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RESUMO 

Nanoestruturas poliméricas 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, devido suas propriedades de biodegradabilidade e 

biocompatibilidade. No entanto, devido a sua hidrofobicidade, baixa taxa de degradação em 

relação a outros poliésteres e baixa reatividade superficial, características consideradas 

desvantajosas para uso biomédico, o PLA tem sido utilizado em conjunto com outros 

polímeros, através da produção de blendas. O objetivo desse trabalho foi produzir micro e 

nanofibras de blendas de PLA e poli(vinilpirrolidona), PVP, em diferentes proporções, 

utilizando a técnica SBS, com e sem a adição do óleo de copaíba (Copaifera sp.), fitoterápico 

com atividade antimicrobiana conhecida. Após a produção, as mantas foram caracterizadas 

por MEV, TGA, DSC, DRX e FTIR, além da verificação de seu ângulo de contato e de sua 

atividade antimicrobiana in vitro, através da difusão em ágar. Os resultados mostraram que, 

para todas as proporções testadas, a blenda produzida foi de natureza imiscível. A adição do 

PVP bem como do óleo de copaíba geraram a redução da cristalinidade do PLA. Além disso, 

o PVP tornou o PLA mais hidrofílico, com redução de seu ângulo de contato, ao contrário do 

óleo, que o tornou ainda mais hidrofóbico. O diâmetro da fibra foi influenciado tanto pela 

adição do PVP quanto do óleo, o mesmo não pode ser afirmado para sua morfologia, que se 

manteve inalterada. Os testes de difusão em ágar mostraram que todas as blendas contendo o 

óleo de copaíba mostraram atividade antimicrobiana contra o microrganismo Gram-positivo 

Staphylococcus aureus, onde o aumento dessa atividade foi relacionado ao aumento na 

quantidade de PVP na blenda, bem como à redução na estrutura cristalina das blendas. Em 

geral, pode-se concluir que a técnica de SBS foi adequada para a produção de micro e 

nanofibras de PLA/PVP com adição do óleo de copaíba e que as mesmas apresentaram 

atividade antimicrobiana, apresentando potencial para uso em dispositivos de liberação 

controlada em aplicações biomédicas.  

 

Palavras-chave: nanofibras, fiação por sopro em solução, Poli(ácido lático), 

poli(vinilpirrolidona), óleo de copaíba, Copaifera. 

 

 



ABSTRACT 

Polymeric nanostructures can be produced by various techniques, including solution blow 

spinning (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. However, because of their 

hydrophobicity, lower degradation rate compared with other polyesters and low surface 

reactivity, considered unfavorable characteristics for biomedical use, PLA has been blended 

with other polymers. The aim of this study was to produce micro and nanofibers of PLA and 

PLA/polyvinylpyrrolidone (PVP) blends, in different proportions, using the SBS technique, 

with and without the addition of copaiba oil, herbal medicine with known antimicrobial 

activity. Produced mats were characterized by SEM, TGA, DSC, XRD, FTIR and contact 

angle. The in vitro antimicrobial activity was tested by agar diffusion. Results showed that, in 

all the proportions tested, produced blends were immiscible. The addition of PVP and copaiba 

oil led to a reduction in PLA crystallinity. The addition of PVP increased PLA hydrophilicity, 

reducing contact angle, unlike oil, that increased hydrophobicity. Fiber diameter was 

influenced by the addition of both PVP and oil. However, its morphology remained 

unchanged. Agar diffusion tests showed that all blends containing copaiba oil presented 

antimicrobial activity against Gram-positive Staphylococcus aureus. Moreover, this activity 

was proportional to both the increase of PVP amount in the blends and to a reduction in the 

crystalline structure of the blends. It can be concluded micro- and nanofibers of PLA and 

PLA/PVP blends with the addition of copaiba oil were successfully produced by the SBS 

technique. Moreover, these fibers have antimicrobial activity and can be potentially used as a 

drug delivery system in biomedical applications. 

 

Keywords: nanofibers, solution blow spinning, poly (lactic acid), poly(vinylpyrrolidone), 

Copaifera. 
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1 INTRODUÇÃO 

A nanotecnologia é um campo multidisciplinar, tecnológico e científico, que vem 

passando por um rápido desenvolvimento. A redução da dimensão de materiais para a escala 

nanométrica traz modificações tanto nas suas propriedades físico-químicas quanto nas 

biológicas, resultando em novas aplicações. Pesquisas mostram que é esperado um crescimento 

de cerca de 2,6 trilhões de dólares na indústria de produtos nanométricos manufaturados até 

2014, enquanto o impacto global desses nanoprodutos deverá ser de um trilhão de dólares 

anuais até 2015 [1].  

Nesse emergente campo dos materiais nanoestruturados, o uso de sistemas poliméricos 

desempenha um importante papel, uma vez que podem gerar estruturas nanométricas com 

diferentes morfologias e dimensões ajustáveis [2]. Entre os polímeros mais utilizados nesses 

sistemas, pode-se citar o poli(ácido lático), PLA, devido suas propriedades como 

biodegradabilidade, biocompatibilidade e não toxicidade [3]. Porém, quando se refere às 

aplicações na área biomédica, esse polímero apresenta algumas restrições, como baixa taxa de 

degradação em relação a outros poliésteres, hidrofobicidade e presença de grupos laterais com 

baixa reatividade. Por isso, inúmeras técnicas vêm sendo utilizadas no sentido de melhorar 

essas propriedades, onde talvez a mais utilizada seja a produção de blendas poliméricas, por ser 

um método mais barato e rápido para obtenção de materiais com propriedades diferenciadas, 

em relação ao desenvolvimento de novos polímeros, enxertia de grupos laterais reativos bem 

como de novas rotas de polimerização [4]. Um dos polímeros utilizados em conjunto com o 

PLA, é a poli(vinilpirrolidona), PVP, devido às suas propriedades como hidrofilicidade, 

biocompatibilidade e elevada atividade de superfície [5]. 

Entre as estruturas nanométricas mais importantes, destacam-se as nanofibras 

poliméricas, produzidas principalmente por técnicas tais como melt spinning, melt blowing e 

eletrofiação. No ano de 2009, Medeiros e colaboradores idealizaram a técnica de produção de 

fibras denominada de fiação por sopro em solução (SBS), que apresenta como principais 

vantagens a possibilidade da produção de fibras micro e nanométricas em larga escala e com 

custo reduzido. Além disso, necessita de um aparato bastante simples para o seu 

funcionamento, sem a necessidade de equipamento de voltagem para a produção das fibras [6].  

Essas nanofibras possuem diversas possibilidades de aplicações que incluem 

dispositivos de filtragem, sensores, têxteis, além de aplicações biomédicas na engenharia de 
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tecidos e medicina regenerativa, devido à facilidade de incorporação de fármacos, fatores de 

crescimento, materiais naturais e partículas inorgânicas em sua estrutura [7]. 

A liberação controlada de fármacos possui grande importância para a área biomédica. 

Suas principais vantagens incluem a melhora da biodisponibilidade da droga, melhora de sua 

absorção, manutenção da concentração do fármaco dentro da janela terapêutica e finalmente 

redução dos efeitos colaterais do tratamento. Em 1990, foi aprovado pela FDA o primeiro 

dispositivo de liberação controlada de fármacos, sendo considerado um campo relativamente 

novo, mas ao mesmo tempo muito atraente, uma vez que o custo e o tempo médio estimados 

para desenvolver um novo dispositivo de liberação controlada são significativamente menores 

em relação ao desenvolvimento de um novo fármaco [8].  

Nos últimos anos, considerável atenção vem sendo dada no sentido de produzir 

dispositivos de liberação controlada com incorporação de fitoterápicos.  A fitoterapia é 

utilizada há milhares de anos como uma das prinicpais fontes de agentes terapêuticos para a 

humanidade. Aproximadamente 250 mil plantas terrestres já foram classificadas, sendo que 

cerca de 10 mil são usadas de forma medicinal [9].  Atualmente, os fitoterápicos vêm ganhando 

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

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

custo [10]. Um dos fitoterápicos de grande importância utilizados no Brasil é o óleo de copaíba, 

oriundo de diferentes espécies do gênero Copaifera, cujas propriedades antiinflamatórias e 

antimicrobianas são muito conhecidas [11]. 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi produzir e caracterizar mantas de fibras da 

blenda PLA/ PVP com e sem a incorporação de óleo de copaíba bem como verificar, in vitro, a 

sua atividade antimicrobiana. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho visa a produção, caracterização e análise, in vitro, da atividade 

antimicrobiana de mantas de micro e nanofibras de blendas poliméricas PLA/PVP, com e sem a 

incorporação de óleo de copaíba, produzidas pela técnica da fiação por sopro em solução.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Produção de mantas de micro e nanofibras, a partir dos polímeros PLA e diferentes 

proporções de PVP (0, 5, 10, 15 e 20%), com e sem a adição do fitoterápico óleo de 

copaíba, utilizando a técnica da fiação por sopro em solução. 

 Caracterização das propriedades morfológicas (MEV), térmicas (TGA e DSC), 

difratométricas (DRX) e espectroscópicas (FTIR) das mantas produzidas, visando 

identificar as suas propriedades físico-químicas finais. 

 Identificação da hidrofobicidade da superfície das mantas através da análise de ângulo de 

contato. 

 Avaliação da atividade antimicrobiana das blendas produzidas, através da técnica de 

difusão em ágar, contra os microrganismos Staphylococcus aureus e Escherichia coli. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 NANOTECNOLOGIA  

    Nanotecnologia é uma ciência emergente e multidisciplinar, que envolve aplicações 

baseadas na síntese e/ou manipulação de moléculas em nanoescala [12].  O conceito de 

―n notecnolog  ‖ der v  d  p l vr  greg  ―n no‖, que s gn f c  ― não‖ [13]. A indústria da 

nanotecnologia vem, nos últimos anos sofrendo rápido crescimento com a promessa de 

benefícios significativos nos campos científico e econômico.  Sua aplicação inclui diferentes 

áreas, que abrangem desde a engenharia aeroespacial, produtos eletrônicos, dispositivos ópticos 

e mecânicos, cosméticos, até o uso na área biomédica para fins de diagnóstico, imagem e 

dispositivos de liberação controlada de fármacos [14-16].   

    Um nanomaterial é definido como sendo aquele com pelo menos uma dimensão 

menor que 100 nm [17-19], podendo assumir formas diferentes tais como tubos, filmes, fibras, 

partículas, entre outras  [16, 20]. Para efeito de comparação do tamanho de um material 

nanométrico com estruturas biológicas, tem-se que uma célula vermelha do sangue (eritrócito) 

possui aproximadamente 7 µm ou 7000 nm. Por sua vez, o tamanho de algumas bactérias são 

geralmente medidos no intervalo de 1 µm ou 1000 nm, enquanto os vírus possuem cerca de 60-

100nm [13, 17].  

    Os materiais, quando presentes na escala nanométrica, podem apresentar 

propriedades físico-químicas diferenciadas, atribuídas principalmente ao domínio dos efeitos 

quânticos, associados à sua elevada área superficial em relação ao volume, composição química 

(pureza, cristalinidade) bem como sua estrutura de superfície (reatividade superficial) [19].  

Alguns exemplos que ilustram isso são o cobre, que é opaco em macroescala, mas se 

torna transparente em nanoescala e o ouro, cujas propriedades como ponto de fusão e cor 

variam de acordo com a sua dimensão. Os efeitos quânticos sobre materiais manométricos 

podem determinar suas propriedades elétricas, ópticas, térmicas e magnéticas [21].  

Porém, essas novas características podem não ser completamente inofensivas aos 

sistemas biológicos, mas ao contrário, gerar efeitos danosos, como por exemplo, o surgimento 

da toxicidade do material, o que talvez não ocorresse com o mesmo produto com dimensões 

aumentadas. Sendo assim, os nanomateriais e suas respectivas propriedades devem ser 

cuidadosamente investigados através de novos estudos, visando antecipar e caracterizar os 

potenciais riscos associados à sua implementação [15, 22].  
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3.2 PRODUÇÃO DE NANOFIBRAS 

As nanoestruturas podem ser construídas estruturalmente a partir de quatro 

arquiteturas: zero dimensão (nanopartículas), uma dimensão (nanofios e nanofibras), duas 

dimensões (filmes ultrafinos, nanofolhas) e três dimensões (nanoporos) [23-25].  

 Entre elas, a nanoestrutura de uma dimensão (1D) tem sido foco de diversos 

trabalhos. Este tipo de nanoestrutura possui pequena estrutura dimensional e alta área 

superficial em relação ao volume. Estas 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, por exemplo, em dispositivos de liberação controlada de fármacos [26, 27].  

Entre as estruturas 1D, o uso das nanofibras vem sendo investigado com entusiasmo, 

uma vez que, diminuindo o diâmetro de uma fibra de micrômetros para submicrôns ou 

nanômetros, surgem características diferenciadas, principalmente o aumento da capacidade de 

retenção de líquido em sua estrutura, a mudança de textura e aparência, o desempenho 

mecânico superior, além de flexibilidade aumentada, devido principalmente a sua alta área 

superficial em relação ao seu volume, onde esta razão para nanofibras pode ser 10
3 

vezes maior 

quando comparada às microfibras [28].  

Quando essas fibras estão conectadas umas às outras por um emaranhamento físico, 

sem qualquer processo de malharia ou tecelagem, na forma de estruturas planas, flexíveis e 

porosas, as quais são obtidas na forma de mantas ou véus, são denominadas de não tecidos 

(nonwoven) [29].  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 [6, 30]. A Figura 3.1 compara a representação de um tecido 

(A), constituído de espaços vazios de tamanho regular entre as fibras e de um não tecido (B), 

com espaços vazios interconectados e sem grande regularidade entre as fibras [31].  
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                                 (A)                                                                            (B) 

Figura 3.1     (A) representação de um tecido e (B) representação de um não tecido [31] 

 

As técnicas mais conhecidas e utilizadas para a produção de não tecidos são melt 

spinning, melt blowing e a eletrofiação [6, 30].  

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. Por sua vez, 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 [30, 32].  

Por último, a eletrofiação se destaca por ser considerada uma técnica eficiente na 

obtenção de fibras com diâmetro variando de 2 nanômetros a vários micrômetros, permitindo a 

utilização de uma vasta gama de materiais poliméricos, naturais e sintéticos [23, 28, 33-36]. 

A eletrofiação é constituída basicamente por três componentes básicos: uma fonte de 

alta tensão, um tubo capilar com uma agulha de pequeno diâmetro e um coletor metálico, 

conforme mostrado na Figura 3. 2. 
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Figura 3.2     Constituição de um sistema de eletrofiação 

 

Nesse aparato, um eletrodo é posicionado no tubo capilar e outro no coletor.  

Basicamente, um campo elétrico é aplicado sobre a extremidade do tubo capilar, onde o fluido 

polimérico (solução polimérica/ polímero fundido) é mantido devido à sua tensão superficial 

[28].  

A solução polimérica então se torna altamente eletrificada, com a distribuição de 

cargas elétricas sobre a sua superfície, que dão origem a uma força diretamente oposta à tensão 

superficial.  À medida que a intensidade do campo elétrico é aumentada, a superfície do fluido 

na ponta do tubo capilar é alongada, dando origem a uma forma cônica conhecida como o cone 

de Taylor. Aumentando ainda mais o campo elétrico, um valor crítico é atingido, as forças 

eletrostáticas repulsivas vencem a tensão superficial e um jato carregado de fluido é ejetado a 

partir da ponta do cone de Taylor. 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.  No espaço percorrido entre a ponta do capilar e o coletor 

ocorre a evaporação do solvente. Durante esse caminho percorrido, o jato é continuamente 

alongado e o solvente evaporado, portanto, o diâmetro da fibra pode ser reduzido de 

micrômetros para nanômetros  [23, 28, 34, 36-38].   

Porém, a eletrofiação apresenta desvantagens como a baixa capacidade de produção de 

fibras, dificultando seu uso em escala industrial, além da limitação do uso de solventes, os 

quais devem apresentar constante dielétrica específica [6]. 

No ano de 2009, foi criada a técnica conhecida como Solution Blow Spinning (SBS) 

ou fiação por sopro em solução para produção de não tecidos [6], que combina elementos das 

técnicas eletrofiação e melt blowing, para produzir micro e nanofibras com diâmetros variando 
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entre alguns décimos de nanômetros até vários micrômetros [39-41]. 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 [6].  

