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RESUMO 
 
 

O objetivo deste trabalho foi investigar misturas de sistemas de copolímeros triblocos 

do tipo E62P39E62 (comercialmente chamado de F87) e E137S18E137 (sintetizado por 

polimerização aniônica e denominado de S18) como novos veículos para solubilização e 

liberação controlada de fármacos. 

As características desejáveis de gelatinização das soluções do copolímero E62P39E62 

combinadas com as capacidades de solubilização das soluções do copolímero E137S18E137 

foram estudadas utilizando o método de inversão de tubo e por reologia oscilatória. A 

estrutura dos géis foi obtida por espalhamento de raios-X a baixos ângulos (SAXS) e por 

microscopia de luz polarizada (PLM). O raio hidrodinâmico (rh) das micelas foi obtido por 

espalhamento de luz dinâmico (DLS), e a capacidade de solubilização (scp) dos copolímeros 

separados e para as misturas dos dois na faixa 50/50 a 90/10 %m/m de 

E62P39E62/E137S18E137, foi avaliada por espectroscopia de ultravioleta-visível (UV-Vis). 

Os limites gel/fluido dos copolímeros isolados e suas misturas foram determinados 

pelo método de inversão de tubo e confirmado por reometria. Os resultados de SAXS e 

PLM para a mistura 1 (50/50 % m/m E137S18E137/E62P39E62 e para E137S18E137 e E62P39E62 

isolados), indicaram estrutura cúbica de corpo centrado (ccc), conforme indicado por 

reologia. DLS indicou a formação de micelas determinadas pelo copolímero E62P39E62. A 

scp dos copolímeros e misturas revelou resultados promissores para aplicação de misturas 

binárias de copolímeros como sistemas de liberação de fármacos envolvendo gelatinização 

in situ. 
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ABSTRACT 
 
 

The aim of this work was to investigate mixed systems of triblock copolymer type 

E62P39E62 (commercially denoted F87) and E137S18E137 (prepared by oxyanionic 

polymerization) as novel vehicles for solubilisation and controlled delivery of aromatics 

drugs. 

The desirable gelation characteristics of solutions of the EmPnEm copolymers with the 

greater solubilising capacities of solutions of the EmSnEm were investigatedo using an 

inverted tube test method and by oscillatory rheometry.  The structure of the gels was 

obtained by small angle X-ray scattering (SAXS) and polarized-light microscopy (PLM).  

The hydrodynamic radius (rh) of the micelle was obtained by dynamic light scattering 

(DLS). The solubilisation capacity (scp) for the separate copolymers and for mixtures of the 

two in the range 50/50 to 90/10 wt % E137S18E137/E62P39E62was evaluated by UV-Vis. 

The fluid/gel boundaries for the copolymers alone and its mixtures were determined 

by the tube inversion method and confirmed by rheometry. SAXS and PLM for mixture 1 

(50/50 wt % E137S18E137/E62P39E62 and for E137S18E137 and E62P39E62 alone) all have shown 

similar body-centred cubic (bcc) structures with similar lattice dimensions as confirmed by 

rheology. DLS indicated micelle formation determined by E62P39E62 copolymer. The scp 

measured for the separate copolymers and its mixtures revealed promise results for 

application of binary mixtures of copolymer as systems for drug release involving in situ 

gelation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. COPOLÍMEROS 

A palavra polímero originou-se do grego poli (muitos) e mero (unidade de repetição). 

Polímero é, portanto, uma macromolécula composta por muitas unidades de repetição 

denominadas meros, ligados por ligação covalente (Canevarolo Jr., 2002).  

Os copolímeros têm em suas longas cadeias seqüências diferentes de dois ou mais 

meros. Em função do modo de distribuição podem-se ter copolímeros do tipo: (a) bloco, (b) 

alternado, (c) estatíco e (d) enxertado (Yokoyama, 1992). As estruturas destes copolímeros 

estão expostas na Figura 1, usando duas unidades monoméricas, A (  ) e B (  ), para 

exemplificar. 

(a)  

 

(b) 

 

(c)  

 

(d)  

  

 

 

 

Figura 1. Diferentes tipos de copolímeros (Kumar, Ravikumar e Domb, 2001). 

  

Os copolímeros em bloco são formados por longas seqüências de um dado mero A 

ligado através de ligações covalentes a outra grande seqüência de outro mero B. Copolímeros 

alternados são formados por diferentes meros (A e B) que se dispõem na cadeia polimérica de 

forma alternada. Enquanto que os copolímeros estatícos são formados por diferentes meros na 

cadeia polimérica dispostos de maneira aleatória em função da reatividade do monômero de 

partida. Os copolímeros enxertados são obtidos quando ao longo de um homopolímero A, 
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uma outra cadeia homopolimérica B é enxertada através de ligações covalentes. 

 
1.1.1. Copolímeros em Bloco 

Os copolímeros em bloco solúveis em água têm despertado interesses acadêmicos e 

industriais nos últimos anos (Booth e Attwood, 2000). 

O potencial dos copolímeros em bloco foi reconhecido quando o copolímero de óxido 

de etileno e óxido de propileno foi sintetizado com alto grau de pureza pela Wyandotte 

Chemical Corporation em 1951 (Lundsted, 1951). 

O comportamento dos copolímeros em soluções aquosas é atribuído à seqüência de 

parâmetros estruturais, modificando as propriedades físicas de cada bloco do copolímero. Tais 

parâmetros são: 

(i) composição do copolímero, massa molar média e distribuição de massa molar 

do precursor e dos copolímeros (Ricardo e col., 2006), 

(ii) natureza química dos respectivos blocos (Taboada e col., 2005), 

(iii) tamanho e número de blocos (Altinok e col., 1999) e  

(iv) arquitetura de bloco (Ricardo e col., 2004; Yang e col., 2003). 

Existem vários tipos de copolímeros em blocos com diferentes arquiteturas: (a) dibloco, 

(b) tribloco, (c) multibloco e (d) estrela (Kumar, Ravikumar e Domb, 2001). A Figura 2 

(página 3) mostra as diferentes arquiteturas para os copolímeros em bloco. 

O copolímero em bloco mais simples é do tipo AB, onde o homopolímero A encontra-

se ligado ao homopolímero B sendo chamado de copolímero dibloco ou copolímero do tipo 

AB (a). O segundo tipo de copolímero é o tipo ABA, também chamado de tribloco sendo 

constituído do homopolímero B com ambas as terminações ligadas a homopolímeros A (b). 

No terceiro tipo, os segmentos A e B ligados são repetidos muitas vezes e é chamado de 

multibloco (c). O quarto tipo de copolímero em bloco é chamado de estrela. Na família dos 

copolímeros em bloco, um bloco A com muitas ramificações funcionalizadas copolimerizam 

em bloco com os blocos B e apresentam-se na forma de estrela. É evidente que o número de 

ramificações no copolímero em bloco estrela depende do número de grupos funcionais no 

bloco A (d). 
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(a)  

 

(b)  

 

(c)  

 

(d)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diferentes tipos de copolímeros em bloco (Kumar, Ravikumar e Domb, 2001). 

 

1.1.1.1. Copolímeros Triblocos 

Existem muitos tipos de copolímeros triblocos. Destes destacam-se os formados por 

diferentes blocos centrais, tais como: (a) EmPnEm, (b) EmBnEm e (c) EmSnEm. Para todos os 

tipos apresentados os subscritos m e n significam o número médio dos comprimentos de cada 

bloco na constituição da cadeia do copolímero.  

Os copolímeros triblocos do tipo EPE (onde E representa o grupo óxido de etileno        

[-OCH2CH2] e P representa o grupo óxido de propileno [-OCH2CH(CH3)]) são 

comercialmente chamados de Pluronics (BASF Chemical Company), Polaxamers (ICI 

Surfactants) e Lutrol. Eles variam de líquidos a sólidos ou pastas dependendo do peso 

molecular. Muitas das aplicações dos copolímeros EPE são baseadas em sua habilidade de se 

auto-associar em solução. Alexandridis e Hatton (1995) relatam que a variação na composição 

do copolímero (razão E/P) e peso molecular (tamanho dos blocos E e P) durante a síntese, 

conduzem a produção de moléculas com ótimas propriedades suprindo necessidades 
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específicas de várias áreas de importância tecnológica. Como resultado, os copolímeros do 

tipo EPE constituem uma importante classe de surfactantes (contêm partes hidrofílica e 

hidrofóbica) e encontram aplicações industriais variadas desde espumantes e também na área 

farmacêutica (solubilização de fármacos e liberação controlada). Chu e Zhou (1996) relatam 

que as propriedades dos copolímeros EPE também são fortemente dependentes da 

temperatura, tanto que um pequeno aumento da temperatura pode resultar numa drástica 

redução do volume da concentração micelar crítica. 

A preparação do copolímero tribloco do tipo EBE, (onde B representa o grupo óxido de 

butileno [-OCH2CH(C2H5)], foi patenteado pela Wyandotte Chemicals Corporation em 1955 

(Lundsted,1955). Detalhes da síntese e propriedades dos copolímeros triblocos tipo EBE 

podem ser encontrados em publicações dos últimos 40 anos (Schomolka, 1967; Chaibundit e 

col., 2000). 

Pesquisas mostram que esses copolímeros podem micelizar em soluções aquosas de 

concentrações e temperaturas acessíveis. Booth e Attwood (2000) relataram que copolímeros 

em bloco do tipo EB (dibloco) se associam mais rapidamente em solução que um dibloco 

equivalente do tipo EP. 

As sínteses e propriedades em soluções aquosas dos copolímeros em bloco do tipo ES e 

ESE, (onde S denomina o grupo óxido de estireno [–OCH2CH(C6H5)], começaram a ser 

sintetizados nos Laboratórios da Universidade de Manchester no final de 1990 e as pesquisas 

continuam até hoje (Ricardo e col., 2006). Booth e Attwood (2000) mostraram que 

copolímeros do tipo ES têm concentração micelar crítica (cmc) extremamente menor 

comparado com copolímeros do tipo EP e EB, indicando que o grupo S compõe um bloco 

mais hidrofóbico. A micelização ocorre, portanto, com uma cadeia hidrofóbica menor quando 

comparado com os copolímeros do tipo EP e EB. 

Todos esses diferentes copolímeros triblocos apresentados fazem parte da classe 

chamada de copoli(oxialquileno)s que têm mostrado propriedades interessantes para 

aplicações farmacêuticas (Chen-Chow e Frank, 1981; Miyazaki e col., 1984; Luo e col., 

1993). 
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1.2. SÍNTESE 

Os copolímeros são sintetizados por polimerização simultânea de mais de um tipo de 

monômero. O resultado de tal síntese é chamado de copolímero em bloco se o monômero 

individual ocorrer como bloco na molécula de copolímero. Os diferentes tipos de bloco dentro 

do copolímero são geralmente incompatível um com o outro, conseqüentemente, os 

copolímeros em bloco se auto-associam quando fundidos e em solução. No caso de 

copolímeros surfactantes em solução aquosa, eles podem agrupar-se em microestruturas 

formadas por surfactantes de baixo peso molecular (Alexandridis e Hatton, 1995). 

Polimerização “viva” é o método mais usado para obtenção de copolímeros em bloco 

bem definidos, na qual o peso molecular dos blocos individuais (variação da razão 

iniciador/monômero), a razão de volume (variação na razão monômero/monômero), bem 

como a arquitetura (dibloco, tribloco) pode ser ajustado do modo desejado. 

A polimerização por adição seqüencial de monômero é a mais utilizada para produzir 

diblocos (tipo AB) e tribloco do tipo ABC, usando iniciador monofuncional e triblocos do 

tipo ABA e BAB, usando iniciador difuncional (Kumar, Ravikumar e Domb, 2001). 

 

1.2.1. Polimerização por abertura do anel 

Poliéteres são heteropolímeros que se caracterizam pela presença da ligação éter          

(C–O–C) e podem ser preparados por uma variedade de monômeros. Eles podem ser 

sintetizados usando polimerização catiônica, aniônica, de coordenação ou por radical livre. 

Segundo Solomons (1996), os poliéteres têm solubilidade elevada em água, pois podem 

formar ligações por ponte de hidrogênio com as moléculas de água. Estes polímeros têm 

várias aplicações, que vão desde de colunas de cromatografia gás-líquido até a formulações de 

medicamentos. 

Epóxidos são compostos éteres cíclicos com anéis de três membros (Solomons, 1996). 

Óxído de etileno (EO) (Figura 3. (a), página 6) é o exemplo mais simples de epóxido. 

Epóxidos substituídos, tal como óxido de propileno (PO) (Figura 3. (b), página 6) e óxido de 

estireno (SO) (Figura 3. (c), página 6), são exemplos de monômeros que podem sofrer 

polimerização aniônica para formação de poliéteres. 
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Figura 3.  (a) Óxido de etileno             (b) Óxido de propileno                  (c) Óxido de 

estireno 

 
1.2.2. Importância do Iniciador e Catalisador 

Lundsted e Schomolka (1976) relataram que existem diferentes sistemas catalíticos para 

polimerização de copolímeros em bloco de poliéteres. 

 Wurtz (1863) foi quem primeiro relatou a respeito da polimerização de epóxidos 

através de catálise básica. As aplicações industriais emergiram a partir de 1940. 

Segundo Solomons (1996), na polimerização aniônica o tratamento do óxido de etileno 

pelo metóxido de sódio (em presença de pequena quantidade de metanol) leva a formação de 

um políeter. Assim, as cadeias poliméricas crescem até que o metanol cede um próton para o 

grupo alcóxido terminal da cadeia. O comprimento médio da cadeia e, portanto, o peso 

molecular médio do polímero, pode ser controlado pela quantidade de metanol presente 

(Solomons, 1996). Na polimerização aniônica dos copolímeros do tipo dibloco e tribloco o 

tamanho do copolímero é em função da quantidade de monômero iniciador. O monômero é 

primeiramente convertido em seu polímero, via um iniciador mono ou difuncional sob 

condições reacionais controladas. A cadeia polimérica apresenta um ou ambos grupos 

terminais ativados. A formação da cadeia final é então ativada com a cadeia do bloco central 

como iniciador para junção e polimerização do segundo monômero, produzindo assim um 

copolímero di ou tribloco composto por unidades discretas de blocos. Além disso, a ausência 

de terminações laterais reacionais levam a obtenção de copolímeros com estruturas 

predeterminadas com uma única distribuição de massa molar. 

 No epóxido, o ataque nucleofílico seletivo em um dos átomos de carbono promove 

uma série de monômeros disponíveis para síntese de copolímeros em bloco. O ataque 

nucleofílico na molécula inicial resulta numa clivagem heterolítica, gerando um alcóxido. 

Esse novo ânion também age como excelente nucleófilo, reagindo com outra molécula de 

epóxido, propiciando o crescimento da cadeia polimérica. Essa é uma reação de substituição 

nucleofílica de segunda ordem (SN2) como relatou Santacesaria e col. (1990). Uma reação do 

tipo SN2 é assim chamada em razão da formação e do rompimento de ligações ocorrerem 

simultaneamente (num único estado de transição). Assim, SN2 é um exemplo do que se chama 

PO =
O 

         H2C            CH (CH3)    

EO =
O 

H2C            CH2 

 SO = O 

H2C            CH (C6H5) 
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de reação combinada (Solomons, 1996).  

 Epóxidos substituídos, tal como óxido de propileno (Figura 3. (b), página 6) e óxido de 

estireno (Figura 3. (c), página 6), são atacados predominantemente no carbono primário 

menos substituído, face aos impedimentos estéricos.  

Como relatado por March (1977) esse processo favorece a formação de grupos 

alcóxidos secundários a grupos alcóxidos primárias (Figura 4) para monômeros assimétricos 

que polimerizam sob condições básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4. Formação de grupos alcóxidos primários e secundários durante a etapas de 

iniciação. 

