalização 

pouco definidos, logo após a fusão. Já no segundo aquecimento, essas amostras apresentaram 

Tc de 80 e 78°C, respectivamente. Isto acontece porque o óleo e o α-bisabolol agem como 

plastificantes que induzem a cristalização a partir do polímero fundido, o que se caracteriza 

como comportamento típico de termoplásticos plastificados (PLA), através do qual 

plastificantes podem  promover a cristalinidade resultante da mobilidade da cadeia reforçada 

[70, 159]. 

Por último, a análise da entalpia e cristalinidade associada às amostras revela que a 

adição do DMSO não altera, significativamente, o ∆H e o Xc (%). E com a adição do óleo e do 

α-bisabolol, há uma redução na entalpia, bem como na cristalinidade final do material. Essas 

reduções se relacionam à presença tanto do óleo de candeia, quanto do α-bisabolol na rede 

cristalina do PLA, favorecendo a formação de cristais com menor perfeição. 

As temperaturas de transição vítrea (Tg), temperatura de cristalização (Tc), temperatura 

de fusão cristalina (Tm), entalpia respectiva (∆H) e grau de cristalinidade Xc (%) das amostras 

do grupo II estão mostradas na Tabela 5.8. E as curvas de DSC, referentes ao primeiro e 

segundo aquecimento estão mostradas na Figura 5.10. 
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Tabela 5.8 ̶ Temperatura de transição vítrea (Tg), temperatura de cristalização (Tc), Temperatura de 
fusão (Tm), entalpia (∆H) e grau de cristalinidade do grupo II. 

1° Aquecimento 
Amostra Tg (°C) Tc (°C) Tm1 (°C) Tm2 (°C) ∆Hc (J/g) ∆H f (J/g) Xc (%) 
PLA/DMSO/Óleo10 - 80 129 143 13 19 20 
PLA/DMSO/Óleo20 - - - 141 - 18 19 
PLA/DMSO/Óleo30 - - - 136 - 17 18 
PLA/DMSO/Óleo40 - - 116 134 - 17 18 

2° Aquecimento 
Amostra Tg (°C) Tc (°C) Tm1 (°C) Tm2 (°C) ∆Hc (J/g) ∆H f1 (J/g) ∆H f 2(J/g) 
PLA/DMSO/Óleo10 37 116 - 142 8 - 8 

PLA/DMSO/Óleo20 30 94 130 141 12 - 15 

PLA/DMSO/Óleo30 23 70 120 137 13 - 13 

PLA/DMSO/Óleo40 20 62 116 135 11 - 14 

 

O grupo II apresenta uma Tg mais baixa em relação ao homopolímero PLA e à amostra 

PLA/DMSO, ambas do grupo I. Nota-se também que, à medida que se aumenta a concentração 

do óleo de candeia, a Tg diminui, confirmando o efeito plastificante do mesmo. 

Quando se analisa a Tc das amostras, no primeiro aquecimento, observa-se que apenas 

a amostra com menor concentração do óleo (10%) apresenta um pico exotérmico de 

cristalização, com Tc em 80°C, temperatura menor do que a encontrada para o PLA (grupo I). 

Isto indica que a presença do óleo, em baixa concentração, não influenciou a cristalização 

decorrente do processo de fiação, o que não aconteceu nas amostras com concentrações mais 

altas. No segundo aquecimento, nota-se que ocorreu cristalização em todas as amostras, com a 

diminuição da Tc, na medida em que se aumentou a concentração do óleo, evidenciando que a 

temperatura de cristalização diminui em paralelo com o deslocamento da Tg, corroborando Ali 

e colaboradores [70]. 

Ao analisar a fusão das amostras, percebe-se que a presença do óleo causa um 

decréscimo na temperatura de fusão, como ocorreu no grupo I. Isso é, quanto maior a 

concentração do óleo, menor a Tm, menor é formação de cristais perfeitos. Observa-se também, 

no segundo aquecimento, o surgimento de dois picos endotérmicos distintos, exceto, para a 

amostra de menor concentração (10%), que apresentou um comportamento semelhante ao do 

PLA puro.  