Dessa forma, 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, que encontra o jato de ar e é arrastada até encontrar um 

coletor com velocidade de rotação controlável [6, 39]. A representação do SBS está mostrada 

na Figura 3.3. 

 

 

  gur           epresent  ão esquem t c  d  f   ão por sopro em solu ão 

 

Sendo assim, 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 [40].  

Diversos parâmetros durante o processo de fiação podem interferir na morfologia e 

diâmetro finais da fibra tais como taxa de injeção da solução polimérica, fluxo de ar utilizado, 
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distância de trabalho (ponta do tubo interno-coletor), distância de protrusão do tubo interno em 

relação ao externo, tipo de polímero e sua concentração [6, 40].  

De forma geral, a técnica SBS apresenta inúmeras vantagens em relação à eletrofiação, 

uma vez que permite a produção de fibras em escala micro e nanométrica, com maior potencial 

para produção em escala industrial e menor custo. Além disso, não requer equipamento ou 

coletor condutor de eletricidade [6, 39, 40, 42].  

Em 2012, Oliveira e colaboradores [40] desenvolveram e caracterizaram nanofibras de 

poli(ácido lático), PLA, por SBS reforçadas com nanotubos de carbono. Foi observado que a 

adição dos nanotubos contribuiu para redução do tamanho médio das fibras, além de gerar uma 

ligeira diminuição na cristalinidade do PLA. Medidas de ângulo de contato mostraram que o 

nanocompósito apresentou menor hidrofobicidade em relação ao PLA puro. 

Em 2011, Oliveira e colaboradores [39] 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. 

Em 2013, Oliveira e colaboradores [42] avaliaram blendas de nanofibras poli(ácido 

lático) e poli(óxido de etileno), POE, produzidas através da técnica SBS. Foram avaliadas três 

proporções de PLA/POE (3:1, 1:1 e 1:3), além dos polímeros puros. Resultados das análises 

das propriedades viscosimétricas das soluções poliméricas mostraram que somente a blenda 

PLA/POE na proporção 3:1 apresentou característica de miscibilidade.  Análises microscópicas 

confirmaram o resultado anterior, em que as fibras produzidas pelas blendas PLA/POE com 

proporções de 1:1 e 1:3 tiveram partículas depositadas em sua superfície, mostrando a presença 

de separação de fase, porém o mesmo não foi encontrado para as fibras na proporção 3:1.  O 

ângulo de contato, para todas as misturas, sofreu redução, resultado da adição do poli(óxido de 

etileno), mostrando diminuição da natureza hidrofóbica do PLA. Os espectros no infravermelho 

mostraram que na blenda com proporção 3:1 existiram interações entre os polímeros, 

evidenciadas por modificações nas suas principais bandas. Análises por DRX mostraram que a 
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cristalinidade das amostras esteve relacionada de forma direta à quantidade de POE presente na 

blenda.  Resultados das análises térmicas mostraram que a temperatura de fusão (Tm) bem 

como o grau de cristalinidade do POE foram reduzidos com a adição do PLA, resultados que 

confirmaram as análises por DRX.  

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

Gas Jet [50], em que, de forma semelhante ao primeiro, há a utilização de forças aerodinâmicas 

na produção de micro e nanofibras, em substituição às forças elétricas. 

 

3.3 POLÍMEROS E SEU USO NA NANOTECNOLOGIA 

No emergente campo dos materiais nanoestruturados, o uso de sistemas poliméricos 

tem desempenhado um papel crucial nos processos de nanofabricação [2].  Isso se deve 

principalmente a sua variedade de estruturas químicas, juntamente com a possibilidade do 

controle da sua arquitetura molecular e morfologia [51]. 

Dentre esses polímeros utilizados, um grupo que merece destaque é o dos polilactatos 

(PLAs) sendo alvo de diversos estudos recentes para uso em dispositivos nanométricos, 

especialmente na área biomédica [52-57].  São utilizados na forma de partículas [58], filmes 

[59], scaffolds [60-62], whiskers [63] e fibras [64-68].  

O poli(ácido lático) foi obtido pela primeira vez em 1932, por Carothers e 

colaboradores, por aquecimento do ácido lático no vácuo, com obtenção do produto final com 

baixo peso molecular [4, 69]. O poli(ácido lático), PLA, é um termoplástico, pertence à família 

dos poliésteres alifáticos. Apresenta como principais características sua biodegradabilidade, 

isto é, sua degradação resultante da ação de microorganismos como bactérias, fungos e algas 

[70, 71], além de ser compostável, biocompatível e não tóxico [3, 69, 72-77]. É considerado um 

biopolímero, já que pode ser obtido a partir de recursos renováveis, como o milho, cana-de-

açúcar, beterraba e batata [78-80], conforme mostrado na Figura 3.4. Basicamente, o amido é 

convertido em um açúcar fermentável, a dextrose, que é posteriormente quebrada por 

microrganismos em frações menores, conhecidas como ácido lático, através de fermentação.  
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Figura 3.4     Produção de PLA a partir de uma fonte renovável 

 

O ácido lático possui duas formas estereoisoméricas opticamente ativas: dextro (D) e 

levo (L) ácido lático [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 existem em polímeros mais cristalinos, enquanto altos níveis de D- ácido 

l t co ( ˃  %) produzem m ter   s m  s  morfos  As duas formas estereoisoméricas do ácido 

lático são mostradas na Figura 3.5 [73, 81].  

 

     
A) ÁCIDO L –LÁCTICO       B) ÁCIDO D –LÁCTICO 

 
Figura 3.5     Formas estereoisométricas do ácido lático [73] 
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A partir da obtenção do ácido lático, existem duas rotas principais para produção 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 baixo peso molecular 

(Mw=10.000-20000 g/mol) devido à dificuldade de remoção da água e impurezas. A segunda 

rota é a de abertura de anel de polimerização de um dímero cíclico de ácido lático, com 

obtenção de um polímero com peso molecular mais elevado [71, 81-84]. 

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 

[85]. De forma semelhante a outros poliésteres, apresenta polimorfismo cristalino, onde quatro 

principais modificações cristalinas podem desenvolver-se, denom n d s α, α’, β e γ, 

dependendo d s cond  ões de su  prep r  ão  A form  cr st l n  do t po α cresce   p rt r de 

condições normais como cristalização a frio ou a partir do estado fundido  Os cr st  s do t po α’ 

são cons der dos como um  mod f c  ão do cr st l α, com desorden mento l m t do, cujo 

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

formação dos cristais do tipo β est   ssoc  d    processos de fiação de polímeros fundidos ou 

em solução, ambos com alta taxa de estiramento. Por últ mo,   f se γ é tem formação mais 

específica, obtida via cristalização epitaxial sobre o substrato de hexametilbenzeno [71, 86-89].  

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 [4].  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 [3]. Seus produtos de degradação não são tóxicos, fato que 

contribui para sua aplicação em finalidades biomédicas [69].  

Porém 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 [90]. 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 [4].  
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Sendo assim, diversas técnicas vêm sendo utilizadas visando melhorar as propriedades 

fisico-químicas e biológicas do PLA, onde a produção de blendas com diferentes polímeros 

(degradáveis ou não) é provavelmente o método mais amplamente utilizado [4, 54, 80, 90]. 

Pode-se definir uma blenda polimérica como sendo uma mistura física ou mecânica de 

dois ou mais homopolímeros ou copolímeros com diferentes estruturas químicas [91].  A 

primeira blenda polimérica patenteada foi uma mistura de borracha natural (NR) com guta 

percha, obtida por Alexander Parkes, um artista de Birmingham, em 1846 [92]. 

A mistura de polímeros é uma rota conveniente para o desenvolvimento de novos 

materiais poliméricos, capaz de produzir materiais com propriedades superiores àquelas dos 

polímeros que a constituem. Esse método é mais barato e consome um tempo menor para a 

criação de materiais poliméricos com novas propriedades do que o desenvolvimento de novos 

polímeros e/ou novas rotas de polimerização. Uma vantagem adicional das blendas é que suas 

propriedades podem ser adaptadas através da combinação dos componentes poliméricos e da 

mudança da composição da blenda [42, 93, 94].  

Podem-se dividir as blendas poliméricas em dois tipos principais: miscíveis e 

imiscíveis. Nas blendas miscíveis, os componentes que a compõem perdem parte de sua 

identidade e as propriedades finais da blenda representam a média dessas propriedades 

individuais. Já na blenda imiscível, as propriedades individuais de cada componente continuam 

presentes [93].  

Diversos autores têm estudado a produção de blendas poliméricas miscíveis e 

imiscíveis utilizando-se o PLA e outros polímeros  [14, 54, 90, 95-103]. Entre eles destaca-se a 

poli(vinilpirrolidona) ou PVP [5, 98, 104-106].  

O PVP é um homopolímero de natureza anfifílica [107], formado em sua estrutura 

química por um grupo amida, conforme mostrado na Figura 3.6, que atua como um surfactante 

[108]. Vem sendo muito utilizado da produção de nanocompósitos [109] e na produção de 

diversas formas terapêuticas, como comprimidos e agentes para contraste, graças à sua 

capacidade de interagir com ácidos carboxílicos por meio de ligações de hidrogênio [110]. Isso 

faz com que drogas cristalinas, que normalmente possuem baixa taxa de dissolução em 

soluções aquosas, passem a possuir alta taxa de liberação quando dispersos em um veículo 

polimérico como o PVP [111]. Uma das primeiras aplicações bem sucedidas do PVP foi o 

desenvolvimento da povidona-iodo, complexo de iodo e PVP [112]. O interesse no seu uso se 
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dá graças as suas propriedades como excelente biocompatibilidade e, portanto, baixa 

toxicidade, além de elevada atividade de superfície e forte capacidade de adsorção [113].  

 

 

Figura 3.6     Estrutura química do PVP [111] 

 

Zhang e colaboradores [5], em 2003, investigaram a miscibilidade e estrutura de fase 

de blendas binárias de L-PLA/ PVP e DL- PLA/ PVP com composições de 100/0 até 20/80 

através de caracterizações por espectroscopia na região do infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). Através de análises por DSC, 

para a blenda L-PLA/PVP (primeiro aquecimento) observou-se que, com a adição de PVP, a 

temperatura de fusão (Tm) do L-PLA permaneceu praticamente inalterada, indicando uma 

mistura imiscível. No segundo aquecimento, a temperatura de transição vítrea (Tg) do PLA se 

manteve em torno de 57ºC, comprovando mais uma vez a imiscibilidade da blenda enquanto a 

temperatura de cristalização (Tc) aumentou levemente, à medida que se aumentou a quantidade 

de PVP, indicando uma maior dificuldade para a cristalização. Quando se analisou a blenda 

DL-PLA/PVP, observou-se que, com a adição do PVP, a Tg do PLA sofreu um aumento muito 

pequeno, sugerindo que os dois componentes possuem um grau pequeno de miscibilidade. A 

partir das análises por FTIR, os autores observaram que o L- PLA apresentou uma forte banda 

de absorbância em 1754 cm
-1

, atribuída à vibração de estiramento do grupo carbonila do PLA. 

Conforme o PVP foi sendo acrescentado, houve o aparecimento de uma banda em 1671 cm 
-1

, 

considerada uma banda mista da vibração de estiramento das ligações C=O e C-N do PVP. 

Nesse caso, houve preservação dos espectros individuais de cada componente da blenda 

polimérica, ressaltando mais uma vez o caráter imiscível da mesma. Quando a blenda DL-PLA 

foi analisada, observou-se que a banda característica do PVP (1671 cm
 -1

) sofreu deslocamento 
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para uma frequência maior em cerca de 12 cm
-1

, sugerindo algumas mudanças nas interações 

moleculares devido à mistura dos componentes. 

Em 2010, Zereshki e colaboradores [106] realizaram um estudo sobre o efeito da 

composição de membranas a partir da blenda PLA/ PVP na separação por pervaporação da 

mistura etanol/ciclo-hexanol. A membrana foi preparada com composições diferentes de PVP e 

caracterizada. Observou-se um aumento na velocidade de permeação (fluxo) com o aumento de 

PVP na constituição da membrana. As medidas de ângulo de contato demonstraram uma queda 

constante, conforme se aumentou a quantidade de PVP na membrana. Para o PLA puro, o 

ângulo foi cerca de 74º, diminuindo para 54º na membrana com maior quantidade de PVP, 

comprovando o aumento do caráter hidrofílico da membrana. Através de análises por FTIR, 

observou-se, para a membrana constituída pelo PLA puro, uma banda de absorbância em 1747 

cm
-1

, atribuída à vibração de estiramento do grupo carbonila do PLA. Com a adição do PVP, 

houve o aparecimento de uma banda em 1655 cm 
-1

, típica do grupo pirrolidona do PVP.  Os 

resultados das análises térmicas por DSC, no primeiro aquecimento, mostraram que a Tg das 

blendas mantiveram praticamente o mesmo valor da Tg do PLA puro, característica da 

imiscibilidade desse sistema, mas a Tm foi sendo reduzida, com o aumento do PVP, sugerindo 

menor perfeição da fase cristalina do PLA.  Os resultados obtidos do segundo aquecimento 

mostraram que a presença do PVP dificultou a cristalização do PLA, durante a formação da 

membrana, efeito benéfico para essa utilização, tendo em vista que a fase cristalina representa 

uma barreira para difusão da matéria. 

Em 2011, Zereshki e colaboradores [105] através de um estudo semelhante ao anterior, 

mas desta vez avaliando a pervaporação da mistura de etanol e Éter etil-terc-butílico, 

confirmaram os resultados anteriormente obtidos, ou seja, houve um aumento na velocidade de 

permeação com a presença do PVP, bem como a redução do ângulo de contato da membrana, 

demonstrando o aumento da natureza hidrofílica da blenda em relação ao PLA puro. 

Em 2012, De Paula e Mano [114] prepararam blendas com diferentes concentrações à 

base de PDLLA e PVP e realizaram caracterizações por FTIR, DSC e TGA, além de um estudo 

de biodegradação (teste de Sturm). Os resultados de FTIR mostraram uma larga banda de 

hidroxila em cerca de 3400 cm
-1

, exceto para o PDLLA puro, característica da água fortemente 

ligada ao PVP, além da presença de bandas 1680 cm 
-1

 e 1280 cm 
-1

, típicas do PVP e 

correspondentes ao estiramento da ligação C=O e C-N, respectivamente. Para o PDLLA puro, 

foram encontradas as bandas características em 1772 cm
-1

, referente ao estiramento C=O, além 

das bandas em 1455 cm
-1

e 1269 cm
-1

, referentes à deformação assimétrica do CH3 e 
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estiramento C-O-C, respectivamente. Em relação aos espectros das blendas, observou-se que 

todas as composições foram constituídas por uma sobreposição dos espectros dos componentes 

puros, mostrando as bandas características de cada componente individual e confirmando a 

imiscibilidade entre os componentes da blenda. As análises térmicas por TGA e DSC 

ratificaram a natureza imiscível da blenda, já que, através do comportamento térmico das 

blendas, foi possível observar e distinguir os comportamentos correspondentes a cada 

constituinte. As micrografias obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

reforçaram os resultados verificados pelas análises térmicas, mostrando uma evidente 

separação de fases entre os constituintes. Além das caracterizações, foi realizado um teste de 

biodegradação por 11 semanas, através do qual ficou demonstrado que o PDLLA ficou mais 

susceptível à biodegradação quando misturado com o PVP, o que pode ser explicado pelo 

aumento da área superficial do PDLLA em decorrência da rápida degradação do PVP, com a 

consequente facilitação da difusão de água e microrganismos pela matriz de PDLLA.  

 

3.4 DISPOSITIVOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FÁRMACOS E 

NANOTECNOLOGIA  

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

possível o desenvolvimento de nanomateriais com aplicações biomédicas específicas, que 

incluem o uso de nanomateriais para engenharia de tecidos e os sistemas nanométricos de 

liberação controlada de fármacos [115, 116].  

A importância do estudo dos sistemas de liberação controlada de fármacos se explica 

pelo conhecimento de que o sucesso das terapias medicamentosas é alcançado não somente 

pela farmacodinâmica adequada da molécula, mas, também, pela forma com que a droga é 

liberada e a sua manutenção, em dose efetiva, nos locais de ação [117].  