 

 O uso de nucleófilos sem catálise, caso ocorra, promove uma cadeia de difícil 

propagação e razão reacional baixa, com pouca extensão da cadeia. A presença de íons 

alcóxidos deve ser mantida durante todo o curso da reação para produção de cadeias mais 

longas e, portanto, de massas molares maiores. Isto é atingido adicionando base forte ao 

sistema. 

 Quando a polimerização do precursor está completa o polímero “suporte” estará 

pronto para adição do segundo monômero para completa síntese do copolímero em bloco. 

Para obter blocos discretos com limitada distribuição de massa molar, o segundo monômero é 

RO
O

H2C CH

R

RO CH2 CHO

R

Secondary Hydroxyl

O

H2C CH

R

OR

RO CH CH2O

R

Primary Hydroxyl

Alcóxido Secundário 

Alcóxido Primário 
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adicionado somente quando a concentração do primeiro estiver reduzida a zero, isto é, quando 

todo o monômero for convertido a polímero. A natureza das cadeias do polímero precursor 

implica a não necessidade de iniciador quando o segundo monômero é adicionado. O 

esquema reacional para a adição do segundo monômero dibloco, óxido de etileno no 

precursor óxido de estireno é mostrado na Figura 6 (página 10). 

 A força para a quebra de anéis na polimerização de monômeros cíclicos chega a 

tensionar a estrutura do anel. A tensão imposta ao anel é devido ao ângulo de deformação 

entre as ligações e a pequena tensão no anel aumenta a sua estabilidade. Monômeros cíclicos, 

tal como 1,2-epóxido, têm uma alta tensão no anel, portanto, são menos estáveis, promovendo 

um processo de quebra termodinamicamente favorável, uma vez que a quebra da ligação C-O 

é facilitada pela tensão do anel. O anel de três membros está sob tensão e rompe-se mesmo 

em condições brandas, às custas desta energia considerável.  Para grandes moléculas cíclicas, 

por exemplo, ε-caprolactona, a tensão no anel é baixa; a repulsão entre os átomos vizinhos e a 

repulsão estérica entre heteroátomos e grupos funcionais axiais são os facilitadores do 

processo de polimerização.  
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Os esquemas de reação para as etapas de iniciação e propagação da polimerização do 

óxido de estireno, usando iniciadores mono ou difuncional, são mostrados nas Figuras 5 

(página 9) e 6 (página 10). 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                       

    

  

 

 

  
                                  

 

 

Figura 5. Mecanismo de polimerização do precursor polióxido de estireno usando iniciador 

difuncional para originar a arquitetura tipo tribloco.  
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Figura 6. Mecanismo de polimerização do precursor polióxido de estireno usando iniciador 

monofuncional para originar a arquitetura tipo dibloco. 
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1.2.3. Distribuição de Massa Molar 

A massa molar do polímero é controlada experimentalmente por cálculos da razão 

molar do iniciador e monômero. A introdução de moléculas que inicia o crescimento da 

cadeia no novo polímero, ou seja, a polimerização seqüencial viva pode garantir a                        

distribuição de massa molar limitada para a cadeia polimérica. Uma distribuição Poisson 

apresenta três importantes características para o processo de polimerização, como descrito por 

Flory em 1953: 

(i) todas as moléculas têm igual oportunidade de reagir com o monômero porque a 

qualquer instante todas as moléculas presentes têm igual chance de tornar-se um íon alcóxido; 

(ii) as adições das razões reacionais são iguais sem considerar a massa molar; 

(iii) todos os iniciadores estão presentes no início da polimerização e portanto cada 

cadeia polimérica será um encontro da média do mesmo número de monômeros. 

Durante a propagação, o íon alcóxido pode passar por duas reações que estão mostrados 

na Figura 7.  

 

Figura 7. Esquema reacional dos íons alcóxidos: (1) reação de transferência ácida e (2) 

reação de propagação da cadeia. 

 

A primeira é uma reação de transferência do íon alcóxido com um álcool. A segunda 

reação é a etapa de propagação envolvendo a adição de um monômero epóxido aumentando 

desse modo o tamanho da cadeia polimérica em uma unidade. A taxa de transferência, kT, é 

mais rápida comparada a taxa de propagação, kP, onde assegura-se que todas as cadeias 

O

H2C CH

R R

R1O R2OH
kT

R1OH R2O

R1O
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R1OCH2CHO
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presentes têm igual chance de tornar-se um íon alcóxido e estão igualmente apropriados para 

o crescimento da cadeia. Nessas condições reacionais ideais produz-se copolímeros em bloco 

com polidispersividade próximo a unidade (Gee, Higginson e Taylon, 1961). 

 

1.2.4. Métodos de Caracterização 

 Após a síntese, o copolímero em bloco é caracterizado, visando conhecer sua massa 

molar real, assim como sua distribuição e a seqüência real dos blocos no copolímero formado.  

 A extensa faixa de copolímeros dibloco e tribloco de óxido de etileno/óxido de 

estireno é sintetizada utilizando as técnicas de ampola e alto vácuo. Os copolímeros são 

caracterizados usando (RMN 13C) para confirmação da arquitetura do bloco e obtenção do 

comprimento médio da cadeia e massa molar média. 

 Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) é usada para obtenção da distribuição por 

tamanho das massas molares dos blocos individuais e do copolímero como um todo. 

 

1.3. TEORIA DA MICELIZAÇÃO 

Micelas são formadas a partir de anfifílicos em solução, os quais contêm partes 

hidrofóbica e hidrofílica. Os termos anfifílico e surfactante (i.e. agente de superfície ativa) são 

freqüentemente usados de modo intercambiáveis. Os copolímeros em bloco solúveis em água  

têm despertado amplo interesse na academia e na indústria. Devido suas propriedades 

surfactantes, têm aplicações como espumantes e emulsificantes, detergentes, em dispersão, 

revestimento e na farmácia (como solubilizantes de fármacos e na liberação controlada). 

  Em soluções aquosas, a temperatura e concentração suficientemente baixas, as cadeias 

dos copolímeros em bloco existem como unímeros. Quando aumenta a concentração das 

soluções anfipáticas ocorre um desvio pronunciado da idealidade, geralmente considerado 

maior que aquele demonstrado por eletrólitos fortes. A natureza anfifílica do copolímero em 

bloco proporciona o primeiro contato dele com a fase aquosa. As moléculas do copolímero 

tendem a difundir através do líquido e adsorve na interface ar/líquido com as cadeias 

orientadas e o bloco hidrofóbico localizado na solução. Observou-se que, quando o número de 

moléculas de copolímeros adsorvidos na superfície aumenta, ocorre uma diminuição gradual 
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da tensão superficial da solução e diminui a energia de Gibbs absorvida. Tal situação pode ser 

atingida de dois modos: i) mediante o aumento da temperatura e/ou ii) mediante o aumento da 

concentração do copolímero. Quando a interface torna-se saturada com as cadeias adsorvidas 

a então chamada monocamada de Gibbs é formada e nenhum aumento posterior de 

temperatura ou concentração do copolímero é suficiente para diminuir a tensão superficial da 

solução. Nessa condição as moléculas do copolímero que existiam como unímeros agregam-

se, formando partículas coloidais chamadas de micelas (McBain, 1913). 

 A formação de micelas em solução aquosa, assim como a variação da tensão 

superficial, está relacionada com o aumento da concentração e da temperatura. A 

concentração micelar crítica (cmc) é a menor concentração na qual as moléculas do 

copolímero encontram-se na forma de micela, assim como a temperatura micelar crítica (cmt) 

é a menor temperatura para a obtenção da mesma condição. 

 

1.3.1. Fatores que afetam a micelização 

Para soluções aquosas de blocos de copoli(oxialquileno)s não iônicos, a micelização é 

endotérmica. Acima da cmc, qualquer molécula de copolímero adicionada ao sistema é 

associada dentro das micelas. Em concentrações bem acima da cmc, o soluto pode ser 

predominantemente micelar. Conseqüentemente, muitas propriedades físicas mudam 

significativamente na cmc (Figura 8, página 14). Em concentrações não muito acima da cmc, 

soluções micelares apresentam-se como fluidos desorganizados, mas a altas concentrações, as 

micelas podem empacotar dentro de uma estrutura viscosa organizada, i.e. um gel. 

Esses parâmetros básicos são usados para caracterizar físico-quimicamente a associação 

partícula copolímero – sistema solvente. Assim, muitas técnicas são empregadas para 

investigar a dependência de diferentes propriedades físicas com a temperatura ou 

concentração. Tais técnicas são: 

a) Tensão interfacial 

b) Espalhamento de luz 

c) Método da solubilização do corante (Alexandridis, Holzwarrh e Hatton, 1994) 

d)  Condutividade molar 
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e) Pressão osmótica e 

f) Microcalorimetria exploratória diferencial (Michels, Waton e Zana, 2001) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Efeito da formação de micela nas propriedades físicas de soluções de anfifílicos 

(surfactantes).  

Destaca-se que a concentração não é o único fator que afeta a micelização. O tamanho 

do bloco hidrofóbico e hidrofílico, a arquitetura do copolímero e a temperatura também 

afetam o processo. 

 
1.3.1.1. Bloco hidrofóbico e hidrofílico 

A força determinante no processo de micelização é a tendência dos componentes 

hidrofóbicos de um copolímero em bloco se agregarem via um processo de direção entrópica, 

discutido como efeito hidrofóbico. Tem sido aceito que o bloco hidrofóbico de um 

copolímero determina as características de associação em solução aquosa.  

Chu e Zhou (1996) e Booth e Attwood (2000) relatam o efeito do comprimento e 

composição química do bloco hidrofóbico do copolímero em suas propriedades de 

micelização a concentração e temperatura relativamente baixas. 

Booth e Attwood (2000) relatam informações de copolímeros em bloco E/P com 

arquitetura do tipo EPE (tribloco) que mostram o efeito da mudança no comprimmento do 

bloco hidrofóbico e/ou hidrofílico nas propriedades micelares. Por exemplo, a 30 ºC, o 

copolímero E13P30E13 tem cmc em torno de 5,2 mmol dm-3, mas quando o comprimento do 

bloco terminal hidrofílico aumenta para 80 unidades, a cmc aumenta três vezes e meia, para 

valor igual a 18 mmol dm-3. 
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1.3.1.2. Arquitetura do bloco 

É esperado que a arquitetura do bloco tenha influência no processo de auto-associação 

dos copolímeros em condições diluídas e concentradas. Para diblocos num solvente seletivo 

para uma das partes e para triblocos num solvente seletivo para os blocos finais, a micelização 

geralmente obedece ao modelo convencional de associação fechada. O processo produz uma 

micela formada de um núcleo hidrofóbico relativamente compacto (Figura 9 (a)). 

Um copolímero tribloco solubilizado num solvente seletivo para o bloco central formar 

uma estrutura na forma de flor de maneira que os dois blocos finais formam o núcleo da 

micela e o bloco central toma a forma de laço (Figura 9(b)). Também é possível ocorrer 

ligações das micelas devido a parte do bloco insolúvel no núcleo que se estende para o 

solvente se associar com uma segunda micela (Stainsby e Alexander, 1950). 

A Figura 9 mostra as diferentes conformações das micelas formadas por copolímeros 

diblocos e triblocos. 

Mai e col. (1998) e Zhou e col. (1996) relatam a influência que a arquitetura do bloco 

tem no valor da cmc. Concorda-se que para uma dada composição e temperatura as cmc’s são 

na ordem: EX<< EXE <XEX, onde X representa o grupo hidrofóbico (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Representação esquemática das possíveis conformações micelares de copolímeros 

diblocos e triblocos. 

 

Dibloco EX Tribloco EXE Ciclíco XE 

Tribloco XEX 

(a) 

(b) 
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Booth e Attwood (2000) relatam o efeito da arquitetura de diferentes blocos nos 

números de agregação das micelas de copolímero em bloco. Eles encontraram um 

crescimento no número de associação, Nw, com o aumento do comprimento (tamanho) do 

bloco hidrofóbico, mas também descobriram uma diferença no número de associação entre 

diblocos e triblocos. Quando compararam copolímeros em bloco do tipo EB e EBE, com um 

dado comprimento do bloco B, descobriram que a razão de Nw (dibloco) por Nw (tribloco) era 

aproximadamente de oito. Booth e Attwood (2000) atribuíram este efeito ao tribloco que tem 

a forma de laço no núcleo da micela que efetivamente reduz ao máximo o raio do núcleo da 

micela por dois. A volta do hidrófobo no núcleo da micela também impõe restrições 

geométricas na micela levando a redução do número de associação refletindo na razão obtida 

do Nw (dibloco) por Nw (tribloco) ≈ 8 = 23.  

  
1.3.1.3. Temperatura 

A extensão na qual a temperatura afeta o processo de micelização depende da 

distribuição do tamanho (comprimento) da cadeia obtida pelo processo de síntese e 

subseqüente grau de pureza do copolímero em bloco. Em geral, entretanto, para um aumento 

na temperatura, um copolímero em bloco exibirá um decréscimo na concentração micelar 

crítica, aumento na massa molar micelar e raio termodinâmico (rt) e afetará um pouco o valor 

do raio hidrodinâmico (rh). 

Chu e Zhou (1996) relatam sobre o aumento da temperatura na micelização de 

copolímeros triblocos comerciais com arquitetura do bloco do tipo EPE. Eles mostram que a 

cmc desses copolímeros em bloco são fortemente dependentes da temperatura, isto é, uma 

pequena variação na temperatura afeta fortemente o processo de micelização. Isso mostra que 

o número de agregação também aumenta quando a temperatura aumenta. É interessante notar 

que quando o número de agregação aumenta, ocorre um decréscimo na hidratação micelar 

devido à água ser expelida dos grupos oxietilenos. A estrutura da água é repelida quando a 

temperatura aumenta. Em tal condição ocorre troca do efeito hidrofóbico, antes minimizado, 

iniciando um aumento na micelização, atribuído à presença de blocos hidrofóbicos. Os blocos 

hidrofílicos tornam-se menos relevantes nesse caso. 

1.3.2. Termodinâmica da Micelização 

Uma vez que a temperatura ou a concentração micelar crítica é alcançada, micelas e 

moléculas estão em equilíbrio dinâmico entre si. Quando a concentração está aumentando o 

número de micelas no sistema aumenta chegando a gelatinizar. Do mesmo modo, quando a 
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temperatura aumenta, a água torna-se um solvente pobre para o óxido de etileno e as 

moléculas tornam-se mais hidrofóbicas e conseqüentemente aumentando o número de 

micelas. Isto pode ser proposto como intumescimento nas micelas agindo como esferas 

rígidas e, portanto, excluindo um volume esférico. Para a gelatinização ocorrer, a uma certa 

temperatura, a fração volume crítico de micelas na solução deve ser estendida abaixo daquela 

que não forma gel. 

A formação de micelas de muitos copolímeros em bloco dá-se através de um processo 

de associação fechado, isto é, eficazmente um equilíbrio entre cadeias não associadas do 

copolímero (unímeros) e as micelas do copolímero. 

 Booth, Attwood e Price (2006) relatam que para uma associação fechada de 

copolímeros (A) para micelas (AN) com uma distribuição limitada e um número de associação 

médio Nw, o equilíbrio expresso por mols de moléculas é: 

A            (1/N) AN                                                                                (1) 
e a constante de equilíbrio é dada por  

Kc = [ANw]1/Nw [A]                                                                                   (2) 

quando as concentrações são expressas em mol dm-3. Na cmc, e para grandes valores de N, 

Kc = 1/cmc                                                                                          (3) 

 Se essa condição é encontrada e considerando Nw > 50, definido por Hall (1987) em 

seus estudos de termodinâmica de associação de sistemas, então a energia padrão de Gibbs da 

micelização é obtida, sem erros significativos, por: 

ΔmicGº = - RT ln(cmc)                                                                           (4) 

 Usa-se o estado padrão de soluções ideais diluídas nas quais unímeros e micelas 

encontram-se em mol dm-3 (Booth, Attwood e Price, 2006). 