  



59 

 

A análise da entalpia e cristalinidade associada às amostras do grupo II mostra que, 

como ocorreu no grupo I, há uma redução na entalpia, bem como na cristalinidade final do 

material. As amostras com concentração 30 e 40%, apresentaram uma mesma cristalinidade 

final. 
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Figura 5.10 ̶ Curvas de DSC grupo II (A) primeiro aquecimento (B) segundo aquecimento relacionando 

fluxo de calor e temperatura. 
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As curvas de DSC, referentes ao primeiro e segundo aquecimento, respectivamente, 

para o grupo III, estão mostradas na Figura 5.1. E as temperaturas de transição vítrea (Tg), 

temperatura de cristalização (Tc), temperatura de fusão cristalina (Tm), entalpia respectiva (∆H) 

e grau de cristalinidade Xc (%) das amostras estão mostradas na Tabela 5.9. 
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Figura 5.11 ̶ Curvas de DSC grupo III (A) primeiro aquecimento (B) segundo aquecimento relacionando 
fluxo de calor e temperatura. 
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Tabela 5.9 ̶ Temperatura de transição vítrea (Tg), temperatura de cristalização (Tc), Temperatura de 
fusão (Tm), entalpia (∆H) e grau de cristalinidade do grupo III. 

1° Aquecimento 
Amostra Tg (°C) Tc (°C) Tm1 (°C) Tm2 (°C) ∆Hc (J/g) ∆H f (J/g) Xc (%) 

PLA/DMSO/α10 - 80 128 142 10 18 19 
PLA/DMSO/α20 - - - 139 - 13 14 
PLA/DMSO/α30 - - - 137 - 12 13 
PLA/DMSO/α40 - - - 137 - 17 18 

2° Aquecimento 
Amostra Tg (°C) Tc (°C) Tm1 (°C) Tm2 (°C) ∆Hc (J/g) ∆H f1 (J/g) ∆H f 2(J/g) 

PLA/DMSO/α10 36 - - 141 - - 6 
PLA/DMSO/α20 32 109 134 140 9 - 8 
PLA/DMSO/α30 26 90 125 138 14 - 16 
PLA/DMSO/α40 22 66 120 138 8 - 18 

 

No grupo III, assim como ocorreu no grupo II, na medida em que se aumentou a 

concentração do α-bisabolol a Tg diminuiu, confirmando que o composto também age como 

plastificante. E apresenta uma Tg  mais baixa que a do PLA puro (grupo I). 

Quando se analisa a Tc das amostras, no primeiro aquecimento, observa-se um 

comportamento similar ao das amostras do grupo II, em que apenas a amostra com menor 

concentração (10%) apresenta um pico exotérmico de cristalização, com Tc em 80°C, 

temperatura menor do que a encontrada para o PLA (grupo I). Este fato indica que a presença 

do α-bisabolol, em baixa concentração, não influenciou a cristalização decorrente do processo 

de fiação, o que não aconteceu nas amostras com concentrações mais altas. As amostras com 

concentrações intermediárias (20 e 30%), assim como ocorreu na amostra PLA/α40 (grupo I), 

apresentam um pico de cristalização, pouco definido, logo após a fusão. No segundo 

aquecimento, ocorreu cristalização em todas as amostras, com a diminuição da Tc, na medida 

em que se aumentou a concentração do α-bisabolol, como ocorreu no grupo II. 

Em relação à fusão das amostras, a presença do α-bisabolol causa um decréscimo na 

temperatura de fusão, como ocorreu no grupo II. Isso é, o α-bisabolol dificulta a formação de 

cristais perfeitos. Observa-se também, no segundo aquecimento, o surgimento de dois picos 

endotérmicos distintos, que se apresentam mais definidos na amostra PLA/DMSO/α30. 