Os fármacos geralmente possuem uma faixa de concentração que define os níveis de 

segurança e eficácia. Concentrações abaixo dessa faixa podem causar ineficiência do 

tratamento, enquanto concentrações acima dessa faixa podem trazer graves efeitos tóxicos, 

além de sintomas anteriormente não evidenciados [118]. Porém, cada tipo de droga tem a sua 

própria meia vida biológica e a manutenção de uma concentração eficaz por longo período de 

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

visam minimizar esse efeito, mantendo a droga presente no organismo em dose suficiente para 

exercer seu efeito terapêutico. Contudo, apresentam como desvantagem, a possibilidade de 
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indução de efeito tóxico, além de não ser conveniente para o paciente a administração de 

drogas em doses fracionadas [119, 120].  

Portanto, as pesquisas relacionadas à indústria farmacêutica que, por muitos anos 

foram direcionadas para a síntese ou descoberta de potentes drogas com novos tipos de 

atividade biológica, passaram a ser dedicadas, de uma maneira cada vez mais crescente à forma 

com que essas medicações são liberadas no organismo [121].  

Assim, os dispositivos ou sistemas de liberação controlada de fármacos (drug delivery 

systems-DDS) vêm sendo propostos visando manter a concentração do fármaco em níveis 

terapêuticos por maiores períodos de tempo, promovendo maior adesão ao tratamento, aumento 

nos intervalos de administração e redução dos efeitos colaterais [120, 122-124]. 

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

Judah Folkman, na década de 60. Seu trabalho consistiu em desviar sangue arteriovenoso de 

coelhos através de uma borracha de silicone. Ele observou que, se essa borracha fosse 

previamente impregnada com gases anestésicos, os animais adormeciam. O autor propôs então 

que, pequenos segmentos daquele tubo poderiam ser implantados e se o material não sofresse 

modificação nas suas dimensões ou na sua composição, então o implante poderia se tornar um 

dispositivo para liberação de medicação em uma taxa constante [125].  

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

macroscópica e posteriormente passaram a ter escala micrométrica, com destaque ao uso dos 

polímeros biodegradáveis de polihidroxiácidos que, nas décadas de 60 e 70, foram 

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

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

como o de ― lvo  t vo‖, através da conjugação de receptores da membrana celular, peptídeos ou 

pequenas moléculas ligantes celulares no polímero transportador [125]. 

Essa dimensão nanométrica traz indiscutíveis vantagens para esses sistemas de 

liberação, uma vez que os mesmos podem penetrar nos tecidos através de finos capilares, 

podendo ser absorvidos de forma eficiente pelas células. Isso permite uma liberação eficiente 

de agentes terapêuticos nos locais alvo [126].  

Além disso, nanoestruturas possuem a capacidade de proteger drogas encapsuladas em 

seu interior contra a degradação enzimática e hidrolítica no trato gastrointestinal, bem como 

transportar drogas altamente insolúveis em água [21].   
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Tipicamente, um DDS é utilizado para alcançar a liberação de uma droga de forma 

sustentada ou pulsátil. A liberação prolongada é utilizada para alcançar uma liberação constante 

de um fármaco durante um período prolongado de tempo, mantendo sua concentração dentro da 

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

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

do corpo, mas sim, é desejável uma liberação de maneira pulsátil, como é o exemplo da 

insulina [117].  

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

farmacologicamente ativos em um sítio específico de ação, com taxa terapêutica e doses 

consideradas ótimas, ou seja, a droga é mantida no local-alvo durante um longo período de 

tempo sem alcançar um nível tóxico ou cair abaixo do nível mínimo melhorando a eficácia, 

conveniência e segurança em sua administração [119]. A diferença de concentração plasmática 

efetiva em função do tempo entre sistemas convencionais e de liberação controlada é mostrada 

na Figura 3.7. 

 

Figura 3.7    Modelos de perfil de liberação controlada e sustentada de fármacos e terapia  

farmacológica convencional               liberação sustentada                terapia 

convencional [127] 

 

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

com diminuição da toxicidade e aumento da disponibilidade e fração da droga acumulada no 

sítio de ação [54, 58, 128]. A Tabela 3.1 mostra as propriedades não ideais da terapêutica 

convencional e efeitos dos sistemas de liberação controlada sobre essas propriedades [129].  
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Tabela 3.1    Problemas das terapias convencionais e efeitos dos sistemas de liberação controlada [129] 

        Problemas das 

             terapias 

       convencionais 

 

              Efeitos dos sistemas de liberação controlada 

Pobre solubilidade Sistemas como micelas ou lipossomas provêm 

ambientes hidrofóbicos e hidrofílicos, aumentando a 

solubilidade da droga 

 

Dano tecidual em  

extravasamentos 

 

A liberação regulada de drogas pode reduzir ou 

eliminar danos teciduais ou extravasamento tecidual 

 

Rápido colapso da       

droga in vivo 

 

Os sistemas de liberação controlada protegem a droga 

da degradação prematura, portanto, baixas doses de 

droga são requeridas. 

 

Falta de 

seletividade para 

tecidos-alvos 

 

Os sistemas de liberação controlada podem aumentar a 

concentração da droga em tecidos danificados porque 

evitam a distribuição da droga em tecidos sadios, 

reduzindo os efeitos colaterais 

 

Ampla distribuição 

da droga podendo 

afetar tecidos 

saudáveis 

 

A natureza controlada dos sistemas de liberação 

diminui o volume de distribuição da droga, reduzindo 

os efeitos colaterais 

 

 

Um grande número de classes de medicamentos pode ser utilizado nos sistemas de 

liberação controlada, incluindo quimioterápicos, imunossupressores, antiinflamatórios, 

antimicrobianos, opióides, hormônios, anestésicos e vacinas [120]. A droga pode ser liberada 

de forma imediata, constante, cíclica ou desencadeada pelo ambiente circundante [130].  

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

nanocápsulas, nanoemulsões, nanofibras, nanopartículas (cerâmicas, metálicas e poliméricas) e 

nanofilmes [131-133]. São, em sua grande maioria, de natureza polimérica, sendo capazes de 

controlar e até mesmo prolongar a liberação da droga, através da manipulação de suas 

características [120, 134, 135]. Ou seja, as ligações entre o polímero e a substância ativa podem 
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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 [21]. Outro mecanismo utilizado para a modulação da 

liberação da droga nos sistemas de liberação de natureza polimérica, bem como a modificação 

da cinética de liberação por certo período de tempo consiste no uso de blendas entre polímeros 

hidrofílicos e hidrofóbicos [135].  

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

como biocompatibilidade, compatibilidade com a droga que será carreada, propriedades 

mecânicas adequadas e facilidade de processamento [133]. Outras propriedades que tornam os 

materiais poliméricos atrativos para tal finalidade são a biodegradabilidade e elevada 

tenacidade [116].  

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

polimérica, pela degradação e erosão do material polimérico, pelo intumescimento da matriz 

polimérica ou ainda pela combinação de ambos os mecanismos [133]. O processo de 

degradação pode ser descrito como sendo aquele em que as cadeias poliméricas são clivadas 

para formar oligomeros e finalmente os monômeros enquanto a erosão pode ser definida como 

sendo a perda de material causada pela saída de oligômeros e monômeros da estrutura do 

polímero [136]. 

Vários polímeros, tanto naturais quanto sintéticos, vêm sendo utilizados para tal 

finalidade. Os polímeros sintéticos possuem a vantagem de sustentação da liberação do agente 

terapêutico por um período de até semanas, quando comparados aos polímeros naturais, que 

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

questionável pureza [133].  Dentre os diversos polímeros estudados, destacam-se as poliamidas, 

poliaminoácidos, poliésteres, poliuretanas, dentre outros. Entre eles, o PLA vem sendo 

exaustivamente estudado para tal finalidade, devido suas propriedades favoráveis como 

biocompatibilidade e biodegradabilidade [54, 58, 126, 130, 135, 137-147].  

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

[146], associada aos efeitos estéricos e ao volumoso grupo alcalino presente em sua estrutura, 

dificultando o ataque da água. Para esse polímero, o processo de hidrólise leva à formação de 

unidades biologicamente compatíveis e metabolizáveis de ácido lático, que são removidos do 

corpo pelas vias metabólicas normais. Os produtos da biodegradação são formados em uma 

taxa muito lenta e por isso não afetam as funções normais das células [126, 133, 136].  
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Buschle-Diller e colaboradores [137], em 2007, incorporaram três tipos de 

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

formadas pela combinação dos dois polímeros e avaliaram o comportamento de liberação 

desses fármacos por um período de tempo. Os antimicrobianos utilizados foram cloridrato de 

tetraciclina (2% em peso total do polímero), clortetraciclina (2% em peso total do polímero) e 

anfotericina B (1% em peso total do polímero). Foi observado que a taxa de liberação dos 

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

da droga dentro da fibra bem como sua taxa de liberação foram dependentes de fatores como 

solvente utilizado, solubilidade da droga na solução polimérica e morfologia da superfície da 

fibra. Porém, de uma maneira geral, o PCL liberou as drogas de maneira mais rápida do que o 

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

nanofibras formadas pela combinação dos dois polímeros tiveram a tendência de liberar as 

drogas de maneira intermediária ao comportamento individual de cada polímero.  

Em 2010, Dev e colaboradores [146] prepararam e caracterizaram nanopartículas de 

PLA/quitosana, onde foi incorporado o agente antiviral lamivudina, que apresenta ação sobre o 

vírus da imunodeficiência humana (HIV), buscando reduzir os efeitos colaterais no trato gastro- 

intestinal e no sistema nervoso central gerados pela droga, quando a mesma é administrada via 

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

in vitro demostraram que as nanopartículas não apresentaram toxicidade para células 

fibroblásticas de ratos, confirmando sua possibilidade de uso clínico. Observou-se que a taxa de 

liberação da droga foi maior para a formulação com 6% de droga do que aquela contendo 3%, 

ou seja, a maior quantidade de composto ativo foi relacionada com a sua liberação mais rápida. 

A taxa de degradação das nanopartículas e consequentemente de liberação da droga foi, em 

ambas as formulações, dependente do pH do meio, sendo maior em pH básico, na faixa de 8-

13.  Os autores concluíram que tais nanopartículas seriam capazes de aprisionar a droga e 

protegê-la do pH ácido do estômago e posteriormente permitir a sua liberação sustentada no pH 

neutro do intestino.  

Em 2011, Nagarwal e colaboradores [147] incorporaram o antineoplásico 5-

Fluorouracil em nanopartículas de PLA para utilização em carcinoma de células escamosas de 

córnea. Na primeira etapa do estudo, nanopartículas de PLA foram preparadas e caracterizadas 

e na segunda, as nanopartículas carregadas com fármaco foram dispersas em solução de 

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

de ação, se transforma em uma fase gel. Foram realizados estudos in vitro em fluido lacrimal 
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simulado e in vivo em olhos de coelhos, comparando o sistema nano modificado in situ com as 

nanopartículas de PLA sem modificação. Observou-se que o sistema modificado apresentou 

uma liberação mais rápida do fármaco, e que essa taxa provavelmente tenha sido controlada 

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

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

modificação gerou um aumento no período de retenção da mesma no local alvo, confirmando 

seu potencial para uso nesse tipo de patologia.   

Em 2012, Nguyen e colaboradores [140] desenvolveram nanofibras porosas e não 

porosas do tipo core-sheath (núcleo / revestimento) por eletrofiação. O núcleo foi constituído 

por uma mistura de ácido salicílico e poli (etileno glicol) e o revestimento de PLA. A presença 

ou não de porosidade foi obtida variando-se o solvente e a umidade sob a qual a eletrofiação foi 

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

foram utilizadas. Os autores constataram que, com o aumento da taxa de injeção, houve uma 

redução da formação de poros na superfície das fibras. Observou-se também que a liberação do 

princípio ativo foi maior nas fibras porosas em relação às fibras não porosas, confirmando sua 

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

poroso. Testes in vitro para avaliação de viabilidade celular foram realizados utilizando células 

adiposas de ratos e células fibroblásticas humanas e comprovaram que as fibras praticamente 

não tiveram efeito sobre o crescimento celular. 

Esses trabalhos ratificam o fato de que o estudo de dispositivos nanoestruturados de 

liberação controlada de fármacos representa um campo amplo e em vasto desenvolvimento, 

graças à variedade de drogas que podem ser incorporadas em tais sistemas, associada à 

possibilidade de um tratamento eficiente e que, ao mesmo tempo, reduz ou até mesmo elimina 

efeitos indesejados dos tratamentos convencionais, além de diminuir a frequência de dosagem 

da medicação aumentando assim a adesão dos pacientes ao tratamento [142].  

 

3.5 UTILIZAÇÃO DA FITOTERAPIA NOS DDS 

Paralelamente aos estudos e descobertas de novas medicações tradicionais, o interesse 

científico pela fitoterapia, que inclui a utilização de ervas medicinais e óleos essenciais, vem 

cada vez mais aumentando, embora seu uso empírico seja datado de milhares de anos, 

principalmente em países orientais, como China, Coréia e Japão [148, 149]. Da mesma forma, 
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vem crescendo o interesse para a incorporação desses fitoterápicos em dispositivos de liberação 

controlada de fármacos [150-158]. 

Segundo a Secretaria de Vigilância Sanitária, em sua portaria n
o.
 6 de 31 de janeiro de 

1995, fitoterápico é "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 

o fitofármaco, que por definição "é a substância ativa, isolada de matérias-primas vegetais ou 

mesmo, mistura de substâncias ativas de origem vegetal"  [159]. 

A utilização dos fitoterápicos em DDS traz como vantagens a possibilidade de 

liberação do fármaco em doses controladas diretamente sobre as células-alvo em conjunto com 

a utilização do potencial terapêutico de diversos fitoterápicos, devido às suas propriedades 

antimicrobianas e antifúngicas, associado ao seu menor custo em relação às medicações 

tradicionais [160, 161]. Ademais, os fitoterápicos apresentam como principais vantagens sua 

vasta distribuição mundial, apesar de serem mais abundantes nas áreas tropicais, além de 

possuírem, geralmente, grande aceitação por parte da população [162].  

O fator decisivo para essa aceitação pela comunidade internacional envolve a 

―modern z  ão‖ dos f toter p cos,  tr vés d  p dron z  ão e controle de qu l d de desses 

materiais [163]. Isso porque, embora sejam considerados de baixo risco quando comparados 

com as drogas sintéticas, não são completamente livre da possibilidade de toxicidade ou outros 

efeitos adversos [149, 164]. Essas reações podem ocorrer principalmente devido à 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 [149, 165]. Outra fonte de reações adversas de produtos à base de plantas pode ser 

intrínseca ou associada à sua própria estrutura. Esse potencial tóxico muitas vezes é ignorado 

por fabricantes ou simplesmente desconhecido devido à insuficiência de estudos disponíveis 

que tratem da segurança de uso de um determinado fitoterápico [149]. 
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 De maneira geral, progressos no campo de estudo de fitoterápicos associados aos 

DDS são dificultados pela natureza complexa dessas medicações, já que, ao contrário das 

drogas sintéticas, 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 [155]. Além disso, a maioria das drogas à base 

de plantas possui caráter insolúvel, levando a menor biodisponibilidade e à depuração sistêmica 

aumentada, havendo a necessidade de sua administração de maneira mais repetida ou em dose 

mais elevada [166, 167].  

Portanto, alguns dos desafios para o desenvolvimento de DDS com a incorporação de 

fitoterápicos 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 [151].  