  A entalpia padrão de micelização é dada por: 

ΔmicHº = - R dln(Kc) / d(1/T) ≈ R dln(cmc) / d(1/T)                            (5) 

 Para obter a equação 5 aplicou-se equilíbrio na equação 2, para tanto é necessário que 

N não dependa da temperatura. Em muitos casos, os valores de N não correspondem a esse 

requisito, isto é, Nw (obtido por espalhamento de luz estático – SLS) muda com a temperatura. 

Dado que a cmc é detectada em um avanço fracional no equilíbrio α, então a constante de 

equilíbrio pode ser escrita exatamente como: 

Kc = [β / 1 – α] (α / Nβ)1/Nw(cmc)-1 + 1/Nw
                                                     (6) 
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onde β = (1 – α) + α/Nw. 

Para α pequeno a equação 6 torna-se: 

Kc = (α / Nβ)1/Nw(cmc)-1 + 1/Nw
                                                                           (7) 

Para valores maiores de Nw, a equação 7 é equivalente a equação 3. 

 Kelarakis e col. (1998) estudaram o efeito da variação de Nw com T (obtido por SLS), 

no valor calculado para ΔmicGº e ΔmicHº. Os erros resultantes das equações simplificadas 4 e 5 

podem ser significativamente grandes e eles relataram que valores de ΔmicGº e ΔmicHº, 

dependentes da temperatura, não podem ser relatados de modo simples para a constante de 

equilíbrio Kc.  

 Considerando que ΔmicHº é aproximadamente constante numa certa faixa de 

temperatura, um gráfico de ln(cmc) versus (1/T) ou ln(c) versus (1/cmt) fornece ΔmicHº, o 

valor no qual corretamente define a diminuição da cmc com o aumento da temperatura. 

 A micelização de copoli(oxialquileno)s em bloco, em sistemas aquosos, é endotérmica 

e pode ser dirigida por uma mudança entrópica positiva. 

 

1.4. TEORIA DA GELATINIZAÇÃO 

A gelatinização acontece quando as micelas empacotam em estruturas ordenadas em 

solução de concentração moderada devido à interação das micelas em um nível tridimensional 

no seio do solvente. Estes sistemas viscosos interligados são chamados de géis. Como as 

micelas são encontradas no diagrama de fase entre as soluções micelares a baixa concentração 

e o copolímero ‘puro’ semi-cristalino, eles são chamados de mesofases (entre fases).  

Copolímeros em bloco em solução aquosa podem sofrer gelatinização termo-reversível 

a temperaturas e concentrações críticas. Muitos grupos de pesquisa têm proposto diferentes 

teorias para explicar o processo de gelatinização (Yu e col., 1997; Rassing e Attwood, 1983 e 

Luo e col., 1993). Wanka, Hoffmann e Ulbricht (1990) propuseram que a formação de géis de 

copolímeros em solução aquosa é devido à formação de uma fase cúbica líquida cristalina. 

Segundo Florence e Attwood (2003) os géis podem ser divididos em dois grupos, 

dependendo da natureza da rede. Géis do tipo I são sistemas irreversíveis, com uma rede 

tridimensional formada por ligações covalentes entre as macromoléculas. Eles incluem redes 

intumescidas que se formaram por polimerização de um monômero na presença de um agente 

formador de ligações cruzadas. Géis do tipo II são reversíveis pelo calor e mantidos por 

ligações intermoleculares tais como pontes de hidrogênio. 

Os géis dos copolímeros do tipo EP, ES, EPE e ESE têm sido utilizados em aplicações 
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biomédicas e farmacêuticas, isto é, em bandagens para queimaduras (Schmolka, 1972; Chen-

Chow e Frank, 1981) e como reservatórios para liberação controlada de fármacos levemente 

solúveis em água.  

Evidências de fase cúbica foram primeiramente obtidas por espalhamento de neutro a 

baixo ângulo (SANS) de soluções de copolímeros em bloco moderadamente concentradas 

(géis). A mesofase cúbica é formada por um empacotamento fechado de micelas esféricas 

rígidas quando a fração volume de micelas no sistema alcança um valor crítico. O arranjo das 

micelas nessa fase pode ser cúbica simples (cs) (Figura 10 (a)), cúbica de corpo centrado (ccc) 

ou cúbica de face centrada (cfc).  

Com o aumento da fração volume das micelas no sistema, uma nova geometria pode se 

formar com o aumento da separação das superfícies micelares. A nova geometria é formada 

por várias varas cilíndricas que se empacotam para formar a mesofase hexagonal como mostra 

a Figura 11(b). 

Com o contínuo aumento da fração volume, o empacotamento torna-se relevante para a 

formação de uma fase lamelar (Figura 10(c)), na qual os copolímeros em blocos em 

bicamadas são empilhados paralelamente. 

 

  

 

 

 

 

(a)         (b)           (c) 

Figura 10.  (a) Mesofase cúbica, (b)mesofase hexagonal e (c) mesfase lamelar. 

 

A fração volume micelar crítica requerida para as várias mesofases estão listadas na 

Tabela 1 (página 20). 

As mesofases cristalinas líquidas que existem entre fase micelar isotrópica diluída e fase 

cristalina nos copolímeros puros são chamados mesofases liotrópicas e são caracterizadas por 

uma distribuição desigual das moléculas na água por todo o sistema, com o aumento da 

concentração encontrada nas regiões mais hidrofílicas. Eles são distintos dos materiais 

cristalinos líquidos regulares, os quais são termotrópicos onde as transições ocorrem na 

ausência de solvente por mudança somente na temperatura. Isto também é verdade para as 
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fases liotrópicas caso exibam comportamento termotrópico a concentrações constantes.    

 

Tabela 1. Fração volume micelar crítica para formação de mesofases. 

Forma da micela Estrutura da mesofase 

Esférica Cúbica (cúbica de corpo centrada – ccc) 

Esférica Cúbica (cúbica de face centrada – cfc) 

Cilíndrica Hexagonal 

Disco Lamelar 

 

O início da gelatinização pode ser detectado pelo simples método de inversão de tubo e 

por DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial). A mesma informação, além de transições 

estruturais dentro do gel, pode ser obtida por métodos mais sofisticados como SANS e SAXS 

(espalhamento de raios-X a baixos ângulos). Microscopia por luz polarizada (PLM) também 

pode ser usada para distinguir uma fase isotrópica de uma anisotrópica. Em outras palavras, a 

microscopia óptica mostra se a fase gel é isotrópica (cúbica esférica empacotada) ou 

anisotrópica (birefrigente, cilíndrica ou lamelar). 

 

1.4.1. Empacotamento fechado das micelas 

Para muitas soluções aquosas de copoli(oxialquileno)s em bloco a gelatinização pode 

ser um processo a quente, isto é, por resfriamento de uma solução a quente, ou um processo a 

frio, isto é, por aquecimento de uma solução fria. A transição fluido/gel hidrofóbico, abaixo 

da temperatura limite, é um efeito endotérmico causado por aumento da associação dos 

copolímeros dentro das micelas até que se empacotem (Schmolka, 1972). A transição 

fluido/gel, acima da temperatura limite, é causada pelo aumento do intumescimento das 

micelas já formadas, quando o solvente interage melhor no contínuo resfriamento, isto é, a 

quantidade de água associada com cada unidade oxietileno nas micelas (intumescimento 

micelar) aumenta quando a temperatura diminui. 

   Assumindo que as micelas esféricas intumescidas do solvente preencham o espaço 

como esferas efetivamente rígidas (Mingvanish e col., 1999), a gelatinização ocorre quando a 

fração volume da esfera (φ) estende-se a um valor crítico característico da condição de 

empacotamento. Por exemplo, uma estrutura cúbica de corpo centrado (ccc) tem φc = 0,68. O 

problema é determinar o tamanho efetivo da esfera rígida que melhor representa o 

intumescimento da micela em água, na qual claramente é uma esfera muito fluida. 
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 Em soluções diluídas, o volume efetivo no qual determina-se a interação de micelas 

colidindo (em geral, por experimentos de espalhamento de luz estático) é o volume excluído, 

primeiramente introduzido por Flory em 1953, na teoria de polímero em solução. O volume 

excluído é definido como oito vezes o volume efetivo de esferas rígidas de corpos colidindo, 

no caso micelas. O volume efetivo de esferas rígidas é uma quantidade termodinâmica 

(propriedades do equilíbrio medidas por espalhamento de luz estático) e é chamado vt. Nota-

se diferenças no correspondente volume hidrodinâmico obtido, por exemplo, para medida de 

raio hidrodinâmico (rh) por espalhamento de luz hidrodinâmico. O volume efetivo da esfera 

rígida é denominado vh, desde que a gelatinização é um equilíbrio, o volume efetivo 

apropriado é vt. 

O volume anidro da micela (em nm3) é dado por: 

va = 1021 Mw / NAρa                                                                           (8) 

onde Mw é a massa molar de micelas (g mol-1), ra é a densidade do copolímero anidro líquido 

(g cm-3), NA é a constante de Avogadro (mol-1) e o fator 1021 converte cm3 para nm3. Com 

essa quantidade é possível a determinação do fator de expansão termodinâmico 

(intumescimento): 

δt = vt / va                                                                                    (9) 

Essa quantidade é obtida diretamente por medidas de espalhamento de luz. 

Conseqüentemente, é adequado o uso do parâmetro δt e escrever a fração de volume como: 

φ = cδt / 1000 ρa                                                                           (10) 

onde c é a concentração do copolímero em g dm-3. No caso particular de estrutura cúbica de 

face centrada (cfc), φc = 0,74 e a concentração crítica para gelatinização (ccg) é dada por (em 

g dm-3): 

ccg = 740 ra / dt                                                                                (11) 

Yu e col. (1997) e Yang e col. (1997) relatam que essa equação pode ser usada para 

predizer o valor de ccg determinado por δt em soluções diluídas através de espalhamento de 

luz estático. 

Por exemplo, para um copolímero E41B8 (Yu e col., 1997) o valor de δt obtido por SLS 

a 350 C é 3,1; φc = 0,74 (para estrutura cúbica de face centrada – cfc), e ρa ≈ 1,07 g cm-3. O 

cálculo da concentração crítica de gelatinização é 255 g dm-3 ou 25%. De um diagrama 

fluido/gel a ccg é 25% m/m. Isso leva à conclusão de que a equação (11) pode predizer a ccg. 
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1.4.2. Termodinâmica da gelatinização 

O processo de gelatinização pode ser considerado um equilíbrio entre as micelas em 

solução e micelas num estado altamente agregado (gel). 

MB          BM                                                                             (12) 

onde M é um número elevado. Escrevendo a constante de equilíbrio para 1 mol de micelas: 

Kgel = [BM]eq / [B]eq ≈ 1 / [B]eq (para M elevado)                                (13) 

onde [B]eq é a concentração micelar no equilíbrio com o gel rígido. Para micelas de número 

de associação Nw,  

[B]eq = [A]eq / Nw                                                                           (14) 

onde [A]eq é a concentração molar do copolímero em um sistema no limite de gel rígido a 

uma dada temperatura. Conseqüentemente, a energia padrão de Gibbs da gelatinização é dada 

por: 

ΔgelGº = - RT lnK = RT ln([A]eq / Nw)                                                     (15) 

e a entalpia padrão de gelatinização por moléculas de copolímeros e dado por: 

ΔgelHº = - R dln[A]eq / d(1/T) = R dlnceq / d(1/T)                              (16) 

onde ceq é a concentração do copolímero no sistema.  

 Nesse tratamento, os estados padrões são micelas em uma solução diluída ideal de 

concentração 1 mol dm-3 e micelas empacotadas no gel. 

 Está claro que a entalpia padrão da gelatinização pode ser positiva com o aumento da 

temperatura a partir de baixos valores (gelatinização a frio), e negativa com a diminuição da 

temperatura a partir de altos valores (gelatinização a quente). 

 

1.5. MÉTODOS EXPERIMENTAIS / FUNDAMENTAÇÃO 

As técnicas experimentais são importantes para caracterização dos sistemas. A reologia 

é uma técnica importante para estudo dos polímeros em soluções e na forma de gel, sendo 

possível caracterizar o tipo de fluido. O espalhamento de luz fornece muitas informações das 

espécies em solução, sendo possível deterninar o raio hidrodinâmico aparente (rh,app) das 

micelas de materiais anfifílicos por medidas de espalhamento de luz dinâmico (DLS). Através 

do espalhamento de raio-X a baixos ângulos (SAXS) e miscroscopia de luz polarizada (PLM) 

é possível analisar a estrutura tridimensional existente nos géis. Enquanto que a 

espectroscopia de absorção no ultravioleta/visível é importante na quantificação da 

capacidade de solubilização (scp) de sistemas anfifílicos como os copolímeros. 
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1.5.1. Reologia 

A reologia descreve a deformação de um corpo sob a influência de tensões. Corpos, 

neste contexto, podem ser sólidos, líquidos ou gases (Schramm, 2006). Especificamente, 

voltada para as propriedades mecânicas sob várias condições de deformação (Ferry, 1980). O 

comportamento reológico mais simples é exibido por sólidos e fluidos ideais. 

Fluidos ideais, tais como líquidos e gases, deformam-se irreversivelmente sobre a 

aplicação de uma tensão, isto é, eles fluem. A energia requerida para a deformação é dissipada 

sob a forma de calor e não pode ser recuperada pela remoção da tensão.  

Sólidos ideais se deformam elasticamente. A energia requerida para a deformação é 

completamente recuperada quando a tensão é removida (Schramm, 2006). O termo 

viscoelástico é utilizado para descrever o comportamento no qual se encontra propriedades de 

um sólido ideal (elástico) e um líquido ideal (newtoniano). 

Essa propriedade do comportamento reológico de materiais relacionado com as 

respostas a uma tensão aplicada relaciona-se com a escala de tempo através do número de 

Deborah (De) (Schramm, 2006): 

De = τ / t                                                          (17) 

onde τ é o tempo de relaxamento característico do sistema e t é escala de tempo de 

experimento. O tempo τ é infinito para um sólido ideal, e zero para um líquido ideal. Muitos 

fluidos viscoelásticos têm De da ordem de unidade. 

A resposta particular de um material para aplicação de força depende da escala de tempo 

envolvida. Um material pode, portanto, apresentar-se como sólido qualquer porque tem um 

alto valor de τ ou ser submetido a um processo de escala de tempo relativamente menor do 

que τ. Do contrário, um material pode apresentar-se como líquido deformado em grandes 

intervalos de tempo do que τ.  

 

1.5.1.1. Líquidos e Sólidos Ideais 

Fluidos ideais são conhecidos como fluidos Newtonianos, porque Isaac Newton foi 

quem primeiro estudou suas propriedades. Considerando o sistema mostrado na Figura 11, 

onde um líquido simples encontra-se entre dois planos paralelos e a uma distância d ao longo 

do eixo y. A placa inferior é estacionária. A placa superior com área de superfície A é mantida 

em movimento a uma velocidade constante V na direção do eixo x por uma força de 

cisalhamento F. A força por unidade de área requerida para produzir o movimento, F/A, é 

denotada σ e é proporcional ao gradiente de velocidade ou taxa de cisalhamento, γ (V/d). A 
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constante de proporcionalidade é a viscosidade (ηo), isto é: 

ηo = σ / γ                  

                                         (18) 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fluxo de cisalhamento simples entre duas placas paralelas. 