Como ocorreu no grupo II, há uma redução na entalpia, bem como na cristalinidade do 

material, à medida que se aumenta a concentração. No entanto, na maior concentração (40%), a 

entalpia e a cristalinidade aumentaram, apresentando valores próximos ao da PLA/DMSO/α10. 
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5.3  CARACTERIZAÇÃO CRISTALOGRÁFICA 

A Figura 5.12 apresenta os padrões de difração de raios X das fibras do grupo I, e a 

Tabela 5.10 apresenta os parâmetros cristalinos obtidos. 
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Figura 5.12  ̶  Padrões difratométricos das amostras do grupo I 

 

Tabela 5.10: Parâmetros cristalinos para as fibras do grupo I. 

Amostra 
Picos Cristalinos 

(°) 
Cristalinidade 

(%) 

Espaçamento 
Interplanar 

(Å) 

Tamanho dos 
Cristalitos 

(Å) 
PLA 13,9° 16,7° 25,3° 39 5,3 1,89 

PLA/DMSO 13,9° 16,7° 25,3° 50 5,3 1,89 

PLA/Óleo40 13,9° 16,7° 25,3° 56 5,3 1,77 

PLA/α40 13,9° 16,7° 25,4° 47 5,3 1,79 
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Nos difratogramas do grupo I, em todas as amostras, nota-se claramente a presença de 

dois picos com 2θ em 13,9º e 16,7º,  atribuídos à fase cristalina α, e um pequeno pico (perto de 

25º)  atribuído a fase β do PLA [40]. A fase α é considerada a sua estrutura cristalina mais 

estável [67] e a fase β é decorrente do processo de fiação em solução[40, 78, 160]. Conforme 

apresentado na Tabela 5.10, observa-se que a adição do DMSO do óleo de candeia e do α-

bisabolol ao PLA não alterou o espaçamento interplanar (d) e causou uma variação na 

intensidade dos picos (Figura 5.12), o que acarretou no aumento da cristalinidade. Fato que, 

provavelmente ocorreu devido às ligações de hidrogênio facilitar o alinhamento das cadeias 

poliméricas [66]. Nota-se também que a presença do óleo de candeia e do α-bisabolol pode 

levar ao desenvolvimento de cristalitos de PLA com tamanhos um pouco menores. 
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Figura 5.13  ̶  Padrões difratométricos das amostras do grupo II 
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Tabela 5.11: Parâmetros cristalinos para as fibras do grupo II. 

Amostra 
Picos Cristalinos 

(°) 
Cristalinidade 

(%) 

Espaçamento 
Interplanar 

(Å) 

Tamanho dos 
Cristalitos 

(Å) 

PLA/DMSO/Óleo10 13,9° 16,8° 25,4° 46 5,3 1,95 

PLA/DMSO/Óleo20 13,9° 16,6° 25,4° 57 5,3 1,87 

PLA/DMSO/Óleo30 13,9° 16,7° 25,4° 51 5,3 1,89 

PLA/DMSO/Óleo40 13,9° 16,7° 25,4° 50 5,3 1,75 

 

 

Os padrões difratométricos do grupo II estão mostrados na Figura 5.13 e a Tabela 

5.11 apresenta os seus parâmetros cristalinos. É possível observar que, para todas as amostras 

em relação ao grupo I, não houve alteração significativa na posição dos picos cristalinos, bem 

como, no espaçamento interplanar (d). O tamanho dos cristalitos não reduziu como ocorreu no 

grupo I com a presença do óleo, exceto na amostra PLA/DMSO/Óleo40 que apresentou uma 

leve redução no tamanho, a presença do DMSO nas amostras pode ter ocasionado a não 

redução dos cristalitos. 

Através dos difratogramas (Figura 5.13), pode-se notar uma maior intensidade no 

principal pico da amostra PLA/DMSO/Óleo20, acarretando em uma maior cristalinidade. Em 

relação à cristalinidade do PLA puro (grupo I), independente da concentração do óleo, há um 

aumento em todas as amostras presentes nesse grupo. 