Han e colaboradores  [154], em 2009, produziram, através de eletrofiação, nanofibras 

de blendas de PCL e poli(carbonato de trimetileno), PTMC, com incorporação de diferentes 

proporções em peso (1 e 5%)  de Shikonin, um componente de ocorrência natural encontrado 

de forma abundante na raiz de espécies vegetais da família Boraginaceae. O comportamento de 

liberação do fármaco, a partir das fibras, foi examinado utilizando diferentes parâmetros de 

formulação, tais como concentração polimérica e quantidade de droga incorporada. Os autores 

observaram que o fitoterápico foi distribuído de maneira homogênea nas mantas. O diâmetro 

das fibras foi dependente da quantidade de PTMC utilizada, de maneira que, aumentando-se a 

quantidade desse polímero houve a redução no diâmetro das fibras. A liberação sustentada do 

fármaco foi efetiva por mais de 48 horas, sendo que essa liberação foi controlada pelo processo 

de difusão. As taxas de liberação do fitoterápico aumentaram, à medida que se aumentou a 

concentração de droga, bem como a quantidade de PTMC utilizada. A atividade antibacteriana 

das blendas foi avaliada, através da difusão em ágar, para as bactérias Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus. Blendas sem o fitoterápico foram utilizadas como controle. Após 24h 

de contato, as blendas contendo 5% em peso de Shikonin apresentaram um halo de inibição 

com diâmetro de 21,3 mm para Staphylococcus aureus e 16,9 mm para Escherichia coli, onde o 

diâmetro da amostra foi de 15 mm. Além disso, houve uma completa inibição do crescimento 

de microrganismos sob a área das blendas, demonstrando seu potencial antimicrobiano. 

Han e colaboradores [155], em 2012, prepararam e caracterizaram um sistema 

nanoparticulado injetável, a partir do copolímero poli(L-ácido láctico-co-ácido glicólico), 

PLGA e do poli(etileno glicol), PEG, com a incorporação de terpenos do fitoterápico Gingko 
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biloba. As nanopartículas foram sintetizadas por co-precipitação. Nos estudos de liberação in 

vitro, observou-se que, em 36 horas, a liberação dos terpenos foi inferior a 70%. O perfil de 

liberação mostrou que esse processo foi realizado em duas etapas, com uma quantidade da 

droga sendo liberada rapidamente, seguida por uma liberação lenta e contínua. A primeira etapa 

foi atribuída à liberação por difusão através do PEG, enquanto a segunda fase correspondeu à 

degradação do PLGA.  

Outros estudos realizados refletem a preocupação em relação ao aumento da 

biodisponibilidade de princípios ativos de fitoterápicos com natureza hidrofóbica [156-158]. 

Tang e colaboradores [157], em 2006, produziram um sistema auto-emulsionante para 

liberação controlada do extrato de Gingko biloba, visando a melhora da eficiência de sua 

dissolução por uma rápida auto-emulsificação. Nesse estudo, foi utilizado como emulsificante a 

combinação entre Tween 80 (45%), 1, 2-propanodiol (10%) e oleato de etilo (45% ). Os autores 

verificaram a taxa de dissolução da substância ativa do extrato, utilizando como referência 

comprimidos comerciais. Os testes in vitro demonstraram que as taxas de liberação dos 

componentes ativos do extrato foram significativamente mais elevadas quando comparadas 

com comprimidos convencionais.  Isto sugere que o extrato se dissolveu completamente e pôde 

ser rapidamente liberado, o que permitiu uma taxa mais rápida de liberação da droga em fase 

aquosa. 

Da mesma forma, Ma e colaboradores [156], em 2012, produziram um sistema auto-

emulsionante e realizaram testes in vitro e in vivo para avaliação da liberação controlada do 

fitoterápico Rhizoma Corydalis decumbentis, que contém componentes ativos pouco solúveis 

em água. Foram realizadas 6 formulações diferentes, utilizando-se diferentes concentrações da 

combinação de solutol, oleato de etilo e transcutol como emulsificante. Observou-se que os 

sistemas contendo auto-emulsinante, na forma de cápsulas gelatinosas, apresentaram a 

liberação dos componentes ativos de forma mais rápida, em comparação aos comprimidos 

comerciais. A biodisponibilidade relativa das cápsulas para os componentes ativos foi de 209,7 

e 133,2% em comparação à formulação comercial, confirmando seu potencial para uso para 

liberação de drogas cujos componentes ativos são hidrofóbicos.  

Visando aumentar a solubilidade e dissolução dos princípios ativos do fitoterápico 

Salvia miltiorrhiza, Yu e colaboradores [158], desenvolveram um dispositivo de dispersão 

sólida para sua liberação. Para produção dos dispositivos, foram utilizados povidona K-30 

(PVP K-30) ou poloxâmero 407. Os testes de dissolução mostraram que a quantidade dos 
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componentes ativos liberados foi maior em comprimidos na forma de dispersão sólida, em 

relação aos comprimidos comerciais. O perfil farmacocinético foi avaliado e os resultados 

demonstraram aumento na biodisponibilidade, levando ao aumento do potencial terapêutico do 

fitoterápico.  

 Esses estudos demonstram o caráter promitente da utilização de fitoterápicos em 

DDS, já que, de uma forma geral, 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 [166, 167]. 

 Nosso país apresenta campo promissor para tais estudos porque se sabe que aqui se 

encontram cerca de 20% das 250 mil espécies vegetais catalogadas pela UNESCO [161], 

especialmente quando se avalia a extensão da biodiversidade ainda não explorada, o que 

ratifica a sua potencialidade dentro do cenário biomédico atual. 

 

3.6 ÓLEO DE COPAÍBA 

Dentre os fitoterápicos mais conhecidos e usados no Brasil, destaca-se o óleo de 

copaíba. É considerado um óleo essencial, já que se trata de um líquido oleoso aromático, 

obtido a partir de material vegetal [11].  

Sua obtenção se dá a partir do tronco de árvores nativas da região tropical da América 

Latina e também da África Ocidental, pertencentes ao gênero Copaifera L. Atualmente, 

existem cerca de 72 espécies catalogadas de Copaifera, destacando-se que 16 delas são 

endêmicas no Brasil. A Copaifera langsdorffi está mostrada na Figura 3.8.  

Para a produção do óleo de copaíba, as espécies botânicas mais frequentemente 

utilizadas na produção de óleo são: C. reticulata (70%), C. guianensis (10%), C. multijuga 

(5%) e C. officinalis (5%) [168].  
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Figura 3.8     Copaifera langsdorffii [169] 

Sua utilização é reportada desde o século XVI, pelos primeiros colonizadores das 

Américas, que narraram o uso do óleo de copaíba pelos índios, principalmente como 

cicatrizante e anti-inflamatório. Atualmente, o uso do óleo de copaíba atinge todas as regiões 

do Brasil, sendo administrado oralmente e por aplicação tópica do óleo in natura ou em 

pomadas. É utilizado principalmente como diurético, laxativo, expectorante, cicatrizante, 

antiinflamatório, antiulcerogênico e antimicrobiano [170]. 

Estudos realizados com óleos de copaíba obtidos de todo o Brasil mostraram que esses 

óleos são misturas de sesquiterpenos e diterpenos [11, 171-174]. As concentrações e a natureza 

dos sesquiterpenos e diterpenos podem variar, mas essas duas classes de produtos naturais 

devem estar sempre presentes nos óleos de copaíba. Alguns dos constituintes ativos 

identificados na composição do óleo de cop í   são β-bisabolol, que possui atividade anti-

 nfl m tór   e o β-cariofileno, que possui atividade bactericida e anti-inflamatória [159]. As 

estruturas químicas do β-cariofileno e do β-bisabolol estão mostradas na Figura 3.9. 
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Figura 3.9     Estruturas químicas do β-cariofileno e β-bisabolol [159] 

 

Dentre as indicações terapêuticas do óleo de copaíba, a sua atividade antimicrobiana 

tem sido foco de diversos trabalhos [11, 172, 173, 175-180].  

Dos Santos e colaboradores [176], em 2007, avaliaram a atividade de oito espécies de 

copaíba: Copaifera multijuga, Copaifera martii, Copaifera cearensis, Copaifera paupera, 

Copaifera langsdorffii, Copaifera officinalis, Copaifera lucens e Copaifera reticulata frente a 

diversas bactérias Gram-positivas e bactérias Gram-negativas por meio de técnicas de 

microdiluição. Os resultados mostraram que os óleos obtidos da C. Martii, officinalis e C. 

reticulata tiveram os melhores resultados, por possuírem atividade bactericida contra um amplo 

espectro de bactérias Gram-positivas. Por outro lado, todos os óleos testados se mostraram 

inativos contra bactérias Gram-negativas.  O solvente dimetilsulfóxido, DMSO, utilizado para 

as diluições do óleo não mostrou qualquer efeito sobre o crescimento de microrganismos. 

Imagens obtidas utilizando a técnica de microscopia eletrônica de transmissão revelaram 

alterações morfológicas das bactérias tratadas com óleos de copaíba, que incluíram ruptura da 

parede celular, liberação de compostos citoplasmáticos e redução do volume celular. A copaíba 

mostrou boa e rápida atividade bactericida em um período de três horas, sugerindo que a 

mesma pode ser utilizada como fonte potencial de novos agentes para o tratamento de doenças 

infecciosas importantes.  

Resultados semelhantes foram obtidos por Dos Santos e colaboradores [172], em 

2008, onde foi confirmada a atividade antimicrobiana de óleos obtidos a partir de Copaifera 

Martii, Copaifera officinalis e Copaifera reticulata contra bactérias Gram-positivas como 

Staphylococcus aureus, incluindo cepas resistentes à meticilina, Staphylococcus epidermidis, 

 

β-bisabolol β-cariofileno 
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Bacillus subtilis, e Enterococcus faecalis, bem como a sua ineficácia contra bactérias Gram-

negativas. 

Da mesma maneira, Mendonça e Onofre [11], em 2009, verificaram in vitro a 

atividade antimicrobiana do óleo resina de copaíba - Copaifera multijuga sobre bactérias como 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, utilizando para isso o 

método de difusão em disco. Os resultados mostraram que o óleo de copaíba teve capacidade 

de inibir o crescimento das três bactérias avaliadas, apresentando com isso uma concentração 

inibitória mínima de 1,56; 3,12 e 12,5% para E. coli, S. aureus e P. aeruginosa, 

respectivamente. 

Em 2010, Pieri e colaboradores [178] analisaram o efeito antimicrobiano de diferentes 

concentrações de óleo de copaíba (Copaifera langsdorffii) contra o crescimento do 

microrganismo Listeria monocytogenes e analisaram as diferenças na inibição desse 

microorganismo com soluções do óleo autoclavadas e não autoclavadas. Três soluções foram 

utilizadas. A solução utilizada como controle negativo foi preparada com Tween 80 e água 

destilada. A primeira solução teste foi constituída por 80 ml de água destilada, 10 ml de tween 

80 autoclavado e 10 mL de óleo de copaíba não autoclavado. A segunda solução teste foi 

preparada da mesma forma, porém foi completamente autoclavada.Para avaliação in vitro, foi 

utilizada a técnica de difusão em ágar, com a utilização de cilindros de aço inoxidável.  Foram 

realizados orifícios no ágar, com 5 mm de diâmetro, posteriormente preenchidos com  

diferentes concentrações ( entre 10 e 0,3% de óleo de copaíba) das soluções teste. As placas 

foram incubadas a 37 ° C durante 24 h. A atividade antimicrobiana foi identificada pela 

presença de halo de inibição em torno do orifício. Os testes foram realizados em triplicata. Os 

resultados indicaram que a solução contendo óleo autoclavado apresentou a maior inibição, em 

relação a todas as outras soluções e concentrações testadas. As concentrações de 5 e 2,5 % de 

ambas as soluções teste  apresentaram inibição semelhante. As outras concentrações de ambas 

as soluções, bem como o controle negativo não apresentaram halo de inibição. Os resultados 

deste estudo ressaltaram que o óleo de copaíba pode ser uma fonte potencial de novos agentes 

para o controle da infecção ou para a preservação de alimentos, devido a sua capacidade de 

inibição do crescimento de bactérias de origem alimentar, tais como L. monocytogenes. Além 

disso, o processo de autoclavagem não trouxe prejuízos ao potencial antimicrobiano do óleo.  

Para verificar a atividade antimicrobiana de dois óleos de copaíba obtidos das espécies 

Copaifera langsdorffii e Copaifera officinalis contra diferentes cepas do microrganismo 

Escherichia coli , Pieri e colaboradores [179], em 2011, utilizaram três soluções. A solução 
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utilizada como controle negativo foi preparada com 10 mL de Tween 80 e 90 mL de água 

destilada. Para as soluções teste, foram utilizados Tween, água destilada, acrescida de uma 

concentração final de 10 % do óleo de copaíba, oriundo da espécie C. langsdorffii para uma 

solução e C.officinalis para outra solução. Para o teste in vitro, foi utilizada a técnica de difusão 

em ágar, com a utilização de cilindros de aço inoxidável.  As placas foram incubadas a 37 ° C 

durante 24 h. Os testes foram realizados em triplicata. Os resultados mostraram que 29,63% das 

cepas foram inibidas pelo óleo obtido da C. langsdorffii, enquanto 25,92% das cepas foram 

inibidas pelo óleo da C. officinalis. Cerca de 70% das cepas apresentaram resistência à presença 

dos dois tipos diferentes de óleo.  Os autores concluíram que os resultados diferentes para os 

dois óleos, considerados estatisticamente significantes, podem ter sido consequência da 

diferença nas suas composições, já que foram obtidos de diferentes espécies de Copaifera e de 

diferentes regiões geográficas, porém esses dados não foram conclusivos. 

Utilizando as mesmas espécies de Copaifera do estudo anterior, Pieri e colaboradores, 

em 2012, verificaram a atividade inibitória de óleo de copaíba contra bactérias patogênicas de 

medicina humana e veterinária. A metodologia utilizada foi semelhante à anteriormente 

descrita e os microrganismos utilizados foram: bactérias Gram-positivas (quatro cepas de 

Staphylococcus aureus) e Gram-negativas (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus 

mirabilis, Klebsiella pneumoniae e Shigella flexneri). A atividade antimicrobiana foi 

identificada pela presença ou ausência de halo de inibição. Os resultados mostraram a inibição 

de três tipos de bactérias Gram-negativas por ambas as soluções de óleo de copaíba: E. coli, P. 

aeruginosa e S. flexneri. Na inibição de P. aeruginosa, o óleo de C. officinalis foi 

estatisticamente superior ao de C. langsdorffii. Todas as cepas de S. aureus foram inibidas 

pelas soluções de teste sem diferença estatística entre os halos. Os microrganismos K. 

pneumoniae e P. mirabilis apresentaram resistência em relação a ambos os óleos testados. Mais 

uma vez os autores ressaltaram que os diferentes resultados obtidos ocorreram, provavelmente, 

devido à diferença de composição dos óleos ou por fatores tais como diferentes regiões de 

extração, tempo de recolha, do clima e do solo [180].  

 

 

 

 

 



47 

 

3.7 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE ÓLEOS ESSENCIAIS 

Para a verificação in vitro da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais, existe uma 

preocupação na busca por métodos de investigação que produzam resultados confiáveis. Sabe-

se que essa tarefa é dificultada graças às peculiaridades apresentadas pelos óleos, tais como 

volatilidade, insolubilidade em água e estrutura complexa, características que interferem 

significativamente nos resultados [181].  

Para essa avaliação, os métodos mais comumente utilizados são a difusão em ágar 

(disco de papel e poço) e o método da diluição [181, 182]. As características ideais de um 

sistema de teste antimicrobiano são a simplicidade e rapidez em sua execução, capacidade de 

reprodutibilidade e baixo custo [183].   

Esses testes são padronizados pela CLSI (Manual Clinical and Laboratory Standards 

Institute) e desenvolvidos para analisar agentes antimicrobianos convencionais, normalmente 

de natureza hidrófila. Portanto, para testes de óleos essenciais, essa metodologia proposta pelo 

CLSI deve ser adaptada, devido às suas propriedades peculiares anteriormente citadas. Para 

melhorar a qualidade dos procedimentos com óleos essenciais, tornou-se comum a utilização de 

agentes emulsificantes, como o Tween 20, Tween 80 e DMSO (dimetilsulfóxido) [181].  

O teste de difusão em ágar é um método físico, no qual um microrganismo é colocado 

em contato com uma substância biologicamente ativa em um meio de cultura sólido.  O seu 

princípio baseia-se na inoculação de solução padronizada de microrganismo específico na 

superfície do ágar. Sobre o conjunto ágar/inóculo, são colocados discos de papéis impregnados 

previamente com soluções das amostras que se deseja investigar a atividade antimicrobiana. As 

substâncias impregnadas nos discos de papel difundem-se no meio de cultura e, se a amostra 

em questão apresentar atividade inibitória sobre o microrganismo testado, um halo de não 

crescimento é formado ao redor do disco impregnado [184]. 