 

Para um fluido Newtoniano, a viscosidade é uma constante independente da taxa de 

cisalhamento. 

A viscosidade de fluidos Newtonianos diminuem com o aumento da temperatura, 

relacionando-se aproximadamente de acordo com Arrhenius: 

ηo = Aexp-(E / RT)                                                          (19) 

onde T é a temperatura, A é uma constante, R é a constante dos gases e E é a energia de 

ativação para fluidos viscosos. Em geral, para um fluido Newtoniano, o aumento da 

viscosidade é fortemente dependente da temperatura. Para obter-se resultados precisos, 

cuidados devem ser tomados em medidas de viscosidade. 

Sólidos ideais são conhecidos como sólidos elásticos de Hooke. Robert Hooke foi quem 

primeiro estabeleceu teoricamente a descrição desse fenômeno. 

De acordo com a lei de Hooke, a tensão de cisalhamento (σ) é diretamente proporcional 

a taxa de cisalhamento (γ): 

σ = Goγ                                                          (20) 

onde Go é o módulo de cisalhamento do material.  

 

1.5.1.2. Comportamento Viscoso 

A maioria dos materiais exibe comportamento reológico que são desviados do 

comportamento Newtoniano. Os fluidos não-Newtonianos mostram taxa de cisalhamento 

dependente da viscosidade. Tais comportamentos reológicos são: (a) pseudoplástico, (b) 

dilatante, (c) plástico de Bingham, (d) tixotrópico e reopético (Figura 12, página 26) 

 

A V, F 

d 

y 

x 
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(a) Pseudoplástico 

Fluidos que sofrem diminuição da viscosidade quando a taxa de cisalhamento aumenta 

são chamados de pseudoplásticos. Diversas substâncias como emulsões, suspensões ou 

dispersões de alta importância técnica e comercial pertencem a esse grupo. Esse 

comportamento é conseqüência: (i) da orientação de móleculas ou partículas na direção do 

fluxo aplicado; ou (ii) desembaraçamento de partículas ou moléculas agregadas; ou (iii) a 

retirada de solvente, diminuindo as interações intermoleculares e assim moléculas ou 

partículas se moverão com maior facilidade resultando na diminuição da viscosidade.  

 

(b) Dilatante    

O termo dilatante refere-se ao fenômeno do aumento da viscosidade com aumento da 

taxa de cisalhamento. A tendência desse fenômeno ocorrer num sistema é consistente com a 

presença de partículas de sólidos num líquido. Se o cisalhamento aumenta, as partículas são 

mais aproximadas para uma mesma região. O efeito total é a redução do movimento livre do 

fluido e todo o sistema torna-se mais resistente ao cisalhamento. 

A equação de Ostwald-de Waele é usada para representar os dois tipos de 

comportamentos discutidos (pseudoplástico e dilatante): 

σ = Kγn                                                          (21) 

onde K é uma constante e n é a potência da taxa de cisalhamento do material. Para um 

material pseudoplástico, 0 < n > 1 e para material dilatante, n > 1. 

 

(c) Plástico de Bingham 

Alguns materiais não fluem até que uma tensão de cisalhamento crítico seja alcançada. 

Se um material comporta-se como um fluido Newtoniano após o valor crítico, ele é conhecido 

como um fluido plástico ideal de Bingham, obedecendo a equação: 

 σ = σo + ηo γ                                                           (22) 

onde ηo é a viscosidade e σo é o valor crítico de Bingham (a taxa de cisalhamento zero). 
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Figura 12. Representação esquemática da variação da tensão de cisalhamento com a taxa de 

cisalhamento indicando diferentes tipos de comportamento reológico: (1) Newtoniano; (2) 

Pseudoplástico; (3) Dilatante; (4) Plástico Ideal de Bingham; (5) Plástico de Bingham não-

ideal. σo é o valor crítico de Bingham. 

 

Os fluidos plásticos podem ser classificados tanto como líquidos quanto como sólidos. 

Eles são, na maioria das vezes, dispersões que em repouso podem formar uma rede 

intermolecular/interpartículas mantida por forças de van der Waals, etc. Essas forças 

restrigem mudanças de posição de elementos de volume e dão à substância um caráter sólido 

com uma viscosidade extremamente alta (Schramm, 2006). Para um fluido de Bingham é 

chamado de σo, quando σ > σo, a estrutura pode entrar em colapso rapidamente produzindo 

um fluido Newtoniano (fluido ideal de Bingham). No entanto, normalmente a mudança é 

progressiva e o resultado é a diminuição da viscosidade com aumento da taxa de cisalhamento 

(fluido de Bingham não ideal). 

O modelo mais simples usado para todos os sistemas já discutidos é o modelo Herschel-

Bulkley, o qual incorpora os elementos dos três modelos (Newtoniano, Ostwald-de Waele e 

Bingham): 

 σ = σo + Kγn                                                           (23) 

onde K é o índice de consistência, σo e n são parâmetros que variam com o tipo de fluxo. Os 

vários comportamentos podem ser resumidos como: 

Newtoniano: σo = 0 e n = 1; 

Pseudoplástico: σo = 0 e 0 < n > 1; 

taxa de cisalhamento  

te
ns

ão
 d

e 
ci

sa
lh

am
en

to
 

σ0 
 
 

σ0 

5

4

2

1

3



 

 27 
 

 

Dilatante: σo = 0 e n > 1; 

Fluido ideal de Bingham: σo > 0 e n > 1; 

Fluido não-ideal de Bingham: σo > 0 e n ≠ 1. 

 

(d) Tixotrópico e Reopético 

Se a escala de tempo na qual as medidas são realizadas é suficientemente pequena, 

podem ser observadas mudanças na viscosidade em função de tempo, enquanto a taxa de 

cisalhamento é constante. Os sistemas descritos anteriormente podem ser considerados como 

de comportamento de estado estacionário, atingido depois que um sistema tem um tempo 

suficiente para relaxar (isto é, para estabelecer uma estrutura na resposta da tensão de 

cisalhamento). Alguns sistemas mostram uma diminuição gradual, outros um aumento na 

viscosidade com o tempo, numa taxa de cisalhamento fixa. Essas tendências de 

comportamento são chamadas de tixotropia e reopético, respectivamente. 

 

1.5.1.3. Viscoelasticidade Linear 

 A teoria da viscoelasticidade linear é baseada no princípio da sobreposição. Isto 

implica que a resposta de um material viscoelástico é uma função somente do tempo para 

todas as magnitudes de tensão e deformação. Nesse regime as propriedades reológicas de 

materiais podem geralmente ser representadas por modelos mecânicos os quais, ao menos 

qualitativamente, comporta-se de maneira análoga. Os elementos básicos de um modelo 

mecânico são uma mola elástica para representar a Lei de Hooke e uma bola a qual obedece a 

Lei de Newton (pistão movendo-se no óleo). O modelo mecânico mais simples semelhante 

para um corpo viscoelástico é uma mola com bolas em série (unidade de Maxwell). O 

elemento mola é designado para um módulo de cisalhamento análogo Go e a bola representa a 

viscosidade, ηo. Quando um certo cisalhamento (ρ) é aplicado, a mola estica-se 

instantaneamente, enquanto a bola alongada estende-se na razão ρ/η0. A deformação total é a 

soma da deformação elástica (γH) e a deformação viscosa (γN) 

γ = γH + γN                                                          (24) 

 Quando, de repente, o processo de deformação cessa, o módulo de Maxwell relaxa 

com uma constante de tempo (τ), a qual é determinada pela razão da viscosidade (ηo) e 

módulo elástico (Go). 

τ = ηo/Go 
                                                           (25) 

 Se um material é submetido a uma variação de tensão, uma variação de deformação 
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senoidal será produzida. No caso de um sólido ideal a resposta da deformação será em fase 

com a tensão aplicada, enquanto no caso de um líquido ideal a deformação será π/2 fora de 

fase com a tensão. Para um material viscoelástico a diferença de fase entre a tensão e a 

distensão seria entre 0 e 90o. 

  A variação da tensão e da deformação com o tempo é dada por expressões do tipo: 

σ = σosen(ϖt +δ)                                               (26) 

γ = γosenϖt,                                                    (27) 

onde δ é o ângulo de fase, isto é, o lugar angular relativo de tensão e deformação; σ0 e 

γ0 são as amplitudes de tensão e deformação, respectivamente. A equação para tensão pode 

ser expandida para: 

σ = σosenϖtcosδ + σocosϖtsenδ                                    (28) 

 A tensão pode, portanto, ser considerada como sendo resolvido para duas 

componentes: uma σocosδ, a qual está em fase com a deformação e outra σosenδ, a qual é π/2 

fora de fase com a deformação. É possível definir dois módulos dinâmicos: G’, o qual está em 

fase com a deformação e G”, o qual está π/2 fora de fase com a deformação.  

G’ = (σo/γ o)cosδ                                              (29) 

e 

G” = (σo/γo)senδ                                               (30) 

Então,  

σ = γoG’senϖt + γoG”cosϖtδ                                              (31) 

O ângulo de fase δ é dado por: 

tg δ = G”/G’                                                   (32) 

O ângulo de fase (δ), ou ângulo de perda, é um outro parâmetro na investigação do 

comportamento viscoelástico de um material. Este sempre aparece nas equações senoidais da 

deformação elástica. Os ângulos de mudança de fase dos materiais viscoelásticos se situam 

entre 0< δ > 90º. Por questões de simplicidade, o resultado obtido é registrado sob forma da 

tangente do ângulo de perda, tan(δ), também chamada de fricção interna ou amortecimento, 

que é a razão entre a energia dissipada e a energia potencial armazenada por ciclo.  

 O modulo complexo G* é a razão entre a tensão e a deformação: 

G* = σ/γ                                                        (33) 

onde G* = G’ + iG”. O módulo complexo é formado por uma parte real e outra imaginária 

que engloba as suas componentes viscosa e elástica. G’ é o módulo de armazenamento ou de 
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rigidez dinâmica que indica a parcela equivalente de energia proveniente da tensão aplicada. 

Ela é temporariamente armazenada durante o teste, mas que pode ser recuperada 

posteriormente. G” é o módulo de cisalhamento ou de perda. Indica a parcela de energia que 

foi utilizada para iniciar o escoamento e transferida irreversivelmente para a forma de calor.  

 Os resultados experimentais de G* e δ, dentro de um intervalo de freqüência, fornece 

curvas reológicas que informam a respeito da viscoelasticidade do material. 

 

1.5.1.4. Principais Reômetros 

A caracterização dos fluidos deste trabalho requer a utilização de um reomêtro. Os 

reômetros são equipamentos mais complexos, cujos projetos permitem tanto investigar o 

comportamento reológico sob condição de fluxo pleno, quanto determinar o comportamento 

viscoelástico de um certo fluido (Machado, 2002).  

Existem reomêtros que têm um controlador de entrada de tensão e determinam a taxa de 

cisalhamento resultante: eles são chamados “Reomêtros de Tensão Controlada (Controlled 

Stress Rheometers)” ou “Reômetros CS”. Outros têm um controlador de entrada de taxa de 

cisalhamento resultante: “Reômetros de Taxa Controlada (Controlled Rate Rheometers)” ou 

“Reômetro CR” (Schramm, 2006). 

Importantes diferenças entre os reômetros CS e CR podem ser observadas quando 

fluidos viscoelásticos são testados. Segundo Schramm (2006) isso ocorre especialmente 

quando amostras idênticas oferecem tanto respostas tipo líquido, quanto tipo sólido, e são 

submetidas a diferentes condições, como, por exemplo, a diferentes taxas de cisalhamento. 

Segundo Schramm (2006) a maioria dos reômetros CS é projetada para fornecer alta 

sensibilidade, a fim de distinguir de forma mais satisfatória materiais similares, em valores 

muito baixos de taxas de cisalhamento, nas quais um viscosímetro mais simples não garante 

resultados significativos.   

Alguns reômetros têm a possibilidade de trabalhar com ambos os modos de teste. E 

existem ainda duas outras diferenças adicionais no projeto desses reômetros. Os de medição 

tipo: i) Searle e ii) Couette (Figura 13, página 30). 

Uma simples variação na geometria do sistema de medição (cilindro coaxial, cone-placa 

e placas paralelas) permite um uso versátil dos reômetros rotacionais em análises de fluidos 

com alta ou média viscosidade. Os reômetros com sistema de medição tipo Searle apresentam 

mais problemas na análise de líquidos de baixa viscosidade em altas taxas de cisalhamento do 

que os do tipo Couette, pois rotação em alta velocidade pode causar turbulência, 
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proporcionando erros nos resultados. 

Os sistemas de medição tipo Couette mantêm o fluxo laminar mesmo quando líquidos 

de baixa viscosidade são testados em altas taxas de cisalhamento, condições estas que não 

podem ser testadas em reômetros CR tipo Searle.  

Reômetros com um sistema de medida tipo Couette podem ser instrumentos versáteis 

que promovem o entendimento da natureza viscoelástica dos fluidos. 

Em um reômetro, em modo de tensão controlada, esta se comporta como função 

senoidal do tempo. Daí, o reômetro mede a deformação dependente do tempo resultante. 

Testes com tensões oscilatórias são, também, denominados de testes dinâmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Geometria Couette (“Cup and Bob”). 
 

1.5.2. Espalhamento de Luz  

O espalhamento de luz é um dos métodos disponíveis mais utilizados para 

caracterização de polímeros em solução. Essa técnica fornece informações de propriedades 

estática e dinâmica das soluções poliméricas. Informações como massa molecular média 

(Mw), fator de expansão termodinâmica (δt) e número de associação (Nw) podem ser obtidos 

num único experimento. Essas são propriedades de moléculas poliméricas solvatadas e, 

portanto, não dependem da dinâmica Browniana da cadeia polimérica. O coeficiente de 

difusão translacional D e o raio hidrodinâmico (rh) podem ser obtidos através de experimentos 

de espalhamento de luz dinâmico. Estes parâmetros contam para o movimento Browniano das 

moléculas poliméricas em soluções diluídas, o qual surge das forças de fricção entre as 

cadeias poliméricas e o solvente circundante. 

Um feixe de radiação eletromagnética consiste de campos elétrico e magnético variando 

simultaneamente com o tempo. Eles encontram-se perpendicularmente na direção do 

movimento. A incidência, oscilando o campo elétrico é resposta para espalhamento e se 

restrito ao plano xz é polarizado verticalmente. Quando um feixe passa através de uma 
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solução polimérica interage com a solução usando seus campos elétrico ou magnético ou 

ambos. Na ausência de campo magnético, a interação do feixe com a solução é denominada 

pela interação dos elétrons do copolímero com o campo elétrico produzido pela radiação 

incidente. A radiação incidente pode ser absorvida ou espalhada pela solução. Absorção 

requer energia quantizada e ocorre somente quando a energia da radiação é igual a energia 

dada entre os níveis de energia da molécula. Espalhamento, no entanto, não necessita dessas 

condições específicas que regem o processo de absorção. 

A luz é espalhada quando o campo elétrico do feixe incidente induz a polarização da 

nuvem eletrônica ao redor da molécula polimérica. A mudança da polaridade instantânea ao 

longo da molécula produz um momento dipolo instantâneo. O momento induzido pode ser 

expresso em termos de polarisabilidade α, o qual, de acordo com a equação de               

Lorentz–Lorentz (Equação 34) é relatado para massa molar do copolímero e índice de 

refração da solução por: 

α = (ns
2Mw

2/4π2NA
2) x (dn/dc)2                                                (34) 

onde  Mw  = massa molar média 

NA = constante de Avogadro   

dn/dc = incremento do índice de refração 

          ns = índice de refração do solvente 

O momento dipolar induzido oscila em fase com o campo elétrico e age como uma 

fonte secundária de espalhamento e a radiação espalha em todas as direções. Se a radiação 

espalhada produzida tem a mesma energia e comprimento tal qual o feixe incidente, ocorre 

espalhamento elástico. Mas se a radiação espalhada tem energia e comprimento diferente, 

então está ocorrendo espalhamento inelástico, o qual é a base da espectroscopia Raman. 
 