 

 

Tabela 5.12: Parâmetros cristalinos para as fibras do grupo III. 

Amostra 
Picos Cristalinos 

(°) 
Cristalinidade 

(%) 

Espaçamento 
Interplanar 

(Å) 

Tamanho dos 
Cristalitos 

(Å) 

PLA/DMSO/α10 13,9° 16,7° 25,3° 51 5,3 1,95 

PLA/DMSO/α20 13,9° 16,7° 25,3° 49 5,3 2,00 

PLA/DMSO/α30 13,9° 16,7° 25,3° 46 5,3 1,89 

PLA/DMSO/α40 13,9° 16,7° 25,3° 43 5,3 1,82 
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   Figura 5.14  ̶  Padrões difratométricos das amostras do grupo III. 
 

 

A Tabela 5.12 apresenta os parâmetros cristalinos obtidos para das fibras do grupo III. 

E a Figura 5.14 apresenta os seus padrões de difração de raios X. Conforme apresentado na 

tabela, os picos característicos do PLA foram mantidos em todas as amostras, bem como o 

espaçamento interplanar. Nota-se um aumento no tamanho dos cristalitos, os quais se 

apresentaram maiores na amostra PLA/DMSO/α20, contrário ao ocorrido no grupo I, onde a 

presença do α-bisabolol diminuiu o tamanho dos cristalitos de PLA. E assim como no grupo II, 

a presença do DMSO nas amostras pode ter acarretado esse fato. E em relação à cristalinidade 

do grupo, pode-se observar que à medida que se aumenta a concentração de α-bisabolol, a 

cristalinidade diminui. Observa-se também que houve um aumento em relação à cristalinidade 

do PLA puro, como ocorreu no grupo I. 
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Nos três grupos, foi observado, através da técnica de DRX, que a cristalinidade do 

PLA aumentou com a adição do DMSO, do óleo de candeia e do α-bisabolol, fato que contraria 

os dados de cristalinidade obtidos por DSC, corroborando Silverajah e colaboradores [66], os 

quais defendem que esse fato deve-se as diferentes condições das técnicas instrumentais 

(análise de DSC e de DRX), além da distribuição da região amorfa e cristalina nas amostras, 

visto que o PLA usado neste estudo é um polímero semicristalino, o que afeta os dados obtidos 

de cristalinidade. O grau de cristalinidade calculado a partir da técnica de DSC é dependente da 

temperatura com base na entalpia de cristalização e fusão. Como estes valores são obtidos a 

temperaturas mais elevadas, esse resultado não pode ser comparado com a análise de DRX que 

é medido à temperatura ambiente. O que faz com que os dados obtidos de cristalinidade a partir 

DSC e DRX se contradigam.  
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5.4  CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA 

A espectroscopia de infravermelho é uma técnica sensível às interações 

intermoleculares. Neste estudo, foram realizados experimentos de espectroscopia na região do 

infravermelho a fim de se avaliar algumas características estruturais nas cadeias de poli(ácido 

lático) e sua interação com as diferentes substâncias empregadas na produção das fibras. Os 

espectros foram obtidos na faixa de 600 a 3500 cm-1. Na Figura 5.15 encontram-se os espectros 

obtidos do grupo I. 
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Figura 5.15  ̶  Espectros no infravermelho do grupo I 
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Analisando o espectro das fibras de PLA, nota-se que a banda mais intensa encontra-se 

em 1754 cm-1, relacionada ao estiramento da carbonila (C=O) do grupo éster presente na cadeia 

do poli (ácido lático). Outra banda, também intensa, está localizada em 1453 cm-1 e está 

relacionada à deformação angular assimétrica do grupamento –CH3. Já as vibrações 

correspondentes às deformações axiais simétrica e assimétrica do grupo funcional CH, são 

observadas nos comprimentos de onda de 2942 cm-1 e 2994 cm-1, respectivamente.  A região de 

1250-1440 cm-1 caracteriza-se por três grupos de bandas que está associado às deformações 

axiais simétricas do CH3 (1382 e 1362 cm-1) e às deformações angulares do grupamento CH 