É geralmente usado para uma verificação preliminar da atividade antibacteriana, 

fornecendo somente dados qualitativos, portanto, é utilizado previamente a outros estudos mais 

detalhados. Para posteriores análises quantitativas dessa atividade antibacteriana, pode ser 

utilizada a diluição em ágar ou caldo [185].  

Apresenta como principais vantagens sua fácil execução, reprodutibilidade, utilização 

de reagentes de baixo custo, resultados de fácil interpretação clínica, flexibilidade quanto à 

escolha dos antimicrobianos, além de não existir a necessidade da utilização de equipamentos 
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especiais [186]. Porém, como principal desvantagem, destaca-se a natureza hidrofóbica dos 

óleos, fato que dificulta a difusão uniforme dessas substâncias através do meio contendo ágar 

[181].  

A aplicação do método de difusão é indicada quando se utiliza microrganismos de 

crescimento rápido, aeróbios ou aeróbios facultativos. O halo de inibição de crescimento é 

medido partindo-se da circunferência do disco ou poço, até a margem onde há crescimento de 

microrganismos. Como controle positivo, emprega-se um quimioterápico padrão, e como 

controle negativo o solvente utilizado para a dissolução do óleo. As condições de incubação 

recomendadas são temperatura de 35-37 ºC para bactérias durante 24 a 48 horas [184].  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

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

blendas de PLA/PVP, com a incorporação de óleo de copaíba, através da técnica de fiação por 

sopro em solução (SBS) e sua posterior caracterização por MEV, TGA, DSC, DRX, FTIR, 

ângulo de contato e testes in vitro da atividade antimicrobiana do óleo de copaíba bem como 

das blendas poliméricas através da difusão em ágar.  Para tanto, esse trabalho foi dividido em 3 

etapas, de acordo com o fluxograma geral apresentado na Figura 4.1.  
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 4.1 SÍNTESE DE MICRO E NANOFIBRAS POR SBS 

 4.1.1 MATERIAIS 

 4.1.1.1 POLÍMEROS  

Para a produção das blendas poliméricas, foram utilizados dois polímeros: Poli (ácido 

lático), PLA e Poli(vinilpirrolidona), PVP. Sua procedência bem como sua massa molar estão 

mostradas na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1     Procedência e massa molar dos polímeros utilizados 

 

Polímero Procedência Código Mw (g.mol 
-1

) 

PLA NatureWorks 4042D 66000 

PVP Sigma-Aldrich 856568 55000 

              

 

4.1.1.2 ÓLEO DE COPAÍBA 

Para fornecer propriedade antimicrobiana às mantas de fibras, foi utilizado o 

fitoterápico óleo de copaíba, obtido da empresa Sigma-Aldrich, código W520403. 

 

4.1.1.3 SOLVENTES 

Os solventes utilizados para preparo das soluções poliméricas foram acetona e 

clorofórmio, ambos da marca comercial Fmaia.  

 

    4.1.1.4 APARATO PARA FIAÇÃO POR SBS 

Basicamente, 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 marca Chiaperini MC 7,6 124L -2HP. O sistema de 

injeção da solução polimérica utilizado foi da marca Harvard apparatus pump 11. 
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Figura 4.    Aparato utilizado na fiação por sopro em solução: (A) sistema de injeção da solução 

polimérica (B) sistema de tubos concêntricos acoplados ao manômetro e (C) coletor 

metálico 

 

4.1.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

     4.1.2.1 PREPARO DAS SOLUÇÕES 

 O preparo das soluções foi dividido em dois grupos. No primeiro (grupo I) foram 

obtidas cinco diferentes soluções poliméricas, constituídas por clorofórmio e acetona (solvente 

e co-solvente) na proporção 3:1 (v/v), totalizando 10 ml, 12% (m/v) de PLA e diferentes 

proporções em peso de PVP, ambos previamente pesados em balança analítica marca Shimatzu.     

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

homogeneizados, em seguida, o PLA foi acrescentado e dissolvido completamente e, por 

último, o PVP foi adicionado nas proporções estabelecidas (0, 5, 10, 15 e 20%) em relação à 

massa de PLA utilizada. Todo o procedimento foi realizado em um agitador magnético da 

marca Fisatom. As diferentes soluções poliméricas obtidas no grupo I estão mostradas na 

Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2     Constituição das soluções poliméricas do grupo I 

 

Amostra 

 

Concentração 

 de 

PLA  

 (m/v%) 

Concentração  

de  

PVP 

(m/m%) * 

 

PLA 

 

12 

 

0 

 

PVP 5 

 

12 

 

5 

 

PVP 10 

 

12 

 

10 

 

 PVP 15 

 

12 

 

15 

 

PVP 20 

 

12 

 

20 

*Em relação à massa utilizada de PLA. 

 

No grupo II, as proporções de solvente e co-solvente, bem como as proporções de 

PLA e PVP mantiveram-se inalteradas. Porém, nesse grupo, foi adicionado o óleo de copaíba 

na proporção de 20% em relação ao peso total de polímero utilizado, em todas as amostras das 

soluções poliméricas, conforme mostrado na Tabela 4.3. A incorporação do óleo nas soluções 

foi realizada após a homogeneização entre solvente e co-solvente e previamente à adição dos 

polímeros.  

 

Tabela 4.3     Constituição das soluções poliméricas do grupo II 

 

Amostra 

 

Concentração 

de 

PLA   

(m/v%) 

Concentração 

 de  

PVP 

 (m/m%)* 

Concentração 

de óleo de 

copaíba 

(m/m%) ** 

 

PLA -OC 

 

12 

 

0 

 

20 

 

PVP 5- OC 

 

12 

 

5 

 

20 

 

PVP 10- OC 

 

12 

 

10 

 

20 

 

PVP 15 -OC 

 

12 

 

15 

 

20 

 

PVP 20- OC 

 

12 

 

20 

 

20 

*Em relação à massa utilizada de PLA. 

**Em relação à massa total de polímeros (PLA e PVP) utilizada. 
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4.1.2.2 OBTENÇÃO DAS MANTAS DE FIBRAS  

Após o término da preparação da solução polimérica, a mesma 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 

 

 

                               

Figura 4.4     Detalhe da concentricidade dos tubos interno e externo 
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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 solução polimérica utilizada foi de 120 µl/ min, enquanto a 

pressão do ar utilizada foi 50 Psi, seguindo parâmetros experimentais reportados na literatura 

[39,42]. 

 

 

Figura 4.5     Coletor metálico recoberto com manta de fibras 

 

 

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 30 fibras 

escolhidas aleatoriamente. 
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4.2.2 TERMOGRAVIMETRIA (TGA) 

Curvas termogravimétricas foram obtidas com o auxílio do equipamento Shimatzu 

DTG 60 H em atmosfera de argônio a um fluxo de 50 ml.min
-1

. Um peso aproximadamente 

constante das amostras, cerca de 6 mg, foi aquecido a partir da temperatura ambiente até 800ºC, 

com taxa de aquecimento de 10ºC.min
-1

. Para todas as análises, foram utilizados cadinhos de 

platina. O comportamento de degradação das amostras foi obtido a partir de análises no 

software TA60. 

 

4.2.3 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

Foram realizadas as curvas em equipamento Shimatzu DSC 60, utilizando-se 

atmosfera inerte de argônio, a uma vazão de 50 ml min 
-1

. O programa de temperatura utilizado, 

realizado duas vezes, consistiu no aquecimento da amostra, com aproximadamente 6 mg, 

partindo da temperatura ambiente até 180ºC, numa taxa de 10ºC min 
-1

.  Cadinhos de alumínio 

foram utilizados para o teste. Para a obtenção de dados como temperatura de transição vítrea 

(Tg), temperatura de cristalização (Tc), temperatura de fusão (Tm), Entalpia de fusão (ΔH) e 

grau de cristalinidade (X%) empregou-se o software TA60. Para o cálculo da cristalinidade das 

amostras, foi utilizada a equação abaixo: 

 

Xc = ΔHf / (ΔHf
0 

W) 

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

         ΔHf
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 [5]. 

         W é a fração em peso do componente analisado. 

 

4.2.4  DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) 

Os padrões de difração das amostras foram obtidos a partir de um difratômetro marca 

SIEMENS D5000. As mantas de fibras foram fiadas sobre folhas de alumínio e posteriormente 

cortadas em quadrados de tamanho 20x20 mm. Foram realizadas v rredur s de       º ( θ) a 

uma velocidade de 1º por minuto e passo de 0,01º. A r d   ão  lf  do co re (CuKα, λ= ,    

nm) filtrada com filtro de níquel foi empregada nas análises. Os padrões difratométricos das 

amostras foram suavizados com o auxilio do software X Pert High Score. 
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4.2.5 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

Espectros de infravermelho foram obtidos com o auxílio de um espectrofotômetro 

Varian 3100 FTIR Excalibur Series. Para todas as amostras foram realizadas 64 varreduras com 

uma resolução de 1 cm 
-1

para cada espectro. O preparo das amostras para análises consistiu na 

fiação de filmes finos de fibras sobre cristais de silício, previamente posicionados sobre a folha 

de alumínio que recobriu o coletor metálico no aparato do SBS.  

 

4.2.6 ÂNGULO DE CONTATO 

Valores do ângulo de contato médio da água deionizada na superfície das mantas de 

fibras foram obtidos através do equipamento CAM 101 da KSV Instruments equipado com 

uma câmera CCD modelo KGV-5000. Em cada medida, uma gota de 2 µl de água deionizada 

foi dispensada sobre a superfície das mantas e sucessivas imagens foram coletadas por 180 

segundos. A partir dessas imagens, o ângulo de contato médio foi calculado utilizando um 

software do próprio equipamento (KSV CAM 2008). Todas as medidas foram realizadas em 

temperatura média de 25ºC e aproximadamente 53% de umidade.  

 

4.3 TESTES IN VITRO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ÓLEO DE 

COPAÍBA E DAS MANTAS DE FIBRAS 

Os testes de difusão em ágar foram realizados baseados na Norma M2-A8 do Manual 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)/NCCLS de 2003. 

 

4.3.1 MATERIAIS 

4.3.1.1 MICRORGANISMOS 

Foram utilizados os microrganismos Gram-positivo Staphylococcus aureus (ATCC 

25923) e Gram-negativo Escherichia coli (ATCC 25922). 

 

4.3.1.2 MEIOS DE CULTURA 

Para o cultivo do dos microrganismos, foi utilizado o meio Brain Heart Infusion Broth 

(BHI caldo) e para o crescimento de microrganismos nas placas de ágar foi utilizado o meio 

Brain Heart Infusion Agar (BHI ágar nutriente), ambos da marca HIMEDIA.  
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4.3.1.3 REAGENTES QUÍMICOS 

Os reagentes químicos utilizados durante o experimento de difusão em ágar estão 

mostradas na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4     Reagentes utilizados, marcas comerciais e seus respectivos códigos, concentração utilizada 

e veículo utilizado para diluição 

 

Reagentes Marca 

comercial 

Código Concentração 

utilizada 

Veículo para 

diluição 

 

Dimetilsulfóxido 

(DMSO) 

 

Amresco 

 

0231 

 

10% 

água 

deionizada 

autoclavada 

 

Digluconato de 

Clorexidina 

 

Laborhex 

 

     -------- 

 

2%  e 0,12% 

água 

deionizada 

autoclavada 

 

Cloreto de sódio 

 

Sigma-

Aldrich 

 

S-3014 

 

0,85% 

água 

deionizada 

autoclavada 

 

Óleo de Copaíba 

 

Sigma-

Aldrich 

 

W520403 

 

10%-100% 

 

DMSO 

 

 

 

4.3.1.4 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

Os principais equipamentos e utensílios empregados nesse teste foram autoclave 

vertical Ideal clave, balança analítica Gehaka, câmara de fluxo laminar vertical Pachane Pa 

300- ECO, centrífuga  Quimis, estufa de incubação bacteriológica Tecnal TE-392/2, 

espectrofotômetro MBG LABTECH FLUOstar OPTIMA, vórtex Mixer Vision Scientific 

KMC-1300V, geladeira Electrolux, placa de 96 poços Prolab, paquímetro digital Mitutoyo, 

micropipetas Labmate, placas de Petri de 90 mm, discos de papel com 6 mm de diâmetro, tubos 

falcon 15 ml BD, alças de inoculação Global Trade Technology, vidrarias e instrumentais. 
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4.3.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.3.2.1 VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ÓLEO DE 

COPAÍBA ATRAVÉS DA DIFUSÃO EM ÁGAR 

A atividade antimicrobiana do óleo de copaíba foi avaliada frente aos microrganismos 

S. aureus e E. coli através da técnica de difusão em disco.  

Para a realização desse teste, previamente foram preparados os meios de cultura, 

segundo as proporções indicadas pelo fabricante e esterilizados, juntamente com a vidraria e 

instrumental necessários para o teste (Figura 4.6). Após a esterilização, as placas de Petri foram 

preenchidas com meio de cultura BHI ágar nutriente e armazenadas vertidas em geladeira até o 

pronto uso (Figura 4.7). 

 

 

 

Figura 4.6     Esterilização dos meios de cultura e instrumental 

 

 



59 

 

 

Figura 4.7     Preparo da placa de Petri com meio de cultura BHI (ágar nutriente) 

 

Para o cultivo bacteriano, 600 µl de cada microrganismo foram diluídos em 7 ml de 

meio BHI caldo e armazenados em jarra de anaerobiose, por 24 h, em estufa bacteriológica, a 

37ºC. Após esse tempo, para cada inóculo, foi padronizada a turvação até a escala 0,5 de Mc 

Farland (~ 1,5 x 10
8
 células/mL) em solução salina estéril 0,85% [11]. 

Após esse ajuste, cada suspensão bacteriana, separadamente, foi semeada sobre placas 

de Petri contendo o meio de cultura, com o auxílio de alças de inoculação (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8     Semeadura do inóculo de E. Coli sobre placa com BHI (ágar nutriente) 

 

Para o teste in vitro, foram utilizadas 10 diluições do óleo de copaíba (100, 90, 80, 70, 

60, 50, 40, 30, 20 e 10%) utilizando-se como solvente o DMSO. A concentração inicial do óleo 

foi de 0,929g/ml. Como controle positivo, foi utilizado o digluconato de clorexidina, nas 

concentrações de 0,12 e 2%. Como controle negativo, foi utilizado o DMSO (Figura 4.9). 
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Figura 4.9     Diferentes diluições do óleo, controle negativo e controles positivos utilizados 

 

Discos de papel estéreis foram impregnados, um a um, por saturação, com cerca de 5 

ul das diluições do óleo de copaíba anteriormente citadas, bem como com os controles negativo 

e positivo e posicionados sobre a placa de Petri, devidamente cultivada (Figura 4.10). As placas 

foram armazenadas vertidas por 48 h, em estufa bacteriológica, a 37ºC. 

 

             

                                 (A)                                               (B) 

Figura 4.10    (A) discos de papel utilizados no teste de difusão (B) disco saturado com a substância que 

será submetida ao teste antimicrobiano 

 

Após esse período, as placas foram inspecionadas e a inibição do crescimento 

bacteriano foi determinada pela medida, em mm, dos halos de inibição formados ao redor dos 

discos, com auxílio do paquímetro digital. O halo foi expresso como a média de cinco 

determinações ± os desvios-padrões dos valores obtidos. A medida do halo foi realizada 

partindo-se da borda do disco até a margem onde houve crescimento de microrganismos.  
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 4.3.2.2 ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DAS BLENDAS 

POLIMÉRICAS FRENTE AO MICRORGANISMO S. AUREUS ATRAVÉS DA 

DIFUSÃO EM ÁGAR 

Para o teste das mantas de fibras, a metodologia utilizada para esterilização, preparo 

dos meios de cultura, preparo das placas de Petri, cultivo do inóculo, bem como ajuste da sua 

concentração foram semelhantes ao teste anteriormente descrito.  

As amostras de mantas de fibras foram fiadas sobre folhas de papel alumínio e 

cortadas em esferas de diâmetro de 20 mm. Imediatamente antes do uso, as esferas foram 

destacadas do papel alumínio (Figura 4.11), umedecidas com 50 ul de DMSO por cerca de 5 

minutos e então posicionadas sobre as placas cultivadas. 