1.5.2.1. Espalhamento de Luz Estático (SLS) 

Espalhamento de Luz Estático (SLS), ou espalhamento de luz elástico para polímeros 

em solução, fornece informações da massa molar das micelas (Mw,mic), seu número de 

associação (Nw) e seu fator de expansão termodinâmica (δt) ou fator de intumescimento. SLS 

é também um método para determinação da temperatura micelar crítica (cmt) e concentração 

micelar crítica (cmc). 
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1.5.2.2. Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS) 

Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS), ou espalhamento de luz inelástico, fornece, 

principalmente, propriedades hidrodinâmicas das micelas em solução. Fornece a distribuição 

do coeficiente de difusão aparente mútuo (Dapp) e, desse modo, a distribuição de raio 

hidrodinâmico aparente (rh,app) via a equação de Stokes-Einstein. Na combinação com SLS, 

DLS também fornece o fator de expansão hidrodinâmico. 

 

1.5.3. Espalhamento de raios-X a baixos ângulos (SAXS) 

Difração de raios-X por um arranjo de átomos é devido a diferenças de fase entre duas 

ou mais ondas (Azaroff e Buerger, 1958; Alexander, 1969). A diferença de fase depende da 

diferença no comprimento do caminho por quaisquer duas ondas difratadas. Se a diferença de 

caminho é um inteiro múltiplo do comprimento de onda, as ondas estão completamente em 

fase e ocorre interferência construtiva. Inversamente, se a diferença no caminho é uma fração 

do comprimento de onda, as ondas estão fora de fase e a interferência destrutiva resulta num 

decréscimo na amplitude. A condição de interferência construtiva máxima dá um pico alto no 

padrão de espalhamento, o qual é chamado de reflexão. 

A condição sobre a qual um material cristalino difrata raios-X foi investigado por 

Bragg. O resultado de seu trabalho foi a lei de Bragg, a qual descreve a condição essencial 

para uma reflexão ocorrer, isto é: 

nλ = 2dsenθ                                                   (35) 

onde n é a ordem de refração, dado qualquer valor e interage consistentemente com senθ, não 

excedendo a unidade; λ é o comprimento de onda do raio-X, d é o espaço entre os planos e θ 

é o ângulo de incidência e reflexão do feixe de raio-X, conhecido como ângulo de Bragg (ver 

Figura 14). 

 O ângulo espalhado, isto é, o ângulo entre o feixe incidente e refletivo é 2θ. Esse é o 

ângulo medido empiricamente. 

Espalhamento de raios-X a baixos ângulos (SAXS) está relacionado com o efeito de 

difração a ângulos tipicamente menores que 2º. Dado o comprimento de onda do raio-X, a 

distância na qual as flutuações na densidade da difração na faixa de ângulo baixo 

(determinado através da lei de Bragg) é 10 – 1000 Å. 

É comum expressar espalhamento a baixos ângulos em termos de vetor espalhamento q 
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definido como: 

q = (4π/λ)senθ                                                     (36) 

onde λ é o comprimento de onda do raio-X e θ é o ângulo de Bragg. O valor de q para a 

primeira ordem de reflexão (q*) fornece uma estimativa do espaçamento, através da aplicação 

da lei de Bragg, na forma: 

d = 2πn/q*                                                     (37) 

A lei de Bragg assume um nível regular de empilhamento numa direção. Se a amostra 

contém cristais orientados aleatoriamente então as intensidades podem ser corrigidas para os 

valores de uma direção (unidimensional) por aplicação da correção de Lorentz, isto é, por 

multiplicação da intensidade de espalhamento por q2. Em equipamento moderno essa correção 

pode ser aplicada diretamente via computador. A posição de q* máximo na I(q)q2 contra q no 

gráfico é então usado para calcular o comprimento do espalhamento. A correção de Lorentz é 

relevante apenas se as intensidades são requisitadas para uma análise da estrutura por 

completo. A posição da reflexão (q*) pode ser alterada se a intensidade de origem é alta e 

depende de q. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama esquemático mostrando difração de raios-X de um cristal. A distância 

entre os planos e o ângulo de incidência e reflexão estão marcados.  

 

No que se refere a soluções micelares aquosas de copolímeros em bloco, existem três 

formas básicas de micelas: esféricas, cilíndricas e lamelares. Quando as estruturas micelares 

são altamente ordenadas, estruturas lamelares apresentam-se regularmente ordenadas, micelas 

cilíndricas longas estão empacotadas hexagonalmente e micelas esféricas podem estar 

empacotadas em uma das três formas cúbicas: simples (cs), face centrada (cfc) ou de corpo 
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centrado (ccc). Outras estruturas regulares de um tipo bicontínuo são também possíveis.  

O arranjo periódico no espaço dá um aumento para reflexões de Bragg bem definidas. O 

tipo de rede cristalina pode ser determinada por comparação das seqüências observadas de 

espaços consecutivos recíprocos de Bragg com seqüências características de redes cristalinas 

modelos, listados na tabela. 

 

Tabela 2. As razões de espaços de Bragg consecutivos recíprocos para diferentes modelos 

morfológicos. 

Morfologias Proporções (q/q*) 

Lamela Alternada (lam) 1:2:3:4:5... 

Hexagonal (hex) 1:√3:√4:√7:√9... 

1:1,73:2:2,65:3... 

Cúbica de Corpo Centrado (ccc) ou  

Cúbica Simples (cs) 

1:√2:√3:√4... 

1:1,41:1,73:2... 

Cúbica de Fase Centrada (cfc) 1:√4/3:√8/3:√11/3:√4... 

1:1,16:1,64:1,92:2... 

 
1.5.4. Microscopia de Luz Polarizada (PLM) 

A base dessa técnica é que qualquer líquido cristalino de fase não-cúbica exibe textura 

distinta quando observado através de luz polarizada cruzada. 

Em soluções diluídas de copolímeros em bloco do tipo E/B e E/P, micelas de qualquer 

tipo (ou forma) estão em movimento browniano e a solução é fluido (isotrópico). Em 

concentrações moderadas ou elevadas, é sabido que as soluções micelares podem empacotar 

para formar gel. No entanto, se as micelas evoluem em cilindros ou lamelas, então elas são 

anisotrópicas com respectivo índice de refração. Um corpo consistindo de partículas na forma 

de varas (de comprimento de onda limitado, embutido numa isotropia média tendo um índice 

de refração diferente) será birrefringente. Esse índice de refração é grande para a luz, 

vibrando ao longo das varas que a cruza. 

Um corpo no qual partícula como pratos paralelos ou finas camadas que o comprimento 

de onda da luz, distribuída numa isotropia média de diferentes índices de refração, mostram 
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birrefringência com um grande índice de refração para luz, vibrando mais paralela aos pratos 

ou camadas do que vibrando normal a eles. As fases hexagonal e lamelares podem ser 

distinguidas nas texturas presentes através da polarização cruzada.  

 

1.5.5 Espectroscopia do Ultravioleta/Visível (UV/Vis). 

Em geral, tecnologias como espectroscopia de UV e espectroscopia de RMN 1H têm 

sido utilizadas para determinar a capacidade de solubilização de fármacos dos copolímeros 

em bloco. A espectroscopia de UV é mais comumente utilizada, mas envolve a obtenção de 

uma curva de calibração. A espectroscopia de RMN 1H, como desenvolvida por Rekatas e col. 

(2001), é um método absoluto sem necessidade de calibração. Os resultados dos dois métodos 

mostram boa concordância de +/- 5%.  

Compostos químicos contendo ligações insaturadas podem absorver radiação 

eletromagnética dentro de uma faixa de freqüência específica. A espectroscopia de UV 

geralmente detecta a absorção da radiação nas regiões do ultravioleta (190–400 nm) ou visível 

(400–800 nm). O espectro ultravioleta da solução do fármaco é determinado por uma leitura 

da solução numa cubeta de quartzo e registrando o espectro contra o solvente puro. A 

intensidade da absorção não é somente dependente da concentração das soluções, mas 

também relacionada com o comprimento do caminho da luz que atravessa a solução 

problema.  

Esses dois fatores são combinados numa relação de Beer-Lambert, o qual é 

normalmente expressa em termo de intensidade de luz incidente (Io) por luz emergente (I): 

                                                             I/Io = e-εcl                                                          (38) 

ou expressa na forma logarítmica,  

         Log (Io/I) = A = εcl                                                 (39) 

onde ε é o coeficiente de absortividade molar, a qual é constante para a solução no 

comprimento que a medida é feita, c é a concentração da solução e l é a espessura da cubeta. 

A é a absorbância que é medida diretamente no espectrofotômetro de ultravioleta/visível. 

Então A relaciona-se linearmente com a concentração porque ε e l são constantes nas 

condições dadas. 
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1.6. SOLUBILIZAÇÃO 

1.6.1. Solubilização em Sistemas Surfactantes 

Muitos grupos (Zentner e col., 2001; Hatefi e Amsden, 2002) têm investigado o 

potencial de soluções aquosas de surfactantes disponíveis comercialmente como 

solubilizantes de muitos compostos hidrofóbicos. A habilidade de formar micelas surfactantes 

melhora a solubilidade em água de compostos levemente solúveis em água. Tal propriedade 

tem recebido muita atenção nos últimos 15 anos, principalmente pela indústria farmacêutica. 

A presença de um micro-ambiente hidrofóbico no núcleo da micela é capaz de oferecer um 

domínio adequado para a solubilização de fármaco. A classe dos surfactantes dos copolímeros 

em bloco não iônicos é considerada adequada para o uso na liberação controlada, por causa da 

baixa toxidade para sistemas biológicos (Piskin, 1994; Zaikov, 1989 e Grindel e col., 2002) 

comparada à classe dos copolímeros iônicos. 

Os tensoativos (ésteres de sorbitano, polissorbatos e cetomacrogol 100 BP e outros 

éteres do macrogol) são exemplos de copolímeros não iônicos. Possuem baixa toxicidade e 

são amplamente utilizados em formulações farmacêuticas (Florence e Attwood, 2003). Outra 

vantagem é a baixa concentração micelar crítica (cmc) desses copolímeros (Booth e Attwood, 

2000), o que permite menor quantidade do surfactante que será pesado na formulação final. O 

controle de todas as propriedades físico-químicas dos copolímeros em bloco, tais como massa 

molar e composição, favorecem o uso do copolímero para uma dada formulação.    

Formariz e col. (2004) trazem relatos de fármacos anti-tumorais solubilizados em 

micelas do ácido poliaspártico. O qual promoveu tempos prolongados de circulação pelo 

organismo (Kwon e col., 1994). 

/ 

 

 

 

 

Figura 15. Micelas poliméricas: (a) fármaco solubilizado no centro hidrofóbico e (b) fármaco 

ligado covalente na cadeia do polímero (extraído de Formariz e col., 2004). 



 

 37 
 

 

Batrakava e col. (1996) relatam que a solubilização da doxorrubicina e epirrubicina em 

micelas de Pluronics aumentou a atividade anti-tumoral destes fármacos (Figura 15(a)). 

Yokayama e col. (1990) descrevem que micelas formadas por copolímero de bloco a partir de 

ácido poliaspártico-polietileno, tendo a doxorrubicina ligada covalentemente no final da 

cadeia do ácido poliaspártico reduziu a toxicidade da doxorrubicina in vivo (Figura 15(b), 

página 36). 

 
1.6.2. Solubilização em Misturas de Surfactantes 

Conforme Crothers e col. (2005), um desafio amplamente reconhecido na formulação 

de sistemas de liberação de fármacos é a obtenção de formas de dosagem líquida de fármacos 

levemente solúveis em água. 

Uma visão desenvolvida recentemente refere-se a utilização de misturas binárias 

visando potencialização das propriedades de solubilização e gelatinização dos copolímeros 

não-iônicos na solubilização e liberação controlada. Harrison e col. (2005) recentemente 

examinaram apenas as características de micelização e gelatinização para uma mistura 

F87/E45B14E45 50/50 %m/m. Chu e col. têm investigado a micelização e gelitinização de 

misturas de E99P69E99 (comercialmente chamado de F127) com tribloco E45B14E45 (Liu, Nace 

e Chu, 1999). No entanto, nenhum desses autores estudaram a capacidade de solubilização 

(scp) desses materiais. 

É sabido que soluções concentradas de muitos copolímeros EmPnEm têm propriedades 

de gelatinização que são favoráveis a liberação controlada de fármacos, isto é, eles gelificam 

com aquecimento a partir de baixas temperaturas (gelatinização a frio). O potencial desses 

sistemas foi observado há muitos anos por Schmolka (1972) em conecção com o uso de géis 

aquosos no tratamento de queimaduras. Porém as soluções micelares dos copolímeros EmPnEm 

a temperatura ambiente têm baixa capacidade de solubilização (scp) para fármacos, em 

contraste com as soluções micelares EmSnEm (Crothers e col., 2005). Infelizmente, soluções 

micelares dos copolímeros EmSnEm não exibem gelatinização a frio (Yang e col., 2003a). 

Assim o interesse em combinar as propriedades de solubilização das soluções micelares dos 

copolímeros EmSnEm com as propriedades de gelatinização das soluções micelares dos 

copolímeros EmPnEm é promissor para aplicação farmacêutica, sendo portanto, o objetivo 

principal deste trabalho.    
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1.6.3. Fármacos 

O fármaco griseofulvina (Figura 16) pode ser utilizada nos experimentos de 

solubilização, pois possui uma pequena solubilidade em água e é um padrão apropriado para 

testar hospedeiros micelares que solubilizam uma gama de fármacos (Rekatas e col., 2001; 

Ricardo, Crothers e Booth, 2002; Wiedmann, Bhatia e Wattenberg, 2000). A griseofulvina 

possui atividade antifúngica tendo como indicações principais as infecções da pele, couro 

cabeludo e unhas causadas por Dermatophutes ou Sporptrychum quando não responderam à 

terapêutica convencional. Pode ser isolada do Penicillium griseofulvum dierckx ou obtida por 

síntese. A griseofulvina é um antibiótico não poliênico que age causando a destruição do fuso 

mitótico de microorganismos susceptíveis, ao interagir com seus microtúbulos polimerizados 

(Manual on line da Virbac). Um espectrômetro Ultravioleta/Visível, calibrado, registra a 

absorbância de soluções de griseofulvina em metanol, contra um branco do solvente.  A forte 

absorbância em 292 nm fornece um gráfico satisfatório da Lei de Beer. 

 

 

 

 
 
 

 
 
Figura 16. Estrutura química do fármaco Griseofulvina. 

  

Muitos fármacos anticangerígenos são compostos naturais ou têm sido desenvolvidos a 

partir de compostos similares que ocorrem na natureza (Goniotaki e col., 2004). Os 

flavonóides são pertencentes a um grande grupo de fitoquímicos ou fitonutrientes, que são 

polifenóis de baixa massa molecular, encontrados em diversas plantas e que apresentam ação 

antiinflamatória, antialérgica e anti-câncer. É encontrado em várias frutas e vegetais em geral, 

assim como em alimentos processados como chá e vinho (Middleton e col., 2000). São 

compostos naturais heterocíclicos amplamente distribuídos em plantas como glicosídeos ou 

não-glicosídicos (Goniotaki e col., 2004). Eles são subdividos, de acordo com a origem 

biossintética, em (a) Flavonas, Flavonóis e seus O-heterosídeos; (b) C-heterosídeos; (c) 

Antocianos; (d) Chalconas; (e) Auroras; (f) Di-hidro-flavonóis, (g) Flavanas, 

Leucoantocianidinas e Proantocianidinas; (h) Isoflavonóides; (i) Neoflavonóides, (j) 

Biflavonóides (Zuanazzi e Montanha, 2004). As classes descritas juntas devem-se ao fato de 
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apresentarem origens biossintéticas muito próximas. A Tabela 3 (página 40) mostra cada 

classe com uma estrutura e nome correspondente. 