(1300 cm-1). A banda observada em 1183 cm-1 pode ser associada ao modo de deformação axial 

simétrica do grupo éster (C-O-C), e a deformação axial assimétrica é atribuída à banda 

localizada em 1086 cm-1. Observa-se duas outras bandas localizadas em 1131 cm-1 e 1045 cm-1 

que podem ser associadas à rotação do CH3 e ao estiramento C-CH3, respectivamente.  Nota-se 

no espectro um pico em 868 cm-1 que pode estar associado ao estiramento C-C e corresponde à 

fase amorfa do PLA, e outro em 755 cm-1 que corresponde à fase cristalina [17, 61].  

Quando se compara as referidas amostras, pode-se constatar que com a adição do 

DMSO, do óleo de candeia e do α-bisabolol, ocorrem algumas modificações nos espectros, 

relacionadas com modificações da morfologia e conformação das cadeias[40]. No espectro da 

amostra PLA/DMSO, observa-se que a adição do DMSO provoca modificação nas bandas de 

absorção referentes ao estiramento -CH que, para tal amostra, localizam-se em 2996, 2938 e 

2856 cm-1. Sabe-se que o DMSO é um composto orgânico que possui o enxofre em sua 

composição, isto é, possui uma cadeia heterogênea, onde a principal banda de absorção 

localiza-se na região de 3200-4000 cm-1, não aparecendo, portanto, no espectro. 

 Com a adição do óleo de candeia, cujo componente majoritário é um composto 

orgânico sesquiterpeno, nota-se que ocorre modificação nas bandas referentes às deformações 

do grupamento -CH, deslocando-as para 2992, 2920 e 2850 cm-1. Pode-se observar, também, 

que o espectro que o pico localizado em 755 cm-1, referente à fase cristalina do PLA, torna-se 

menos definido.  

Já com adição do α-bisabolol, fase majoritária do óleo de candeia, um sesquiterpeno 

monoclínico, que se trata de um hidrocarboneto formado por 3 isoprenos, nota-se uma absorção 

de deformação axial do grupamento -CH mais intensa, deslocando-as para 2968, 2920 e 2860 

cm-1. Observa-se no espectro, que também ocorre modificação na banda mais intensa do PLA, 

relacionada ao estiramento da carbonila (C=O), devido ao aldeído presente no α-bisabolol 
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[161]. A banda relacionada à deformação angular assimétrica do grupamento –CH3 torna-se 

mais intensa. Enquanto que as bandas na região de 1250-1440 cm-1 apresentam picos menos 

intensos. 

Na Figura 5.16 estão expostos os espectros do infravermelho das amostras do grupo II. 
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Figura 5.16  ̶  Espectros no infravermelho do grupo II. 
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Ao analisar os espectros do grupo II e compará-los ao espectro do PLA (grupo I), para 

todas as amostras, observa-se que a principal banda de absorção do PLA sofre um 

deslocamento para 1749 cm-1. Ocorre modificação nas bandas referentes ao grupamento -CH, 

as quais se apresentam menos definidas com o aumento da concentração do óleo. As bandas na 

região de 1250-1440 cm-1 apresentam picos menos intensos. Além disso, percebe-se que o pico 

referente à fase cristalina do PLA, localizado em 755 cm-1, torna-se menos definido, também 

com o aumento da concentração.  

Na Figura 5.17 estão mostrados os espectros do infravermelho das amostras do grupo 

III. 
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Figura 5.17  ̶  Espectros no infravermelho do grupo III 
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Analisando os espectros do grupo III, nota-se que a presença do DMSO nas amostras 

leva o α-bisabolol a interagir de forma diferente com PLA, quando se compara os espectros do 

referido grupo ao espectro da amostra PLA/α40 (grupo I). Além disso, as bandas da região 

1400-600 cm-1 apresentam-se definidas em todas as amostras. A banda mais intensa do PLA, 

relacionada ao estiramento da carbonila (C=O), é deslocada para 1749 cm-1, assim como 

ocorreu no grupo II.  Na região de bandas referentes ao estiramento do grupamento –CH, 

ocorre uma modificação em relação ao grupo I, indicando interação entre os componentes. 