               

Figura 4.11    Remoção das blendas das folhas de alumínio 

 

O teste foi realizado em triplicata. Como controle negativo, utilizaram-se os grupos de 

blendas sem o óleo de copaíba que foram, da mesma forma, umedecidos com o DMSO 

anteriormente ao teste. As amostras foram armazenadas por 48 horas em estufa bacteriológica a 

37ºC.  

Após 48 horas, foram realizadas cinco medidas do halo de inibição para cada esfera 

utilizada (Figura 4.12). Em seguida, foram calculados a média das cinco determinações bem 

como os respectivos valores de desvio-padrão para cada amostra. A medida do halo foi 

realizada partindo-se da borda da blenda até a margem onde houve crescimento de 

microrganismos. 
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   Figura 4.12     Medida do halo de inibição da blenda polimérica com o auxílio de paquímetro digital 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA 

A observação da morfologia das mantas de fibras produzidas, principalmente os seus 

diâmetros bem como a dispersão dos mesmos, foi feita utilizando-se 30 fibras escolhidas 

aleatoriamente com o auxílio do software Image J (Figura 5.1).  

 

  gur          Medida do diâmetro da fibra 

 

O diâmetro médio das fibras dos grupos I e II está mostrado na Tabela 5.1. Os 

resultados mostram que, no grupo I, conforme o PVP foi adicionado, houve um aumento no 

diâmetro médio das fibras, bem como no desvio padrão. No grupo II, com a adição do PVP 

juntamente com o óleo de copaíba, ocorre um comportamento semelhante ao grupo I, exceto 

para o PVP 20- OC, onde se identifica um pequeno declínio nesse valor.  
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   el          Diâmetro médio e dispersão de diâmetros das fibras 

Grupos Amostra Média diâmetro (nm) 
Desvio Padrão 

(nm) 

 PLA 172 45 

 PVP 5 218 83 

I PVP 10 255 102 

 PVP 15 342 166 

 PVP 20 466 229 

 PLA -OC 690 332 

 PVP 5 -OC 756 365 

II PVP 10 -OC 932 374 

 PVP 15 -OC 951 342 

 PVP 20 -OC 931 226 

 

 

Na Figura 5.2, a distribuição do diâmetro das fibras está mostrada para os grupos I e 

II. Observa-se que, no grupo I, houve uma distribuição mais estreita dos diâmetros das fibras 

em relação ao grupo II. Conforme o PVP foi sendo adicionado, essa distribuição sofreu um 

aumento, acompanhado por um deslocamento do gráfico para regiões com maiores diâmetros. 

No grupo II, observa-se uma distribuição mais ampla dos diâmetros, inclusive para amostra de 

PLA –OC, demostrando que esse efeito sobre a distribuição é resultado da adição do PVP, bem 

como do óleo de copaíba.  
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  gur            str  u  ão dos diâmetros das fibras 
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No processo de SBS existem três fatores que contribuem ativamente para a morfologia 

final das fibras: concentração da solução, pressão e taxa de injeção empregada [39]. Durante a 

fiação, para todas as amostras, a taxa de injeção e pressão foram mantidas constantes. A única 

variável foi a composição da solução, com a adição de PVP (grupo I) e do PVP / óleo de 

copaíba (grupo II), resultando possivelmente em modificações das propriedades viscoelásticas 

da solução polimérica.  

A superfície das fibras pode ser observada através de micrografias mostradas na 

Figura 5.3. Em ambos os grupos, nas ampliações utilizadas, as fibras possuem superfície lisa e 

contínua, demonstrando que, de uma forma geral, a adição tanto do PVP quanto do óleo de 

copaíba praticamente não afetaram a morfologia da fibra, diferentemente do que ocorreu com 

seu diâmetro. Através das imagens não são observados elementos sugestivos de separação de 

fase entre os componentes poliméricos das fibras, o que pode ser explicado pelo efeito gerado 

pela própria técnica SBS, que ao favorecer a evaporação rápida do solvente e consequente 

solidificação das fibras, reduz a separação de fase entre os polímeros, favorecendo a 

compatibilidade entre eles [42]. 

Além disso, observa-se formação de poucos beads, indicando que a concentração 

polimérica utilizada foi adequada para o processo de fiação utilizado e a evaporação dos 

solventes foi eficiente, esse último fator comprovado através da presença de raros filmes 

poliméricos, comprovando que as fibras chegaram secas ao coletor [39]. 
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(A)                                                                               (B) 

       

 

 

 

                                  (C)                                                                               (D) 

        

  gur          M crogr f  s (A) PLA (B) PVP 20 (C) PLA –OC  e (D) PVP 20 –OC 
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            5.2 CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA 

Para verificação do comportamento de degradação térmica, foram feitas análises 

termogravimétricas das amostras dos grupos I e II, bem como do PVP em pó e do óleo de 

copaíba, esses últimos realizados para efeitos de comparação.  

As análises por calorimetria exploratória diferencial foram utilizadas para observação 

de temperaturas de transição vítrea (Tg), temperatura de cristalização (Tc), temperatura de fusão 

cristalina (Tm), entalpia respect v  (ΔH) e gr u de cr st l n d de Xc (%) das amostras dos 

grupos I e II, bem como do PVP puro, novamente para fins comparativos.  

 

5.2.1 TERMOGRAVIMETRIA 

Na Figura 5.4 observam-se (A) as curvas termogravimétricas (TGA) e (B) as curvas da 

primeira derivada das curvas termogravimétricas (DTG) do grupo I e do PVP. As curvas DTG 

foram utilizadas para facilitar a visualização das informações apresentadas nas curvas TGA. Na 

Tabela 5.2 são reportadas as temperaturas onset de cada evento térmico e as respectivas 

porcentagens de perda de massa, quando as amostras do grupo I, bem como o PVP, foram 

submetidos ao aquecimento. A partir da análise dos gráficos, observa-se que o homopolímero 

PLA apresenta dois estágios de perda de massa. No primeiro, próximo a 70ºC, ocorre uma 

perda discreta, decorrente, provavelmente, da eliminação de água. O segundo estágio, com 

temperatura onset em 334ºC, é bem acentuado e está atribuído principalmente à cisão das 

cadeias principais e reações de transesterificação inter ou intramolecular, confirmando 

resultados encontrados na literatura [3, 114].  

Quando se analisa o homopolímero PVP, observa-se que o mesmo apresenta três 

eventos térmicos. O primeiro ocorre abaixo de 100°C e se refere apenas à perda de água, sem 

quebra de cadeias poliméricas. O segundo estágio, com temperatura onset em 399ºC é atribuído 

à quebra de ligação entre carbono e nitrogênio da carbonila (N-C=O) enquanto o terceiro 

estágio, em 481ºC, ocorre como resultado da degradação final das cadeias principais [114].   

                                           

 

 

 



69 

 

(A) 

 

(B) 

 

Figura 5.4   Grupo I e PVP (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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Tabela 5.2   Temperatura onset dos diferentes eventos térmicos e as respectivas perdas de massa 

referentes a cada um dos eventos do grupo I e do PVP 

Amostra 
Temperatura 

ONSET 1 (ºC) 

Perda 

massa 

(%) 

Temperatura 

ONSET 2 (ºC) 

Perda 

massa 

(%) 

Temperatura 

ONSET 3 (ºC) 

Perda 

massa 

(%) 

PLA 71 1 334 99 - - 

PVP 5 72 1 335 92 372 6 

PVP 10 76 1 336 90 372 7 

PVP 15 75 2 333 84 367 11 

PVP 20 77 2 335 84 368 13 

PVP 40 14 399 71 481 14 

 

Quando se analisa o comportamento das blendas, ou seja, PVP 5, PVP 10, PVP 15 e 

PVP 20, observa-se que todas elas apresentam três eventos térmicos. O primeiro, abaixo de 

100ºC, é bem discreto e se refere à perda de água, novamente sem presença de degradação das 

cadeias poliméricas. Em torno de 334°C, para todas as blendas, tem-se a temperatura onset do 

segundo evento, relacionado ao início de sua degradação. Nesse estágio, para todas as 

amostras, ocorre uma perda de massa acima de 80%, referente principalmente à degradação do 

constituinte majoritário, isto é, o PLA. O último evento, com temperatura onset acima de 367ºC 

para todas as amostras, está mais relacionado à degradação do PVP, levando-se em 

consideração que nessa temperatura praticamente todo o PLA já sofreu degradação.  

Portanto, nas blendas poliméricas, pode-se identificar o comportamento térmico 

individual de cada componente. Essa informação pode ser confirmada quando se observa os 

gráficos de DTG das blendas, em relação aos componentes puros. Essa característica indica a 

natureza imiscível das blendas poliméricas produzidas, confirmando resultados obtidos em 

outros trabalhos [5, 114]. Outro elemento que confirma essa característica é o fato de que a 

temperatura onset de início da degradação das blendas ocorre em temperaturas muito próximas 

à do PLA puro, o que reforça que a adição do PVP não interfere no comportamento do PLA. 

Por último, em relação à estabilidade térmica, as blendas apresentam essa característica 

intermediária a dos dois homopolímeros separadamente, comportamento esperado nas blendas 

poliméricas imiscíveis [187]. 

Na Figura 5.5 são mostradas as curvas TGA e DTG do grupo II, bem como do óleo de 

copaíba puro. O comportamento térmico das amostras do grupo II está mostrado na Tabela 5.3. 
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(A) 

 

 

(B) 

 

  gur           rupo    e óleo de cop í   (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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   el           emper tur  onset dos diferentes eventos térmicos e suas respectivas perdas de massa do 

grupo II e do óleo de copaíba 

 

Amostra 
Temperatura 

ONSET 1 (ºC) 

Perda 

massa 

(%) 

Temperatura 

ONSET 2 (ºC) 

Perda 

massa 

(%) 

Temperatura 

ONSET 3 (ºC) 

Perda 

massa 

(%) 

PLA-OC 102 10 334 84 376 4 

PVP 5-OC 105 15 334 76 376 5 

PVP 10-OC 105 14 335 73 379 10 

PVP 15-OC 102 16 333 68 378 12 

PVP 20-OC 100 17 334 68 377 13 

ÓLEO DE 

COPAÍBA 
124 73 239 21 523 5 

 

Pode-se observar que o óleo de copaíba apresenta três eventos térmicos principais, 

característica mais facilmente identificável na curva DTG. A maior perda de massa, cerca de 

70%, está na primeira etapa, um pouco acima de 100ºC, enquanto as outras se encontram em 

temperaturas de aproximadamente 239ºC e 523ºC, com menores perdas de massa. Não se pode 

atribuir com certeza a presença desses eventos à eliminação de um componente específico do 

óleo devido à ausência de estudos aprofundados sobre a composição do óleo estudado, bem 

como a falta de informações disponíveis na literatura sobre o comportamento térmico desse 

fitoterápico. Provavelmente, o principal evento esteja relacionado à eliminação dos 

componentes orgânicos voláteis do óleo, isto é, os terpenos, constituintes descritos como 

majoritários dos diversos tipos de óleo de copaíba estudados na literatura  [11, 171-174].   

O PLA, quando acrescido pelo óleo, sofre algumas modificações no comportamento 

térmico, em relação ao seu estado puro, principalmente o aparecimento de uma terceira etapa 

de degradação, acima de 370 ºC, assim como a acentuação da perda de massa do primeiro 

estágio, ambos decorrentes da presença do óleo de copaíba. Por outro lado, observa-se que a 

principal etapa de degradação, onde ocorre perda de massa mais significativa, relacionada à 

degradação das cadeias poliméricas, encontra-se na mesma faixa de temperatura do polímero 

puro.  

Em relação às blendas produzidas, nota-se que todas elas apresentam três eventos 

térmicos, sendo possível associá-los aos diferentes componentes que a constituem, ou seja, ao 

PLA, PVP e óleo de copaíba.  
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Nelas, observa-se uma primeira etapa de perda de massa, próxima a 100ºC, um pouco 

acima das temperaturas onset encontradas nas amostras sem óleo. Isso porque, além da perda 

da água, ocorre a perda inicial da massa do óleo de copaíba. O segundo evento térmico mantém 

as características semelhantes ao primeiro grupo e mais uma vez pode ser atribuída à 

eliminação do PLA. O terceiro e último evento térmico sofre um pequeno deslocamento para 

temperaturas superiores em relação ao grupo I e está relacionado à degradação do PVP e de 

parte do óleo de copaíba. Da mesma forma, no grupo II, pode-se afirmar a natureza imiscível 

entre os polímeros utilizados para produção das blendas poliméricas.  

 

5.2.2 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL 

A Figura 5.6 mostra as curvas de DSC, referentes ao primeiro e segundo aquecimento, 

respectivamente, para o grupo I, bem como para o PVP em pó.  As temperaturas de transição 

vítrea (Tg), temperatura de cristalização (Tc), temperatura de fusão cristalina (Tm), entalpia 

respectiva (ΔH) e grau de cristalinidade Xc (%) das amostras estão mostradas na Tabela 5.4. As 

medidas de Tm, ΔH e Xc (%) foram retiradas das curvas referentes ao primeiro aquecimento, 

com o intuito de observar o efeito do processamento, isto é, do SBS, sobre o comportamento 

térmico das amostras. As temperaturas de cristalização do primeiro e segundo aquecimento 

foram utilizadas para efeito de comparação, enquanto a Tg foi extraída do segundo 

aquecimento, por estar mais bem definida nessa curva, além de não ser um parâmetro 

influenciável pelo processamento.  
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 (A) 

 

                                                                          

 

 

 

 

EXO ↑ 



75 

 

(B) 

 
 

Figura 5.6   Curvas de DSC grupo I e do PVP (A) primeiro aquecimento (B) segundo aquecimento 

relacionando fluxo de calor e temperatura 

 

EXO ↑ 
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Tabela 5.4   Temperatura de transição vítrea (Tg), temperatura de cristalização (Tc), Temperatura de 

fusão (Tm), entalpia (ΔH) e gr u de cr st l n d de do grupo   e do PVP 

Amostra Tg 

(Cº) 

Tc1ºaq 

(Cº) 

Tc2ºaq 

(Cº) 

Tm1 

(Cº) 

Tm2 

(Cº) 

ΔHf 

(J/g) 

Xc (%) 

PLA 60 89 96 170 175 50 53 

PVP 5 59 90 100 169  176 38 43 

PVP 10 62 94 101 170 176 37 43 

PVP 15 61 93 104 169 177 32 39 

PVP 20 61 92 103 169 177 30 39 

PVP 164 - - - - -  

 

A temperatura de transição vítrea é um dos critérios mais importantes para se 

determinar a miscibilidade de diferentes componentes. No caso de blendas miscíveis, espera-se 

obter uma Tg final, com valor intermediário entre os valores dos polímeros que a originaram. 

No caso das blendas imiscíveis, observa-se a manutenção da Tg de ambos os componentes nos 

compostos finais. Nesse trabalho, o homopolímero PLA apresenta Tg em 60ºC, valor que 

corrobora Zhang e colaboradores [5]. Já o homopolímero PVP apresenta Tg em 164 ºC, 

próxima àquela encontrada por de Paula e Mano [114]. Porém, no caso do PVP, a Tg é visível 

apenas como um sinal fraco, devido a um forte pico endotérmico, referente à evaporação de 

água que esse homopolímero absorve da própria umidade do ar, resultante da sua natureza 

fortemente higroscópica [106]. Mesmo no segundo aquecimento, onde não há mais perda de 

água, a Tg ainda assim não é facilmente distinguível.   

Em relação às temperaturas de transição vítrea das blendas, pode-se observar que as 

mesmas estão situadas próximas à 60ºC, ou seja, praticamente não houve deslocamento dessa 

temperatura em relação ao homopolímero PLA. Esse é um forte indício da natureza imiscível 

da blenda produzida. Por outro lado, não se consegue distinguir com clareza, nas curvas das 

blendas, a Tg do homopolímero PVP, provavelmente devido à proximidade entre ela e a Tm do 

PLA.   

Quando se analisa a Tc (primeiro aquecimento) das amostras, observa-se que para o 

PLA essa temperatura é de 89ºC. Já o PVP não possui Tc confirmando sua natureza amorfa. 