A substitição e o nível de oxidação do anel pirano, C (Tabela 3, Figura 1), caracteriza o 

tipo de classe: 

- Flavonas: possuem um grupo carbonila na posição 4, uma ligação dupla entre as 

posições 2 e 3 e não apresentam hidroxila na posição 3; 

- Flavonóis: possuem um grupo carbonila na posição 4, uma ligação dupla entre as 

posições 2 e 3 e uma hidroxila na posição 3; 

- O-heterosídeos: são açúcares ligados através do carbono C-1 (anomérico) ao oxigênio 

presente no flavonóide; 

- C-heterosídeos: são açúcares ligados pelo seu carbono C-1 (anomérico) e um ou dois 

carbonos do anel A do flavonóide; 

- Antocianos: possuem um grupo hidroxila na posição 3 e duas ligações duplas, uma 

entre o átomo de oxigênio e o carbono 2 e outra entre os carbonos 3 e 4; 

- Chalconas: possuem como núcleo fundamental o 1,3-diarilpropano, modificado pela 

presença de uma ligação olefínica, de um grupo cetona e/ou hidroxila. Nessa classe a 

numeração dos anéis A e B é trocada. O anel A recebe números ordinários seguidos de linha 

(‘) e o anel B apenas número ordinário. 

- Auroras: são derivadas da 2-benzilidenocumaranona. Apresenta isomeria geométrica 

devido a presença de uma ligação olefínica entre os anéis B e C. A forma Z-aurora é a mais 

comum. 

- Di-hidro-flavonóis: são compostos que possuem uma ligação simples entre os 

carbonos 2 e 3 (α e β para as di-hidrochalconas) no anel pirano (C). Pertecem a essa classe as 

flavanonas (ou di-hidroflavonas), di-hidroflavonóis (ou flavanóis ou 3-hidróxi-flavanonas) e 

as di-hidrochalconas. 

- Flavanas, Leucoantocianidinas e Proantocianidinas: estão numa classe junto com os 

biflavonóides e isoflavonóides, nos quais é possível encontrar estruturas oligomerizadas; 

- Isoflavonóides: possuem um grupo carbonila na posição 4 e o anel B encontra-se 

ligado ao restante da molécula através do carbono 3. Podem ainda possuir uma ligação dupla 

entre os carbonos 2 e 3; 

- Neoflavonóides: contém 15 átomos de carbono, que são associados estruturalmente e 

biogeneticamente aos flavonóides e isoflavonóides.   

- Biflavonóides: constituem uma classe de flavonóides diméros, diferenciando-se de 
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outros oligômeros como as protoantocianidinas. Ocorrem principalmente como dímeros das 

flavonas e flavanonas, raramente chalconas. 

 

Tabela 3. Classe, estrutura e nome de alguns flavonoídes.  

Nº Classe Estrutura Nome 

1. Flavonóides  

 

 

 

 

 

Estrutura básica 

2. Flavonas, 

flavonóis e seus 

O-heterosídeos 

 

Tricetina 
 

C15H10O7 
 

 

3. Flavonas, 

flavonóis e seus 

O-heterosídeos 

 

Quercetina 

 

C15H10O7 
 

4. Flavonas, 

flavonóis e seus 

O-heterosídeos 

 

Rutina 

 

C27H30O16 
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5. C-heterosídeos 

 

Vitexina 

 

C21H20O10 
 
 
 

6. Antocianos 

 

Malvidina 

 
C17H15O7.Cl 

 
 
 

7. Chalconas 

 

Isoliquiritigenina 

 

C15H12O4 
 

 

8. Auroras 

 

Sulfuretina 

 

C15H10O5 
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9. Di-hidro-

flavonóis 

 

Naringenina 

 

C15H12O5 
 
 

 

10. Flavanas, 

Leucoantocianidi

nas e 

Proantocianidinas 

 

(+)-Catequina 

 

C15H14O6 
 
 

11. Isoflavonóides 

 

Isoflavana 

C15H14O 

 
 
 

12. Neoflavonóides  

 

3-Metoxidal-

bergiona 

 
C16H14O3 

 

13. Biflavonóides 

 

Robustaflavona 

 

C30H22O10 
 

 

 

Os flavonóides exibem uma variedade de atividades biológicas como antiinflamatório, 
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bactericida, fungicida, antiviral, antiúlcera, hepatoproteção, antitumoral e atividade 

antioxidante (Narajana e col., 2001). Muitas dessas atividades são conseqüência da habilidade 

dos flavonóides formar radicais livres que inibem enzimas e interagem com biomembranas 

(Saija e col., 1995 a,b). 

Interesse nos flavonóides também têm aumentado por causa de suas atividades 

antioxidantes e suas habilidades de prevenir doenças cardíacas (Gordon e Roedig-Penman 

1998). Muitas propriedades biológicas dos flavonóides podem ser relatadas pela sua 

capacidade de penetrar nas membranas celulares e afetar as atividades biológicas (Demetzos e 

col., 2001). Muitos flavonóides são compostos insolúveis em água com baixa razão de 

dissolução e isto é a maior desvantagem para administração in vivo.  

Quercetina, que pertence aos flavonóis, é reportada como um composto antineoplástico, 

exercendo alta atividade inibitória contra várias células cancerígenas humanas in vitro e 

exibindo um efeito atóxico sinergístico com cisplatina contra células leucêmicas resistentes a 

fármaco in vitro (Middleton e col., 2000). Catequina (Tabela 3, Figura 10) e quercetina 

(Tabela 3, Figura 3), são uns dos principais polifenóis em vinho tinto, mostraram inibição do 

crescimento de células cancerígenas na mama humana (Damianaki e col., 2000).  

 A estrutura comum de alguns flavonóides (Figura 17) consistem de dois anéis 

aromáticos (denominados A e B) ligados através de três carbonos que normalmente forma um 

heterociclo oxigenado (anel C) (Middleton e Kandaswami, 1992; Harbone e Williams, 2000; 

Havsteen, 2002; Lelpo, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Estrutura química comum de alguns flavonóides. 

 

Quercetina (3, 3’, 4’, 5, 7 – pentahidroxi-flavonol –Tabela 3, Figura 3) é um dos mais 

abundantes flavonóides presentes nos vegetais. Nas plantas, ocorre principalmente nas folhas 

e em outras partes como não–glicosídeos ou glicosídeos, nestes, um ou mais grupos de 

açúcares estão ligados aos grupos fenólicos por ligações glicosídicas. Glicose é o açúcar mais 
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comum, galactose e raminose também são freqüentemente encontrados na composição dos 

flavonóides (Wach, Pyrzynska e Biesaza, 2007).  

A rutina (3',4',5,7-tetrahidroxi-3-O-(6-O-α-L-raminose-β-D-glicose-flavonol - Tabela 

3, Figura 4) é individualmente o mais comum de todos os glicosídeos da quercetina e 

provavelmente ocorre acima de 25% em qualquer flora (Harbone, 1976). A rutina consiste da 

estrutura básica da quercetina com um O-ramoglucosídeo (glicose e raminose) na posição 3. 

Experiências em animais comprovam a ação da rutina sobre a permeabilidade capilar, pela 

inibição da formação de edemas e de hemorragias induzidas. Em concordância com os 

resultados obtidos em animais, em humanos também foi comprovado o efeito profilático e 

curativo da rutina nas patologias acompanhadas de fragilidade capilar e aumento da 

permeabilidade da membrana celular (Merck, 1970). 

Os flavonóides exibem duas bandas de maior absorção na região Ultravioleta/Visível. 

As absorções na faixa de 300–380 nm correspondem ao anel B (sistema cinamoil, banda I) e 

as absorções na faixa de 240–280 nm correspondem ao anel A (sistema benzoila, banda II) 

(Markham, 1982). As bandas relatadas são referentes as transições π  π* presentes nos 

anéis (Souza e De Giovani, 2005).  As bandas em 359 nm (Banda I) para rutina e 375 nm 

(Banda I) para quercetina são os máximos de absorção utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 45 
 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
 

A necessidade de agentes facilitadores para carreamento de fármacos e que promovam a 

ação prolongada destes, bem como a miminização dos efeitos colaterais, tem sido o objetivo 

de muitas pesquisas.  

Trabalhos recentes relatam que a solubilização de fármacos em tensoativos (Formariz e 

col., 2004), por exemplo, polietileno glicol, promovem maior tempo de circulação do fármaco 

no corpo.  

Portanto, a utilizacão de tensoativos como sistemas de liberação controlada mostra-se 

promissor e interessante. Visando apresentar sistemas eficientes para esta aplicação, o 

presente trabalho tem como objetivos: 

i) investigar as propriedades das misturas do copolímero E137S18E137 (possui alta 

capacidade de solubilização) com o copolímero E62P39E62 (possui capacidade de formação de 

gel a frio); 

ii) encontrar as concentrações e temperaturas críticas de gel para os copolímeros e suas 

misturas; 

iii) investigar os géis formados através de estudos reológicos; 

iv) estudar os tipos de micelas presentes nas misturas por espalhamento de luz dinâmico 

(DLS); 

v) testar as soluções dos copolímeros e de suas misturas, as quais têm grande potencial 

para serem utilizadas em aplicações farmacêuticas e correlatas, como solubilizadores dos 

fármacos griseofulvina, rutina e quercetina. 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

3.1. MATERIAIS 

O copolímero E137S18E137 (denominado S18) foi preparado nos Laboratórios de 

Polímeros da Escola de Química de Manchester. O copolímero E62P39E62 (comercialmente 

chamado de F87) foi obtido da ICI Surfactants atualmente chamada Uniquema. Água milli-Q, 

metanol (SYNTH), hexano (SYNTH) e diclorometano (SYNTH) foram usados como 

solventes. O fármaco griseofulvina foi obtida da Aldrich. Os fármacos rutina e quercetina 

foram gentilmente cedidos pela empresa Flora Brasil – Produtos Naturais LTDA. 

 

3.2. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO 

O copolímero E137S18E137 (denominado S18) utilizado foi sintetizado por polimerização 

oxi-aniônica do óxido de estireno para formar o bloco central seguido pelo etileno glicol (Mw 

= 6000 g mol-1) para formar os blocos finais de óxido de estireno. A purificação e 

caracterização do copolímero obtido foram realizadas nos Laboratórios de Polímeros da 

Universidade Federal do Ceará. A purificação é necessária para que não haja resíduo do 

homopolímero óxido de estireno, o qual é tóxico e inviabiliza o seu uso na solubilização de 

fármacos, ao final da síntese. O copolímero foi dissolvido em solução de hexano e 

diclorometano na razão 90:10 v/v. A solução foi em seguida aquecida entre 50-60ºC por 

aproximadamente 10 minutos. Esse tempo é suficiente para que todo homopolímero presente 

seja dissolvido na solução. Esse procedimento foi repetido cinco (5) vezes.  Ao final, o 

copolímero foi seco sob alto vácuo.  

As análises de RMN 1H e 13C foram obtidas do espectrofotômetro BRUKER modelo 

AVANCE DPX 500, 500MHz e análises de GPC em um cromatograma SHIMADZU 

acoplado a um detector de índice de refração (RID-6A). Foi utilizada uma coluna 

Ultrahydrogel Linear de 7,8 x 300 mm, com fase móvel NaNO3 0,1M, à temperatura ambiente 

e fluxo de 0,5 mL/min. O volume injetado da amostra foi de 50μL. A curva de calibração foi 

construída utilizando-se padrões de pululanas com massas molares no intervalo de 103 a 105 

g/mol.  

 

3.3. MISTURAS BINÁRIAS DOS COPOLÍMEROS 

As misturas dos copolímeros S18 e F87 foram preparadas com proporção crescente do 

S18 (50 a 90 %m/m) em concentrações variando de 1 a 50 %m/m. A maior proporção é 
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composta do copolímero mais hidrofóbico visando avaliar o máximo de solubilização do 

fármaco, enquanto que o copolímero F87 foi utilizado no intuito de obter a menor proporção 

dele na mistura que a deixasse com suas características de formação de gel (visualizado 

através do diagrama de fase). Assim, em tubos de diâmetro interno de 10 mm foram 

preparados as misturas nas proporções citadas de massa total de 0,5g nas concentrações 

desejadas. Por exemplo, para obtenção de uma mistura de S18/F87 60/40 a 30 %m/m é 

necessário o seguinte cálculo:       

30 g  100 g      

    x  0,5 g 

0,15g . 0,6 S18 (60% S18) = 0,09 g (90 mg de S18) 

0,15g . 0,4 F87 (40% F87) = 0,06 g (60 mg) de F87 

mH2O =  0,5 – 0,15 = 0,35 g (350 mg de água milli-Q) 

Como apresentado no cálculo, primeiramente se encontra a massa que corresponde a   

30 % na massa total utilizada no frasco (0,5 g). Em seguida, multiplica-se a massa total de 

amostra encontrada pela proporção de cada copolímero na mistura e assim obtém-se a massa a 

ser pesada de cada um. A massa de água é a diferença entre a massa total (0,5 g) e a massa de 

amostra pesada (0,15 g, por exemplo).  

 

3.4. DIAGRAMA DE FASE 

O diagrama de fase foi obtido pelo método de inversão de tubo. 

As soluções dos copolímeros e das misturas foram preparadas em tubos apropriados, 

misturando sempre que possível e deixando por vários dias (~5 a 10 dias) em repouso sob 

refrigeração até atingir o equilíbrio.  

A mobilidade das soluções foi determinada usando o teste de inversão de tubo. As 

misturas em diferentes concentrações (1 a 50 %m/m) preparadas (0,5 g) foram colocadas em 

tubos pequenos (diâmetro interno de 10 mm), e foi observada a possível modificação, 

enquanto lentamente aquecidas (5 – 90 ºC) num banho de água termostatizado (+1 °C). A 

velocidade de aquecimento foi de + 1º min-1. A inversão de tubo serve para identificar as 

diferentes fases do sistema (diagrama de fases). 

A reprodutibilidade foi de + 2 ºC para as temperaturas de transição fluido/gel e + 4 ºC 

para as temperaturas de transição gel/fluido. 

 

 

 x  = 0,15 g  (150 mg )  
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3.5. ESTUDO REOLÓGICO  

Soluções da mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m), à concentrações de 20 a 40% m/m, 

foram preparadas em tubos com tampas, misturados nas temperaturas em que as soluções 

eram fluidas, permitindo o equilíbrio sob refrigeração por alguns dias. 

 A temperatura e a freqüência dependentes do módulo foram determinadas para as 

soluções preparadas da mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m), através de medidas em um 

Reômetro de Tensão Controlada (Controlled Stress Rheometer) Bohlin CS50 com banho de 

temperatura controlável. Geometria Couette (copo cilíndrico com 24,5 mm de diâmetro, 29 

mm de altura). 2,5 cm3 de amostra foram adicionados ao recipiente no estado fluido. O 

solvente foi mantido usando atmosfera saturada de solvente ao redor da cela e o que evaporou 

não foi significativo nas escalas de temperatura e tempo utilizadas. As amostras foram 

vertidas na cela Couette e equilibradas aproximadamente por meia hora antes de começar o 

experimento: pequenos tempos de equilíbrio dão resultados irreprodutíveis. A amplitude da 

tensão ajustada para baixos valores (A = 0,5 %) usando um facilitador de tensão controlada do 

software Bohlin para que fosse garantido o estudo na região de viscoelasticidade linear. 