Também pode-se notar que na amostra PLA/DMSO/α20 os picos apresentaram-se mais 

intensos em toda a curva, enquanto que na amostra PLA/DMSO/α30 são menos intensos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



74 

 

6 CONCLUSÕES 

Nesse trabalho foram produzidas com êxito micro e nanofibras, a partir da técnica da 

fiação por sopro em solução, constituídas por Poli(ácido lático) e de um agente surfactante, o 

DMSO, com a incorporação de um fitoterápico com atividade antimicrobiana conhecida na 

literatura, o óleo de candeia e, de seu principio ativo, o α-bisabolol. As mantas produzidas 

foram caracterizadas, objetivando principalmente o conhecimento de suas propriedades físico-

químicas, bem como dos efeitos do processamento, neste caso, a técnica de fiação SBS sobre 

essas propriedades finais. 

Diante dos resultados apresentados e discutidos, pode-se afirmar que: 

• A adição do DMSO, do óleo de candeia e do α-bisabolol gerou aumento dos diâmetros 

das fibras, bem como de sua distribuição, resultado de modificações das propriedades 

viscoelásticas das soluções poliméricas. Por outro lado, não gerou alterações visíveis na 

morfologia das fibras. 

• A adição do DMSO, do óleo de candeia e do α-bisabolol alterou o comportamento 

térmico do PLA, com maiores perdas de massa no primeiro estágio. 

• As temperaturas de transição vítrea indicam a miscibilidade entre os diferentes 

componentes das amostras. 

• O SBS contribuiu para a orientação das cadeias poliméricas e, como resultado disso, as 

temperaturas de cristalização a frio ocorreu em menores temperaturas no primeiro aquecimento 

em relação ao segundo, sem o efeito do processamento. 

•  A fusão das amostras dos grupos possuiu mais de um pico, resultado da presença de 

populações diferentes de cristais ou, ainda, devido à conversão de uma forma cristalina 

metaestável em uma fase mais estável. 

• A adição tanto do óleo de candeia quanto do α-bisabolol geraram efeitos visíveis nas 

curvas de DSC, principalmente a redução da temperatura de transição vítrea das amostras, por 

possuir efeito plastificante, bem como o favorecimento da formação de cristais menos prefeitos, 

resultado confirmado pelas menores temperaturas dos picos de fusão nas amostras PLA/Óleo 

40, PLA/α40 (grupo I) e nas amostras dos grupos II e III. Assim como, gerou redução tanto na 

entalpia quanto na cristalinidade final das mantas. 
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• As análises cristalográficas mostraram a natureza semicristalina do PLA e um resultado 

contrário ao encontrado no DSC para a cristalinidade, o qual não foi descartado por se tratar de 

técnicas diferentes. No DRX, a cristalinidade aumentou com a adição tanto do óleo de candeia 

quanto do α-bisabolol. 

• O estudo por espectroscopia no infravermelho ratificou a natureza miscível das soluções 

poliméricas produzidas e a ausência de solventes nas mantas. 

• Em relação às propriedades físico-químicas das mantas produzidas, nota-se, no geral, 

que não há significativas diferenças entre o grupo II e o III, mostrando que não há significativas 

diferenças em encapsular o óleo de candeia e/ou o α-bisabolol em nanofibras de PLA. 

Dessa forma, pode-se concluir que o óleo de candeia é um potencial candidato para 

uso em dispositivos nanoestruturados poliméricos que, de acordo com a literatura, e após a  

realização de alguns testes, como testes de avaliação da atividade antimicrobiana, por exemplo, 

pode vir a confirmar sua utilização em dispositivos de liberação controlada em aplicações 

biomédicas, assim como em diversas outras aplicações. 
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