Para as blendas, observa-se um pequeno aumento nessa temperatura para todas as amostras, 

que não pode ser interpretado com um aspecto de miscibilidade, mas apenas como indicativo 

de que o PVP pode gerar modificações na cristalização do PLA [5].  
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Provavelmente, devido a uma orientação das cadeias poliméricas ocasionada pelo 

processo de fiação, é possível observar uma menor Tc a frio das amostras no primeiro 

aquecimento em relação ao segundo.  Essa capacidade de orientação de cadeias poliméricas 

decorrente de processos de fiação vem sendo descrita em alguns trabalhos [28, 30, 32, 33]. 

Quando se observa a fusão das amostras, observa-se que todas elas apresentam dois 

picos. Para o PLA puro, eles estão localizados em 170ºC e 175ºC. O PVP não apresenta 

temperatura de fusão por apresentar natureza totalmente amorfa. As blendas produzidas 

também apresentam dois picos de fusão. O primeiro, em cerca de 170 ºC e o segundo, em cerca 

de 176ºC. A presença desses dois picos de fusão pode estar associada à existência de duas 

populações diferentes de cristais, onde a maior temperatura de fusão está relacionada à maior 

perfeição desse cristal formado [106] bem como à conversão de formas cristalinas 

metaestáveis, isto é, fases α’ e β, em um  f se m  s est vel,   f se α, durante o aquecimento, o 

que resulta em múltiplos picos endotérmicos e possíveis exotérmicos nas análises por DSC [71, 

86, 87]. 

Por último, a análise da entalpia e cristalinidade associada às amostras mostra que, 

com a adição do PVP, há uma redução na entalpia, bem como na cristalinidade final do 

material, resultado semelhante ao encontrado por Zhang e colaboradores, em 2003. Essa 

redução não necessariamente está relacionada às interações específicas entre os dois polímeros, 

mas sim, ao fato de que o PVP, interposto entre as cadeias de PLA, dificulta a aproximação 

entre elas, desfavorecendo o processo de cristalização [5]. 

As curvas de DSC, referentes ao primeiro e segundo aquecimento do grupo II estão 

mostradas na Figura 5.7. As temperaturas de transição vítrea (Tg), temperatura de cristalização 

(Tc), temperatura de fusão cristalina (Tm), ent lp   respect v  (ΔH) e gr u de cr st l n d de Xc 

(%) das amostras estão mostradas na Tabela 5.5.   
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(A) 

 

      

 

 

EXO ↑ 
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(B) 

 

Figura 5.7     Curvas de DSC grupo II (A) primeiro  aquecimento (B) segundo  aquecimento 

relacionando fluxo de calor e temperatura 

 

EXO ↑ 
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Tabela 5.5     Temperatura de transição vítrea (Tg), temperatura de cristalização (Tc), Temperatura de 

fusão (Tm), entalpia (ΔH) e gr u de cr st l n d de do grupo    

Amostra Tg 

(Cº) 

Tc1ºaq 

(Cº) 

Tc2ºaq 

(Cº) 

Tm1 

(Cº) 

Tm2 

(Cº) 

ΔHf 

(J/g) 

X% 

PLA-OC 47 71 91 159 176 35 45 

PVP 5 -OC 45 73 102 159 177 32 43 

PVP 10 -OC 45 77 103 158 176 22 31 

PVP 15 -OC 45 75 109 158 176 22 33 

PVP 20 -OC 47 75 117 160 177 19 29 

 

No grupo II, o homopolímero PLA, quando acrescido do óleo de copaíba apresenta Tg 

em 47ºC, semelhante às temperaturas encontradas nas blendas, demonstrando novamente a 

natureza imiscível dos polímeros que as produziram. Além disso, a Tg do grupo II foi mais 

baixa em relação ao grupo I, o pode ser atribuído à presença do óleo de copaíba exercendo um 

efeito plastificante, ou seja, favorecendo a mobilidade das cadeias poliméricas, resultado que 

confirma outros trabalhos na literatura, onde foram estudados sistemas de PLA com agentes 

plastificantes [74, 80]. 

Quando se analisa a Tc (primeiro aquecimento) das amostras, observa-se que para o 

PLA adicionado pelo óleo essa temperatura é de 71ºC. Para as blendas, observa-se novamente 

um aumento nessa temperatura para todas as amostras. Esse deslocamento da Tc para 

temperaturas mais altas ratifica o papel do PVP, modificando o processo de cristalização do 

PLA [5]. Quando se compara a temperatura de cristalização do primeiro e segundo 

aquecimento, observa-se um aumento em cerca de 20ºC no segundo aquecimento.  

As menores temperaturas de Tc no primeiro aquecimento são resultado novamente da 

técnica de fiação, com o efeito de orientação das cadeias, bem como da influência do óleo, que 

atuando como plastificante, facilita mobilidade das cadeias e torna mais fácil o processo de 

cristalização, ratificando outros resultados obtidos na literatura [74, 75, 80]. Outra informação 

importante se extrai quando se compara as Tc (primeiro e segundo aquecimento) entre os 

grupos I e II, isto é, no primeiro aquecimento é claramente visível que as amostras contendo o 

óleo possuem menor temperatura de cristalização em relação à mesma composição sem o óleo. 

Porém, quando se compara as Tc do segundo aquecimento dos grupos I e II, percebe-se que não 

há grandes alterações na Tc, o que pode ser explicado pelo fato de que as amostras do grupo II, 
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quando submetidas ao primeiro aquecimento até a temperatura de 180 ºC, perdem grande parte 

do óleo presente devido à sua degradação e provavelmente o componente restante não 

consegue manter o papel de plastificante nas blendas, daí o aumento nessas temperaturas, se 

igualando ao primeiro grupo.   

Quando se observa a fusão das amostras, observa-se que todas elas apresentam dois 

picos, comportamento semelhante ao primeiro grupo. Porém, no grupo II, o primeiro pico se 

desloca, em todas as amostras, para uma temperatura inferior em cerca de 10ºC, demonstrando 

que a presença do óleo pode ter favorecido a formação de cristais com menor grau de perfeição. 

Já o segundo pico se manteve em torno de 176ºC, comportamento semelhante ao grupo I. Isso 

pode ser explicado pelo fato de que, ao atuar nas cadeias poliméricas aumentado sua 

mobilidade, o óleo também pode ter favorecido sua entrada na rede cristalina do PLA, 

dificultando a formação de cristais com maior perfeição, resultado confirmado por Silverajah e 

colaboradores [75]. A partir da amostra com 5% de PVP, ocorre o início da formação de um 

terceiro pico de fusão, em uma temperatura inferior aos outros dois picos existentes. Da mesma 

forma que o grupo I, esses picos múltiplos podem se referir às diferentes populações de cristais 

existentes, bem como a conversão entre formas cristalinas.  

Em relação à entalpia, observa-se que, igualmente ao grupo I, com a adição do PVP, 

ocorre uma redução no seu valor, bem como no valor da cristalinidade final das amostras.  

Nesse grupo, essas reduções se relacionam à presença tanto do PVP quanto do óleo de copaíba, 

favorecendo a formação de cristais com menor perfeição. Em relação ao grupo I, as amostras 

do grupo II apresentam menor cristalinidade, efeito principalmente da presença do óleo de 

copaíba, única variável entre os dois grupos.  
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5.3 CARACTERIZAÇÃO CRISTALOGRÁFICA 

A Figura 5.8 apresenta os padrões de difração de raios-X dos homopolímeros PLA e 

PVP. 

 

Figura 5.8     Padrões difratométricos dos homopolímeros PLA e PVP 

 

Conforme observado, o PLA, na forma de pó, apresenta dois picos cristalinos 

localizados em 2θ= 16,7º e 19º, descritos na literatura como sendo parte da estrutura cristalina 

do PLA do t po α, considerada a sua estrutura cristalina mais estável [76]. Por sua vez, o PVP 
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não apresenta picos cristalinos, reafirmando sua natureza amorfa, já descrita na literatura [5, 

114] e confirmada nas análises térmicas anteriormente discutidas. 

Nos difratogramas do grupo I, mostrados na Figura 5.9, observa-se que o PLA puro, 

sem a presença do PVP, após o processo de fiação, mantém apenas um de seus picos cristalinos 

iniciais, com leve desloc mento p r  um v lor próx mo    θ=16,4º, com aspecto menos 

definido. Com a adição do PVP, para todas as amostras, ocorre o desaparecimento desse pico e 

o surgimento de um novo, entre 23,6 e 24º, podendo ser decorrente da formação de uma fase 

cristalina menos estável do PLA, denom n d  de f se β, cujo aparecimento está associado, 

entre outros, a processos de fiação em solução [86, 87]. Não se descarta também a possibilidade 

de formação de outro tipo de cr st l de PLA, denom n do de α’, cujo  p rec mento est  

associado ao processamento, ou seja, baixas temperaturas de cristalização, (abaixo de 95ºC) 

resultando em um cristal menos perfe to do que o t po α [71, 86, 87]. Nesse estudo, o 

aparecimento dessas novas fases cristalinas parece também ser resultado de uma possível 

interposição do PVP entre as cadeias do PLA, alterando o seu processo de cristalização, 

conforme visualizado nas análises térmicas. Isso porque para o PLA puro, após o processo de 

f   ão,   nd  ex ste   pers stênc   de p cos referentes à f se α  Porém, existe uma dificuldade 

em distinguir quais fases estão presentes nas amostras, uma vez que elas apresentam seus picos 

de difração bem próximos, com divergências quanto às suas exatas posições na própria 

literatura.  
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  Figura 5.9     Padrões difratométricos do grupo I 
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Os padrões difratométricos do grupo II estão mostrados na Figura 5.10. Pode-se 

observar que, para todas as amostras adicionadas com o óleo, os picos apresentam-se menos 

estreitos e definidos, em relação ao grupo I. A observação dos picos foi dificultada pela alta 

quantidade de ruídos, prejudicando a sua identificação. Pode-se dizer que a amostra de PLA 

contendo óleo de copaíba apresentou do s p cos, referentes    θ=  º e   , º, que, apesar de 

serem represent t vos d  f se α do PLA,  present m-se pouco definidos. Em relação à mesma 

amostra do grupo I, observa-se que o primeiro pico sofreu um leve deslocamento enquanto o 

segundo foi visualizável somente no segundo grupo. Em relação às blendas produzidas, para 

tod s el s ex ste um p co referente    θ=  ,  que v   perdendo c d  vez m  s   su  def n  ão, à 

medida em que se adiciona o PVP. Além desse pico, para todas as amostras com adição de 

PVP, na região entre 14 e 17º, apesar da grande quantidade de ruídos, parece surgir um pico 

para as amostras contendo 5 e 10 % de PVP, enquanto para as amostras contendo 15 e 20 % 

parecem surgir dois picos, porém, muito pouco definidos, representativos da formação de 

cristais menos perfeitos, porém não sendo possível afirmar, somente através desses resultados, 

quais tipos de cristais estão presentes em cada amostra analisada.  

A presença de picos menos definidos pode ser resultado da adição do óleo de copaíba 

que, como relatado anteriormente, ao atuar nas cadeias poliméricas aumentando sua 

mobilidade, pode também ter sua entrada favorecida na rede cristalina do PLA, daí a formação 

de cristais com menor perfeição, confirmando os resultados obtidos através das análises 

térmicas por DSC, em que o grupo com óleo apresentou o principal pico de fusão localizado 

cerca de 10ºC a menos em relação ao grupo I, resultado representativo da formação de 

populações cristalinas menos perfeitas.  
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Figura 5.10     Padrões difratométricos do grupo II 
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5.4 CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA 

O estudo de espectroscopia no infravermelho tem como objetivo a identificação das 

frequências de absorção de grupos funcionais característicos de cada material. Em blendas 

poliméricas, é possível identificar a miscibilidade ou não das mesmas através do 

comportamento desses espectros [114]. Previamente à apresentação dos espectros obtidos para 

os grupos I e II, são mostrados os espectros obtidos para os homopolímeros, PLA e PVP, 

ambos na forma de pó, previamente ao processamento.  

O espectro de infravermelho do PLA está mostrado na Figura 5.11 e na Tabela 5.6 são 

descritas suas bandas características reportadas na literatura.    

                                      

 

                                                Número de onda (cm -1) 

Figura 5.11     Espectro no infravermelho do PLA 
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Tabela 5.6     Bandas no Infravermelho características do PLA [3, 5, 41, 105, 114] 

Número de Onda  

(cm
-1

) 

Grupos 

funcionais 

Modo vibracional 

3571 —OH Estiramento livre 

2995 —CH— Estiramento assimétrico 

2944 —CH— Estiramento simétrico 

1759   C=O Estiramento da carbonila 

1453 —CH3 Deformação angular 

1453, 1382, 1362 —CH— Deformação angular 

1268, 1194, 

1130,1093 

—C—O—C Estiramento simétrico e 

assimétrico 

1047 C—CH3 Estiramento 

926,870, 756 —C—COO Estiramento 

 

Quando se analisa o espectro do PLA, observa-se que a banda mais intensa encontra-

se em 1757cm 
-1

, relacionada ao estiramento C=O do grupo éster presente na cadeia desse 

polímero. Outras importantes bandas são aquelas localizadas em 2995 e 2944cm 
-1

, referentes 

ao grupamento C-H, além da banda localizada em 1453cm 
-1

, referente à C-CH3 e três picos, 

1132, 1087 e 1045 cm
-1

, referentes ao grupamento C-O.  Os picos 756 e 870 são atribuídos, 

respectivamente, à fase cristalina e amorfa do PLA, sendo denominados de C (cristalino) e A 

(amorfo) [5]. A Figura 5.12 mostra o espectro de infravermelho obtido para o PVP. Da mesma 

forma, a Tabela 5.7 relaciona as bandas características desse polímero de acordo com a 

literatura.  
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                                                 Número de onda (cm -1) 

Figura 5.12     Espectros no infravermelho do PVP 

 

Tabela 5.7     Bandas no Infravermelho características do PVP [5, 105, 114] 

Número de Onda  

(cm
-1

) 

Grupos 

funcionais 

Modo vibracional 

3448 —OH Estiramento livre 

2956 —CH3 Estiramento assimétrico 

1654 C=O Estiramento simétrico 

1496 C-H Deformação angular 

1463 C-H Deformação angular 

1290   C-N Estiramento 

1220   C-N Estiramento 

 

A principal banda do PVP se encontra em 1654 cm
-1

 e se refere ao grupo carbonila 

C=O, conforme mostrado na literatura. Além disso, destacam-se as bandas em 3448 cm
-1

, 

referente à hidroxila e 1290 cm
-1

, relativa ao estiramento C-N.  

A partir dos espectros dos homopolímeros, podem-se analisar os espectros das blendas 

referentes ao grupo I, apresentadas na Figura 5.13.  
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Figura 5.13     Espectros no infravermelho do grupo I 

 

Quando se compara as referidas amostras, pode-se constatar que, com a adição do 

PVP, ocorrem algumas modificações nos espectros, relacionadas com modificações da 

morfologia e conformação das cadeias [41]. A principal banda do PLA sofre um leve 

deslocamento quando o PVP é adicionado, enquanto os picos localizados em 2995 e 2944cm 
-1

, 

além de sofrerem leve deslocamento, também perdem parte de sua intensidade. Já a banda 

referente a 1460 cm
-1

, com a adição do PVP, não é deslocada, porém também perde parte de 

sua intensidade. Os picos localizados em 1194, 1130,1093 cm
-1

 também sofrem modificação 

com a adição do PVP, não em relação à sua posição, mas sim em relação à sua intensidade. O 

pico 756 cm
-1

 (cristalino) perde um pouco de sua intensidade com a adição do PVP, enquanto o 

pico 870 cm
-1

 (amorfo) se torna mais definido.  Outro aspecto muito importante é que, com a 

adição do PVP, surge nos espectros seu pico característico, em 1654 cm
-1

, com aumento da sua 

intensidade nas amostras contendo maior quantidade de PVP, enquanto sua posição permanece 

praticamente inalterada para todas as amostras em que está presente. Observa-se assim, que as 

modificações ocorridas nos espectros, principalmente relacionadas aos picos principais de cada 
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polímero são muito suaves, não, sugerindo que existam, entre os dois polímeros em questão, 

interações intermoleculares que caracterizariam a miscibilidade da blenda, confirmando todos 

os achados anteriormente explicitados, bem como resultados encontrados na literatura [5, 114].  