Resultados das soluções de baixo módulo, os quais saíam da faixa de operação satisfatória de 

tensão controlada foram rejeitados.       

 

3.6. ESPALHAMENTO DE LUZ DINÂMICO (DLS) 

Os experimentos de espalhamento de luz foram realizados para a mistura 1 (S18/F87 

50/50 %m/m).  

As soluções foram clarificadas por filtração através de filtro Millipore Milex (Trinton 

free; 0,22 mm, às vezes 0,10 mm) diretamente dentro da cela de espalhamento de luz, 

previamente lavada com vapor de acetona. As intensidades de espalhamento de luz estático 

(SLS) foram medidas por meio de instrumento Brookhaven BI2005, usando luz incidente 

polarizada verticalmente no comprimento de onda de 488 nm acoplado a um laser de argônio-

íon, operando a 500 mW ou menos usando um corretor digital Brookhaven BI9000AT para 

aquisição dos dados. A escala de intensidade foi calibrada contra benzeno. A duração do 

experimento foi na faixa de 10 a 20 minutos, e cada experimento foi repetido duas ou mais 

vezes. A intensidade da luz espalhada é geralmente com feixe de incidência num ângulo         

q = 90o.  

As funções de correlação do DLS foram analisadas pelo método regularizado CONTIN 

(Provencher, 1979) para obter distribuições da razão de decaimento (T), portanto, coeficiente 
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de difusão mútua aparente [Dapp = r/q2, q = (4pn/l)sen(q/2), n = índice de refração do solvente, 

l = comprimento de onda] e fundamentalmente o raio hidrodinâmico aparente (rh,app, raio 

hidrodinamicamente equivalente à esfera rígida correspondente a Dapp) através da equação de 

Stokes-Einstein : 

rh,app == kT/(6phDapp)                        (40) 

onde k é a constante de Boltzmann e h é a viscosidade do solvente a temperatura T. Na 

prática, intensidades I(r) dada pelo programa CONTIN em logaritmo dos valores de razão de 

decaimento foram transformada para I(log r) = I(r)r para obter intensidade de distribuição por 

log(r) e portanto de log(rh,app). Normalização de I (logrh,app) forneceu a fração de distribuição 

de intensidade. 

 A base para análise de SLS foi a equação de Debye: 

 k*c/(I – Is) =1/Mw,mic + 2A2c + …                                 (41) 

onde I é a intensidade da luz espalhada pela solução de benzeno, Is, a quantidade 

correspondente para o solvente, c é a concentração (em mg/dm3), Mw,mic é a massa molar 

média do soluto micelar, A2 é o segundo coeficiente virial (coeficientes altos tornam-se 

negligenciados na equação 41), e k* é a constante óptica apropriada. Valores de índice de 

refração específico aumentam o dn/dc com o aumento da temperatura e outras quantidades 

necessárias para os cálculos, foram obtidas previamente (Yang e col., 2003; Chaibundit e col., 

2000). Valores de dn/dc são muito similares para os blocos S, para distribuição envolvendo 

comprimento limitado ao bloco, por esta razão a correção para o índice de refração sem os 

copolímeros foi desnecessário (Mai e col., 1998; Mai e col., 2000). 

 Na prática, o segundo termo da equação de Debye (A2 somente, como na Equação 41) 

não pode ser utilizado para análise de dados de SLS porque interações micelares causam 

curvatura no gráfico de Debye em toda faixa de concentração investigada. 

 O procedimento apropriado usado para curvas foi baseado na teoria de espalhamento 

para esferas rígidas (Vrji, 1978; Carnahan e Starling, 1969), na qual se tem o fator de 

interferência interpartícula (fator estrutura, S), na equação de espalhamento: 

    k*c/(I – Is) =1/Mw, mic          (42) 

foi aproximado para: 

 1/S = [(1+2φ)2 – φ2(4φ – φ2)](1-φ)-4      (43) 

onde φ é a fração de volume para esferas uniformes equivalentes. Valores de φ foram 

calculados da fração volume do copolímero no sistema pela aplicação do fator de expansão 

termodinâmico δt = νt/νa, onde νt é o volume termodinâmico da micela (ou seja, 1/8 do 
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volume, u, excluído por uma micela para outra) e νa é o volume anidro da micela, definido 

por νa (em cm3) = Mw,mic/NAρa, onde NA é constante de Avogadro e ρa (em g/cm3) é a 

densidade do líquido do soluto copolímero calculado, assumindo aditivação de volumes 

específicos (Mai, Booth e Nace, 1997; Kérn, 1965). O motor é equivalente usando expansão 

virial para fator de estrutura de esferas rígidas efetivas dando o 7o termo (Carnahan e Starling, 

1969), mas requerendo apenas 2 parâmetros ajustáveis, isto é, Mw,mic e δt. O procedimento 

conveniente conecta a fração de volume de micelas para concentração do copolímero através 

de uma medida realmente quantitativa, isto é, através de φ = cδt/ρa, com c e ρa em g/cm3.    

 

3.7. ESPALHAMENTO DE RAIOS-X A BAIXOS ÂNGULOS (SAXS) E 

MICROSCOPIA DE LUZ POLARIZADA (PLM) 

3.7.1. SAXS 

Para os experimentos de SAXS foram selecionados os copolímeros F87, S18 e a   

mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m). Foram realizados na estação 16.1 no Synchrotron 

Radiation Source, em Daresbury Lab., Reino Unido. O comprimento de onda de raio-X foi de 

λ = 1,4 Å. A escala de número de onda (q = 4πsenθ/λ  onde 2θ é o ângulo de espalhamento) 

foi calibrado usando uma amostra de colágeno úmido. Outros detalhes podem ser encontrados 

em outras referências (p.e., Crothers e col., 2005). As amostras na forma de géis foram 

colocadas entre placas de politetrafluoretileno (PTFE) com janelas de mica nos dois lados, 

montadas dentro de um suporte selado de bronze. Este foi conectado a um banho 

termostatizado programável. As rampas de temperatura foram de 20 a 80 ºC a 2 ºC/mim ou 3 

ºC/min.  

 

3.7.2. PLM 

As medidas de PLM foram feitas no gel da mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m) na 

proporção 30% m/m  com um microscópio de luz polarizada Olympus BH2. Foi colocado um 

pouco do gel numa lâmina coberta com a lamínula e posta num suporte apropriado. A amostra 

foi aquecida usando um acessório Linkam TMS600 programável (“hot stage”). As imagens 

foram capturadas com câmera digital Olympus SC35. 
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3.8. ESPECTROSCOPIA DO UV/VIS E SOLUBILIZAÇÃO 

No espectro de UV, as moléculas dos fármacos normalmente têm absorbância forte num 

certo comprimento de onda. A intensidade da absorbância num pico específico pode ser usada 

para determinar a quantidade de fármaco solubilizada. Os comprimentos de onda para os 

picos específicos de absorção da griseofulvina, rutina e quercetina em metanol foram em 292 

nm, 359 nm e 375 nm, respectivamente. 

O gráfico de calibração foi preparado a partir dos dados de concentração (mg/L) versus 

absorbância (A). O Equipamento U-2000 Spectrophotometer da Hitachi foi utilizado no 

experimento.  

Para quantificação da porção solúvel foi construída uma curva de calibração para os 

fármacos griseofulvina, rutina e quercetina em metanol com concentrações variando de 2,0 a 

20,0 mg/dm3 obedecendo a Lei de Beer. Foram preparadas soluções aquosas estoques a 1% 

dos copolímeros e das misturas.  A uma porção da solução estoque (10 mL) foram 

adicionadas 5,0 mg dos fármacos a serem testados: griseofulvina, rutina e quercetina em 

frascos separados. As misturas foram agitadas a 25 e 37 oC, separadamente, de 3 a 5 dias num 

banho termostatizado da QUIMIS, sendo posteriormente filtradas em membrana Millipore de 

porosidade 0,45 μm, para remoção de algum fármaco não solubilizado. Alíquotas (0,5 mL) 

das amostras filtradas foram diluídas com metanol (3,5–4,5 mL) e a leitura no comprimento 

de onda para cada fármaco em cada uma das soluções foi realizada contra metanol puro. A 

quantificação da solubilidade dos fármacos em água e leituras nos mesmos comprimentos de 

onda para os copolímeros e misturas para correção dos valores obtidos também foram 

realizadas. Todas as medidas foram feitas em triplicata ou mais. A absorbância do fármaco 

em água e a absorbância dos copolímeros foram descontadas da absorbância total medidas 

para as soluções dos copolímeros com fármaco.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. CARACTERIZAÇÃO 

4.1.1. Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

A técnica de RMN 13C é a mais importante técnica de caracterização estrutural de 

polímeros em bloco. Deslocamentos químicos (δ) diferentes ocorrem entre carbonos do bloco 

e os carbonos dos grupos terminais. A partir desta informação, a massa molar (Mn), a 

composição e o grau de pureza do copolímero pode ser obtido por RMN.  

Os espectros obtidos para o homopolímero polióxido de estireno e o copolímero de 

óxido de etileno e óxido de estireno (E137S18E137) estão nas Figuras 18 (página 54) e 19 

(página 55), respectivamente. O homopolímero óxido de estireno é o precursor de 

copolímeros em bloco que contêm o óxido de estireno. 

Todos os picos foram especificados de acordo com Heatley e col. (1991), usando a 

mesma notação para especificar um carbono particular, precisamente na ligação do polímero. 

A notação usada é a seguinte: 

(i) E é a unidade de óxido de etileno e S  é a unidade de óxido de estireno, a seta 

contínua indica saída do CH2 (grupo terminal - T) para o CH(C6H5) (grupo cabeça  - H); 

(ii) a unidade sublinhada corresponde a unidade na qual o carbono em questão está 

localizado; 

(iii) os símbolos s e t são usados para distinguir entre o CH2 e as ligações carbono CH, 

respectivamente; 

(iv) se uma unidade de E está localizada dentro de uma sequência assimétrica os CH2 do 

E não são identificados e são designados a ou b, representando, respectivamente, o lado 

direito ou esquerdo do CH2, na sequência em que é escrito; 

(v) uma unidade hidro terminal é designada por asterisco (*). 

As Tabelas 4 e 5 (página 53) mostram os picos associados e os deslocamentos químicos 

para o homopolímero de óxido de estireno e o copolímero de óxido de etileno em bloco como 

o óxido de estireno, respectivamente. 

 

 

 

 

 



 

 53 
 

 

Tabela 4. Atribuição de picos e deslocamento químico (δ) para o polióxido de estireno 

Atribuição Carbono Deslocamento químico / δ (ppm) 

A t-S→S→S→ 81,8 

B s-S→S→ 73,7 

C t-S→S← 78,0; 79,4 

D s-S←S→ 76,0 

E t-S→* 71,5; 73,8 

F s-S←* 67,8 

 

 

Tabela 5. Atribuição de picos e deslocamento químico (δ) para o copolímero de óxido de 

etileno e óxido de estireno (E137S18E137) 

Atribuição Carbono Deslocamento químico / δ (ppm) 

g EEE 70,2 

h a-S→EE 68,4 

i b-S→EE 70,2 

j b-ES→ 70,5 

k t-ES→E 81,6 

l s-ES→ 75,8; 73,5 

m a-EE* 72,4 

n b-EE* 61,4 
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O grau de polimerização do primeiro bloco, polióxido de estireno, foi obtido pela 

Equação 44 

 

  
y

xn
=

Σ
Σ

 terminaisunidades das integral 
 S  ao ligados carbonos dos principal cadeia da integral     (44) 

                

onde x é o número de átomos de carbono por unidade de repetição, y é o número de átomos 

de carbono por unidade terminal e n é o grau de polimerização. Da Tabela 4 o grau de 

polimerização é dado por: 

 

   
2
n2

)fe2(I
)fedcba(I

=
+

+++++                (45) 

 
O número médio do comprimento do bloco S para o EmSnEm, calculado de acordo com a 

Equação 45 é 18 unidades de repetição. 

A partir deste valor é possível observar que o grau de polimerização final do bloco 

óxido de estireno é ±1 unidade de cadeia no comprimento desejado do bloco, o que está de 

acordo com as condições de preparação.   

O grau de polimerização para os blocos de óxido de etileno foram obtidos por 

consideração da composição molar via Equação 46.    

 

x
x
−

=
Σ
Σ

1 S a ligada principal cadeia da carbonos dos integral 
 E a ligada principal cadeia da carbonos dos integral                (46) 

 

onde x é a fração molar de óxido de etileno no copolímero e 1-x é a fração molar do óxido de 

estireno na amostra. A razão molar denotado pela equação 46 é dada pela Equação 47  

 

   
x1

x
)fedcba(I
)nmjihg(I

−
=

+++++
+++++                           (47) 

 

A fração molar de óxido de etileno, x, pode alternativamente ser expressa em termos de 

número médio do comprimento da cadeia de acordo com a Equação 48 
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   x
nm

m
=

+
                 (48) 

 

onde m e n são o número médio do comprimento da cadeia de óxido de etileno e óxido de 

estireno, respectivamente. O número médio do comprimento da cadeia do bloco E para o 

EmSnEm, calculado pelas Equações 47 e 48 é 137 unidades de repetição. 

A Figura 20 mostra o espectro de RMN 1H representativo de copolímero ESE, 

E137S18E137 (S18), em clorofórmio deuterado à temperatura ambiente.  

O espectro mostra um sinal intenso a δ = 3,6 ppm, o qual é atribuído a prótons  

metílicos CH2 na ligação entre os blocos óxido de etileno e óxido de estireno. Um pequeno 

sinal em δ = 4,4 ppm, visível somente com ampliação é atribuído aos prótons do grupo CH do 

bloco óxido de estireno. O sinal largo a δ = 7,2 ppm é atribuído aos prótons aromáticos do 

anel fenil do bloco óxido de estireno. 
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    Figura 20. Espectro de RMN 1H do copolímero E137S18E137 (S18) em CDCl3
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4.1.2. Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) 

O cromatograma (GPC) do copolímero sintetizado E137S18E137 encontra-se na Figura 21. 

Um pico intenso (tempo de retenção ≈ 1300 segundos) que exibe uma distribuição de Poisson 

com 2 ombros menores, um ligeiramente acima do pico principal e um ligeiramente abaixo. 

Estes picos menores podem ser, mais provavelmente, atribuídos a possíveis homopolímeros 

residuais, como por exemplo óxido do etileno, presente na amostra, ou  algum copolímero 

presente com o número ligeiramente menor ou maior, calculando-se a média do comprimento 

da cadeia.  

Estas impurezas da amostra não passam de 5% da amostra total do copolímero e para 

todo o trabalho subseqüente realizado nestes copolímeros, o ajuste das unidades corretas de 

cada bloco foi feito. 

A Tabela 6 apresenta as características moleculares dos copolímeros triblocos 

utilizados. A massa molar média (Mn) e a fração de bloco E – óxido de etileno – (wE)  foram 

obtidos a partir de espectroscopia de RMN 13C e a razão do peso e massa molar média 

(Mw/Mn) por cromatografia de permeação em gel (GPC). Os valores de peso e massa molar 

média (Mw/Mn) não ultrapassaram o valor de 1,1, indicando uma distribuição única de massa 

molar por polimerização aniônica, na qual: 

(i) todas as cadeias poliméricas crescem simultaneamente; 

(ii) a adição de unidades monoméricas é ao acaso e ocorre independente da adição 

prévia de outras unidades monoméricas; 

(iii) não existe processo de terminação do copolímero. 