Na Figura 5.14 estão mostrados os espectros do infravermelho das amostras do grupo 

II.  

 

Figura 5.14     Espectros no infravermelho do grupo II 

 

Pode-se observar que as curvas desse grupo são muito semelhantes às curvas do grupo 

I. A banda mais intensa do PLA encontra-se em 1757cm 
-1

, para todas as amostras, enquanto a 

banda  principal do PVP só é detectável a partir da amostra PVP 10 –OC. Para todas as 

amostras onde é visível, essa banda é deslocada para 1667 cm 
-1

. Além disso, na região das 

bandas localizadas em 2995 e 2944cm 
-1

, referentes à ligação C-H, ocorre uma modificação em 

relação ao grupo I, resultado provavelmente da adição do óleo, cujo componente majoritário 
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descrito na literatura são os compostos orgânicos terpenos. Em relação aos picos 756 cm
-1

 

(cristalino) e 870 cm
-1

 (amorfo), observa-se que o primeiro torna-se menos definido nas 

amostras PVP 15 e PVP 20, enquanto o segundo tem sua intensidade aumentada com a adição 

do segundo polímero. Novamente pode-se observar e distinguir o comportamento individual de 

cada homopolímero, reafirmando a imiscibilidade das blendas formadas. 
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5.5 ANÁLISE DO GRAU DE HIDROFOBICIDADE DAS FIBRAS 

Para a determinação do caráter hidrofóbico das mantas produzidas, o ângulo de 

contato da água deionizada sobre a superfície das amostras produzidas foi verificado. A média 

dos ângulos de contato obtidos para cada amostra está mostrada na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8     Ângulo de contato médio obtido para as amostras dos grupos I e II 

Grupos Amostra Ângulo de contato Médio (º) Desvio Padrão 

 PLA 113  0,6 

 PVP 5 108 0,7 

I PVP 10 105 0,9 

 PVP 15 101 0,9 

 PVP 20 89 0,9 

 PLA -OC 120 0,4 

 PVP 5 -OC 118 0,5 

II PVP 10 -OC 116 0,5 

 PVP 15 -OC 115 0,6 

 PVP 20 -OC 110 0,6 

 

Sabe-se que um menor ângulo de contato está relacionado diretamente com o aumento 

do diâmetro da gota, o que significa que houve um maior molhamento da superfície da fibra, 

resultado de uma característica mais hidrofílica da mesma [77]. 

No grupo I, o valor médio do ângulo de contato do PLA foi 113º. Esse valor reafirma a 

natureza hidrofóbica desse polímero, resultado compatível aos encontrados na literatura [68, 

90]. Esse ângulo, para o PLA, apresenta variação dependendo do processamento ao qual o 

material foi submetido, onde um maior ângulo de contato é esperado para membranas de nano e 

micro fibras em relação a filmes de PLA, indicando que a estrutura fibrosa promove um 

aumento na hidrofobicidade do material, devido à área superficial aumentada dessas estruturas 

[68, 79]. Com a adição do PVP, há uma redução no ângulo de contato das amostras e, portanto, 

redução da hidrofobicidade das mesmas, fato atribuído à presença desse polímero, de natureza 

hidrofílica, na superfície da manta de fibras [42, 68]. 
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No grupo II, ocorre um aumento do ângulo de contato, como consequência da adição do óleo 

de copaíba, resultado já esperado conhecendo-se a natureza hidrofóbica desse fitoterápico. O 

PLA passa a ter um ângulo de 120º, valor próximo aquele obtido para as blendas formadas 

nesse grupo. Porém, igualmente ao primeiro grupo, a presença do PVP traz a redução do ângulo 

de contato médio, mesmo com a presença do óleo de copaíba, onde o menor ângulo encontrado 

para esse grupo está relacionado à maior concentração de PVP. A diferença entre os ângulos de 

contato obtidos está ilustrada na Figura 5.15.  

 

                                                     

                                     (A)                                                               (B) 

 

                                                       

                 (C)                                                (D) 

  

Figura 5.15     Ângulo de contato (A) PLA (B) PVP 20 (C) PLA –OC  e (D) PVP 20 –OC 
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5.6 TESTE IN VITRO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ÓLEO DE COPAÍBA 

Previamente à análise propriamente dita da atividade antimicrobiana das mantas de 

fibras produzidas, foi realizada a análise dessa propriedade do óleo de copaíba de forma isolada 

para dois microrganismos: a bactéria Gram-positiva S. aureus e a Gram-negativa E. coli. Esse 

estudo prévio é importante para confirmar a efetividade desse fitoterápico diante dos 

microrganismos que se pretende utilizar para testar as mantas de fibras produzidas. O resultado 

do teste de difusão em ágar para as diferentes concentrações do óleo de copaíba, bem como 

para o dimetilsulfóxido (DMSO) e clorexidina, utilizados respectivamente como controles 

negativo e positivo, está sumarizado na Tabela 5.9 e ilustrado na Figura 5.16.   

 

Tabela 5.9    Diâmetro médio dos halos de inibição (mm) e desvio padrão (mm) das diferentes 

concentrações de óleo de copaíba (OC), do DMSO e das concentrações de clorexidina 

(CHX) frente ao microrganismo S. aureus e E. coli 

 

Amostra 

Média halo de 

inibição 

S. Aureus 

(mm) 

Desvio 

Padrão  

(mm) 

Média halo de 

inibição 

E. coli 

(mm) 

Desvio 

Padrão 

 (mm) 

 

1- OC 100% 4,1 0,3 - - 

2- OC 90% 3,7 0,4 - - 

3-  OC 80% 2,4 0,2 - - 

4- OC 70% 1,8 0,4 - - 

5- OC 60% 0,9 0,1 - - 

6-  OC 50% 0,9 0,1 - - 

7- OC 40% 0,9 0,2 - - 

8- OC 30% 0,7 0,1 - - 

9- OC 20% - - - - 

10- OC 10% - - - - 

11-  DMSO - - - - 

12- CHX 0,12% 4,9 0,4 3,0 0,3 

13- CHX 2% 9,2 0,6 3,1 0,3 

 

                                                               

 

                                                                 

                                                                  



96 

 

                                                                    (A) 

      

 

                                                                              (B) 

      

Figura 5.16    Teste de difusão em ágar frente (A) S. aureus e (B) E. coli 

 

Pode-se notar que o óleo de copaíba apresenta atividade antimicrobiana contra a 

bactéria S. aureus em concentrações de 100 a 30%, observada através presença do halo de 

inibição, ratificando outros resultados obtidos na literatura [11, 172, 176]. Ao contrário, não 

apresenta qualquer tipo de potencial de inibição do crescimento da bactéria E. coli, ou seja, não 

há halo de inibição para todas as concentrações testadas, resultado confirmado por alguns 

autores [172, 176]. Porém a falta de atividade contra bactérias Gram-negativas não é 

consensual na literatura, fato atribuído às diferentes composições dos óleos de copaíba 

existentes [11, 172, 179]. Han e colaboradores, em 2009, associaram essa diferença na eficácia 

de agentes antimicrobianos diante de microrganismos Gram-positivos e negativos à diferença 

estrutural que existe em sua parede celular. Isso porque as bactérias Gram-negativas possuem 

um revestimento externo formado por uma camada de lipopolissacarídeos, que funciona como 

barreira adicional inibindo a penetração de agentes antimicrobianos [154]. 
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Por outro lado, o DMSO não apresentou qualquer tipo de atividade antimicrobiana 

diante dos dois microrganismos testados, fato que confirma a viabilidade do uso do mesmo 

como solvente do óleo em testes antimicrobianos, sem que haja qualquer tipo de interferência 

nos resultados.  

Por último, a clorexidina apresenta atividade contra ambos os microrganismos, 

resultado bastante conhecido e consolidado, daí seu uso corriqueiro como controle positivo em 

testes dessa natureza.  
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5.7 TESTE IN VITRO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DAS BLENDAS 

A partir dos dados obtidos anteriormente, foi realizado o teste da atividade 

antimicrobiana das mantas de fibras somente contra a bactéria S. aureus, uma vez que o óleo se 

apresentou ineficaz contra o microrganismo E. coli. Os resultados do diâmetro médio dos halos 

de inibição (mm) e desvio padrão (mm) para as amostras contendo óleo de copaíba estão 

descritos na Tabela 5.10 e ilustrados na Figura 5.17.  Os resultados revelam a presença do halo 

de inibição a partir do grupo com 5% de PVP na blenda polimérica. O halo se torna maior com 

o aumento da concentração do PVP, em que o grupo contendo 20% de PVP demonstra ser o 

mais eficiente, por determinar um maior halo de inibição frente ao microrganismo testado. As 

medidas do halo de inibição são mostradas somente para o grupo II, uma vez que foram 

completamente ausentes no grupo I, comprovando que os polímeros utilizados, sem a presença 

do antimicrobiano, não são capazes de inibir o crescimento do S. aureus, ou seja, não 

apresentam qualquer tipo de atividade antimicrobiana, portanto, sua utilização é apenas como 

controle negativo para o teste de difusão. 

 

Tabela 5.10 Diâmetro médio dos halos de inibição (mm) e desvio padrão (mm) das amostras do grupo II 

frente ao microrganismo S. aureus 

Amostra Média aritmética halo de 

inibição (mm) 

Desvio Padrão 

 (mm) 

PLA -OC ---------- --------- 

PVP 5 -OC 0,36  0,2 

PVP 10 -OC 0,87  0,2 

PVP 15 -OC 1,12  0,4 

PVP 20 -OC 1,47  0,2 
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(A) 

         

(B) 

            

Figura 5.17     Teste de difusão amostras do grupo II (A) PLA -OC (B) PVP 20- OC 

 

Para todas as amostras do grupo II, mesmo a amostra de PLA-OC, que não apresentou 

halo de inibição, foi observado que, sob a área das blendas ocorre a inibição completa do 

microrganismo, conforme mostrado na Figura 5.18, confirmando que todas elas apresentaram 

atividade antimicrobiana contra o microrganismo S. aureus. 

PLA- OC 

PVP 

20-OC 
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Figura 5.18     Área sob a blenda com inibição completa do microrganismo estudado 

 

Através dos dados mostrados, pode-se afirmar que o PVP desempenha um papel 

facilitador para a liberação do princípio ativo através da nanoestrutura polimérica, já que o 

aumento da capacidade antimicrobiana da blenda, demonstrada através do aumento do halo de 

inibição, está diretamente relacionado com o aumento da quantidade do PVP, levando-se em 

consideração que os outros parâmetros foram mantidos inalterados. Isto pode ter ocorrido como 

consequência da natureza hidrofílica e higroscópica desse polímero, permitindo maior interação 

com o meio de cultura e favorecendo assim a liberação do fármaco. Porém, somente através 

desse estudo, não se pode predizer qual o mecanismo (difusão, intumescimento seguido por 

difusão e/ou erosão) está conduzindo a liberação do fármaco, visto que diversos fatores 

relacionados ao polímero, ao fármaco e ao sistema interferem nesses processos. 

Outro fator que pode estar envolvido com a maior eficiência na liberação do fármaco é 

a própria cristalinidade da blenda formada, uma vez que, entre as amostras contendo o óleo de 

copaíba, a que apresenta menor capacidade de inibição dos microrganismos, ou seja, PLA –OC, 

é a amostra com maior grau de cristalinidade desse grupo, conforme mostrado anteriormente. 

Por outro lado, a amostra PVP 20 –OC, cuja estrutura formada apresenta menor grau de 

cristalinidade, apresenta a maior eficiência na inibição do S. aureus.  Vale salientar que nesse 

trabalho, tanto a adição do óleo quanto do PVP contribuíram de forma positiva para a obtenção 

de estruturas finais menos cristalinas. 
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6 CONCLUSÕES 

Nesse trabalho foram produzidas com êxito micro e nanofibras, a partir da técnica da 

fiação por sopro em solução, constituídas por diferentes composições de dois polímeros, PLA e 

PVP, com a incorporação de um fitoterápico com atividade antimicrobiana, o óleo de copaíba. 

As mantas produzidas foram caracterizadas, objetivando principalmente o conhecimento de 

suas propriedades físico-químicas, bem como dos efeitos do processamento, nesse caso a 

técnica de fiação, sobre essas propriedades finais. Por fim, foi realizado um teste in vitro para 

avaliar, de forma inicial, a capacidade antimicrobiana das amostras produzidas.  

Diante dos resultados apresentados e discutidos, pode-se afirmar que: 

 Na caracterização morfológica, observou-se que a adição tanto do PVP quanto do óleo geraram 

aumento dos diâmetros das fibras, bem como de sua distribuição, resultado de modificações das 

propriedades viscoelásticas das soluções poliméricas. Por outro lado, não geraram alterações 

visíveis na morfologia das mesmas.  

 Os resultados das análises termogravimétricas mostraram que nas blendas produzidas, tanto no 

grupo I quanto no grupo II, foi possível distinguir o comportamento individual dos 

componentes que as constituem. Além disso, as blendas exibiram comportamento de 

degradação térmica intermediário aos homopolímeros que as originaram, característica de 

blendas imiscíveis. 

 Algumas características presentes nas curvas de calorimetria exploratória diferencial das 

blendas ratificaram os achados em relação à natureza da blenda, principalmente a manutenção 

da temperatura de transição vítrea de cada homopolímero, sem o surgimento de uma nova com 

valor intermediário às dos polímeros utilizados.  

 O SBS contribuiu para a orientação das cadeias poliméricas e como resultado disso, as 

temperaturas de cristalização a frio ocorreram em menores temperaturas no primeiro 

aquecimento em relação ao segundo, sem o efeito do processamento, tanto para o grupo I e II. 

Da mesma forma o óleo de copaíba também exerceu um papel facilitador do processo de 

cristalização a frio, característica identificada através das menores Tc do primeiro aquecimento 

do grupo II, em relação ao grupo I. Efeito antagônico foi gerado pela adição do PVP, com leve 

aumento na temperatura em questão. 
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 A fusão das amostras de ambos os 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 do PVP gerou redução tanto na entalpia quanto na cristalinidade final das mantas. 

Essa redução ocorreu provavelmente pela interposição desse segundo polímero entre as cadeias 

de PLA, desfavorecendo o processo de cristalização. 

 A adição do óleo gerou efeitos visíveis nas curvas de DSC, principalmente a redução da 

temperatura de transição vítrea das amostras, devido ao seu efeito plastificante, bem como o 

favorecimento da formação de cristais menos prefeitos, resultado confirmado pelas menores 

temperaturas de um dos picos de fusão do segundo grupo em relação ao primeiro. 

 As análises cristalográficas mostraram a natureza semicristalina do PLA e amorfa do PVP. Nas 

blendas do grupo I e II, houve o surgimento de outras fases cristalinas menos perfeitas, 

resultado tanto da adição do PVP e do óleo.    

 O estudo por espectroscopia no infravermelho ratificou a natureza imiscível das blendas 

poliméricas produzidas, com a manutenção das características individuais principais dos 

homopolímeros que as geraram.  

 A análise do ângulo de contato das amostras mostrou o efeito antagônico gerado pelo PVP e 

pelo óleo de copaíba. A adição do primeiro levou a uma redução no ângulo de contato das 

amostras e, portanto, redução da hidrofobicidade das mesmas. Já a adição do óleo gerou um 

menor molhamento da superfície da fibra. Esses resultados reafirmaram a natureza hidrofílica 

do PVP e hidrofóbica do óleo de copaíba.  

 O teste in vitro das blendas mostrou que, em todos os grupos contendo o óleo de copaíba houve 

a inibição total do crescimento do microrganismo S. aureus sob as áreas das blendas. A partir 

da amostra contendo o PVP, houve o aparecimento do halo de inibição ao redor da mesma, que 

teve seu aumento diretamente relacionado com a adição do PVP, sugerindo que a sua presença 

favoreceu a saída do óleo a partir das nanoestruturas. A natureza da estrutura com menor 

cristalinidade também pareceu favorecer a atividade antimicrobiana das blendas. 

 Os resultados in vitro confirmaram o potencial do material estudado para utilização como 

dispositivo de liberação controlada em aplicações biomédicas futuras.  
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