Os valores de concentração micelar crítica - cmc (Ricardo e col., 2005) e o número de 

associação - Nw  (Ricardo e col., 2006) para os copolímeros encontram-se na Tabela 6. 

Tabela 6. Características moleculares dos copolímeros 

Copolímero Mn   /g mol-1 

(RMN) 

wE 

(RMN)

Mw/Mn 

(GPC) 

cmc (30 ºC) g dm-3 Nw (50 ºC) 

E62P39E62 7720 0,71 1,09 0,81 11 

E137S18E137 14200 0,85 1,06 0,0023 36 
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Figura 21. Cromatograma (GPC) do copolímero de óxido de estileno e óxido de estireno 

(E137S18E137) 
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4.2. DIAGRAMA DE FASE 

Os resultados obtidos por inversão de tubo para os copolímeros e suas misturas 

encontram-se na Figura 22. Os limites para formação de géis rígidos para os copolímeros foi 

estabelecida em trabalhos anteriores (Yang e col., 2003a; Harrison e col., 2005) 

principalmente por inversão de tubo e confirmado por reologia.  

Os géis dos copolímeros E62P39E62 (F87) possuem temperatura limite baixa. A 

temperatura de transição de fluido/gel em uma solução 35% m/m é 30ºC, uma temperatura de 

transição de gelatinização apropriada para aplicação farmacêutica.  

Na Figura 22, é possível observar que os géis dos copolímeros E137S18E137 (S18) são 

formados em concentrações próximas a 15 % m/m e em concentrações elevadas são estáveis a 

altas temperaturas (90ºC). Como pode ser observado na Tabela 6 (página 52), o valor de cmc 

para o S18 é muito menor que para o F87. Assim, a baixas temperaturas, facilmente forma gel 

em concentrações mais baixas, mas não se observa um limite de formação de gel como para o 

F87, característica essa atribuída a estabilidade das micelas desses copolímeros em água a 

baixas temperaturas (Taboada e col., 2005). Yang e col. (2003) relatam que é característico de 

géis rígidos de copolímeros triblocos do tipo ESE um aumento na estabilidade térmica com o 

aumento da concentração.     
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Figure 22. Diagrama de gel das soluções aquosas do E137S18E137 (curva tracejada), E62P39E62 
(curva pontilhada) e misturas dos dois (E137S18E137 / E62P39E62) na proporção (% m/m): 
(  ) 50/50, (O) 60/40, (   ) (70/30), (�) 80/20 e (♦) 90/10. 
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Em toda faixa de concentração foi verificado que o limite de formação de gel a frio das 

misturas é similar àquelas das soluções de F87 sozinha (Figura 22). Isto é consistente com o 

copolímero (S18) que está completamente na forma de micela a baixa temperatura. A 

formação de uma mesofase com comportamento micelar organizado (gel) é determinado pelo 

grau de micelização do F87, o qual aumenta com a temperatura, conforme foi relatado para 

mistura de F87 com E45B14E45 (Harrison e col., 2005). Esse estado gel é encontrado quando a 

proporção de F87 micelizado no aquecimento é suficiente para aumentar a fração do volume 

micelar na solução para um valor no qual eles empacotam formando gel. Nesse estudo a 

proporção mínima de F87 utilizado visando tal fenômeno foi de 10 %.  

A 30 ºC, a transição de fluido/gel para as misturas 1 (S18/F87 50/50 %m/m) e 2 

(S18/F87 60/40 %m/m) ocorre a uma concentração de 34% m/m. Enquanto que para a mistura 

3 (S18/F87 70/30 %m/m) a mesma transição ocorre em menor concentração (31% m/m). A 

24% de solução da mistura contendo 90% de S18 (mistura 5) é fluido a 20 ºC e gel a 37 ºC.  

Vários trabalhos relatam (Liu e col., 1999; Harrison e col., 2005; Ricardo e col., 2006) 

que uma distribuição simples (ou única) para micelas são formadas quando blocos 

hidrofóbicos de copolímeros têm hidrofobicidade semelhantes, do contrário duas distribuições 

de micelas são formadas. 

As hidrofobicidades das unidades P e S são muito diferentes. Como citado 

anteriormente, a partir dos valores de concentração micelar crítica (cmc em unidade molar), 

eles têm razão P:S ≈ 1:10 (Yang e col., 2003). Assim, a razão de hidrofobicidade, para os dois 

copolímeros em estudo, é P39:S18 ≈ 1:5. Os valores de cmc reforçam tal fato. Assim, dois 

tipos de micelas seriam esperados para a mistura, mas estudos dos géis por espalhamento de 

raio-X a baixos ângulos (SAXS) mostraram que o F87 e S18 separados e misturados a uma 

proporção 50/50 % apresentam estruturas similares do tipo cúbicas de corpo centrado (ccc) 

com dimensões também similares.     

 Géis rígidos cúbicos são formados por micelas esféricas (ou próximas da forma 

esférica) quando a fração de volume efetivo (φeff) excede um valor crítico para o 

empacotamento. O aumento da temperatura, os limites superior e inferior (apresentados pelo 

F87 e todas as misturas) estão associados com o coeficiente negativo de solubilidade dos 

copoli(oxialquileno)s em água. O limite inferior ocorre com o aumento na extensão de 

micelização do copolímero (nesse caso, F87) e o limite superior ocorre pelo decréscimo de φeff 

na densidade numérica constante de micelas causadas pela contração dos blocos E, via corona 

micelar, pois o solvente torna-se pouco solúvel (“pobre”) para o bloco E em altas 
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temperaturas. Comportamento semelhante foi observado em sistemas triblocos E/P e E/B 

(Harrison e col., 2005; Hamley e col., 2001). 

 
Tabela 7. Concentração (c*) e temperatura (T*) para o primeiro gel rígido formado, detectado 

para soluções aquosas dos copolímeros E69P39E69 (F87) e suas misturas com o copolímero 

E137S18E137 (S18) através do diagrama de fase 

Amostras c* (%m/m) T* (ºC) 

E69P39E69 25 59 

Mistura 1 (S18/F87 50/50) 26 58 

Mistura 2 (S18/F87 60/40) 27 51 

Mistura 3 (S18/F87 70/30) 28 51 

Mistura 4 (S18/F87 80/20) 25 45 

Mistura 5 (S18/F87 90/10) 23 39 

 

A Tabela 7 mostra as concentrações e temperaturas detectadas para o primeiro gel rígido 

formado para soluções aquosas do copolímero F87 e suas misturas. O aumento da proporção 

de S18 na mistura diminui a temperatura de formação de gel, reforçando e confirmando a 

estabilidade das moléculas de S18 associadas como micelas a baixas temperaturas, devido a 

maior hidrofobicidade de seu bloco central. 

A temperatura do limite superior (transição gel/fluido) das misturas (50/50 a 90/10 

%m/m) não é obtida com erro menor do que + 3 ºC. Como os experimentos foram feitos em 

triplicada, ficou claro que o limite superior é sensível a história térmica dos copolímeros 

constituintes. Acredita-se que tal fenômeno é conseqüência da dependência da concentração 

micelar crítica (cmc) com a temperatura. A Figura 23 é mais um esquema ilustrativo desse 

fato, onde o gráfico de van’t Hoff do log(cmc) versus o inverso da temperatura é mostrado 

para os copolímeros F87 (E62P39E62), S5 (E76S5E76), S9 (E82S9E82) e S18 (E137S18E137). 

As linhas na Figura 23 consistem de valores de cmc a 30 ºC listados na Tabela 6. 

Ricardo e col. (2005) relatam ΔHo
mic ≈ 30 kJ mol-1 para copolímero S5, 10 kJ mol-1 para o S9 

e zero para o S18 (determinados em outros trabalhos). 

Os dados obtidos por Harrison e col. (2005) para o copolímero F87 é de ΔHo
mic ≈ 170 kJ 

mol-1. A redução do patamar a altas temperaturas para o F87 (correspondendo a ΔHo
mic ≈ 30 

kJ mol-1) é consistente com o relatado por outros autores (Yu e col., 1992; Nixon, Hvidt e 

Booth, 2004). Tal variação é atribuída a mudanças nas condições do solvente quando a 

concentração do polímero excede 10 % m/m. 
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Figura 23. Esquema da dependência do log(cmc) com a temperatura para os copolímeros: 

P39 (F87), S5 (E76S5E76), S9 (E82S9E82) e S18 (E137S18E137). 

 

A importância da Figura 23 no presente contexto deve-se ao valor de cmc do 

copolímero F87 ser significativamente maior que um dado copolímero EmSnEm a 5 ºC. 

Equivalentemente em temperaturas intermediárias e significativamente menores a 85 ºC. 

Outros trabalhos (Liu, Nace e Chu, 1999; Harrison e col., 2005) indicam que uma distribuição 

de tamanho único de micela é formada sob as condições de equilíbrio na solução de mistura 

binária dos dois copolímeros com valores de cmc semelhantes. No entanto, duas distribuições 

de micelas serão formadas quando os valores de cmc são muito diferentes. Sob essas 

circunstâncias a condição do núcleo é móvel, com unímeros fazendo intercâmbio entre 

micelas e solução em todas as temperaturas. Assim, mudança na distribuição de tamanho das 

micelas é possível com o aumento da temperatura. A fração volume total ocupada pelas 

micelas não sofre mudanças com esse efeito, mas detalhes de seu empacotamento no estado 

gel pode mudar. Como pode ser visto na Figura 23, valores relativos para os copolímeros 

EmSnEm relatados por Ricardo e col. (2005) pouco mudam quando a temperatura está na faixa 

do limite de gel inferior, isto é, de 20 ºC a 40 ºC. Gel formado nessa faixa de temperatura é 

estável, e muito importante para aplicações farmacêuticas. Mudança na estrutura do gel pode 

ocorrer com o aumento da temperatura além de 40 ºC até o limite superior, e pode afetar o 

limite superior de temperatura (transição gel/fluido).  
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4.3. ESTUDO REOLÓGICO 

O efeito da temperatura no módulo de armazenamento ou elástico (G’) medido a 

freqüência (ƒ) de 1Hz para a mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m) nas concentrações de 20, 30 e 

40 % m/m encontram-se nas Figuras 24 (página 59) e 25 (página 61). 

A dependência do módulo G’ com a temperatura serve para definir e confirmar o limite 

inferior de gel obtido pelo diagrama de fase. 

O aumento restrito da temperatura com significativo aumento do módulo de 

armazenamento (G’) corresponde ao limite fluido-gel definido por inversão de tubo como 

citado por Chaibundit e col. (2005). 

A temperatura na qual G’ aumenta bruscamente para altos valores sendo superiores aos 

valores de G” (módulo de perda ou viscoso) caracteriza o início da região de gel para esse 

sistema em estudo e para outros sistemas de copolímeros similares (Harrison e col., 2005; 

Kelarakis e col., 2001). 

A Tabela 8 mostra os valores de temperatura na qual essa mudança ocorre para     

mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m) nas concentrações 20, 30 e 40 %m/m obtidos através do 

aumento significativo do módulo (Figura 24, página 59). Observou-se a diminuição da 

temperatura de formação de gel com o aumento da concentração como relatado por Yang e 

col. (2003a) para outros sistemas triblocos do tipo ESE. Tal fato deve-se a um maior 

empacotamento das micelas com o aumento da concentração. 
 
Tabela 8. Temperaturas de formação gel obtidas por reologia nas concentrações indicadas.  

c (% m/m) T (ºC) 

20 64 

30 46 

40 35 
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Figura 24. Dependência dos módulos G’ e G” com a temperatura (ƒ = 1 Hz, A = 0,5%) para 

soluções aquosas da mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m) nas concentrações: (a) 20, (b) 30 e (c) 

40 (% m/m). 
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Através da Figura 25 (página 61) é possível observar com clareza a variação nos valores 

de G’e G’’ e assim melhor caracterizar o material. Em geral, uma solução apresenta valores de 

G” > G’, sendo G’ < 1Pa. Gel fluido é obtido quando G’ > G”, com valores de G’ de 10-600 

Pa e gel rígido é obtido quando a condição de G’ > G” onde G’ >  3KPa.   

O valor de G’ para a concentração de 20% da mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m) foi de 

aproximadamente 270 Pa característico de um gel fluido. Essa concentração apresentou-se 

fluida no teste de inversão de tubo (Figura 22, página 54), mas com módulo de 

armazenamento (medido a 1 Hz) significativamente acima do nível característico de solução 

(isto é G’ > 10 Pa) com  G’ > G” implicando numa classificação de gel fluido já relatado por 

Hvidt e col. (1994) e Hamley e col. (2001). Yang e col. (2003a) relatam resultados similares 

para copolímeros triblocos do tipo ESE (E66S13E66 e E142S19E142). 

Harrison e col. (2005) relatam que géis fluidos a concentrações e temperaturas próximas 

ao limite de gel rígido são designados para versões defeituosas de géis rígidos de 

empacotamento cúbico, isto é, domínio de estrutura pequena numa matriz totalmente fluida. 

Li e col. (1997 e 2003) relatam que géis fluidos detectados a baixas concentrações são 

resultados de uma menor atração entre as micelas esféricas e o solvente (pois se tornou 

levemente solúvel). A transição ocorre quando os agregados das micelas esféricas se estendem 

numa estrutura que causa o efeito reológico característico (G’ > G”). 

O valor de G’ para as concentrações de 30 e 40 %m/m da mistura 1 (S18/F87 50/50 

%m/m) são aproximadamente 3 kPa e 19 kPa, respectivamente. Tais valores de G’ são 

característicos de géis rígidos que apresentam micelas esféricas empacotadas em forma 

cúbica, quando G’ > 1 KPa, como relatado para copolímeros diblocos (Li e col., 1997; 

Hamley e col., 2001) e copolímeros triblocos ESE (Yang e col., 2003). Entretanto, géis de 

concentração e temperatura bem dentro da região de gel apresentam valores mais altos sob 

essas mesmas condições (ƒ = 1Hz e A = 0,5%). Por exemplo, para solução da mistura 1 

(S18/F87 50/50 %m/m) a 40 % a 40 ºC, G’= 17 kPa, valor esse muito menor do que o 

encontrado para soluções de F87, em geral, G’ = 25 kPa para uma solução a 30% a 40 ºC 

(Harrison e col., 2005), mas todos são consistentes com géis  rígidos de alta tensão crítica.  
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Figura 25. Dependência da temperatura do logaritmo dos módulos G’ e G” das soluções 

aquosas da mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m) nas concentrações: (a) 20, (b) 30 e                    

(c) 40 (%m/m). 
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Varreduras de freqüência (ƒ) foram obtidas para uma solução 40 %m/m da mistura 1 na 

faixa de 5-40 ºC. Os testes realizados a 10 e 40 ºC estão na Figura 26. Soluções no intervalo 

de temperatura 20-35 ºC apresentaram varreduras similares a que está ilustrada pela solução a 

40 ºC, isto é, G’ > 1 kPa e padrão característico de estrutura cúbica. Soluções a 5, 10 (Figura 

26) e 15 ºC forneceram freqüência (ƒ) típica de fluidos com estrutura local.  

Dentro do erro experimental, os limites de gel rígido definido por reologia e os limites 

de gel não fluido definido por inversão de tubo foram os mesmos, numa faixa de + 2 oC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Dependência da freqüência do logaritmo dos módulos G’ e G” das soluções 

aquosas da mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m): (a) 10 ºC e (b) 40 ºC. 
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4.4. ESPALHAMENTO DE LUZ DINÂMICO (DLS) 

Medidas de espalhamento de luz dinâmico (DLS) foram realizadas para a mistura 1 

(S18/F87 50/50 %m/m). As Figuras 27 (página 65), 28 (página 66) e 29 (página 67) mostram 

os gráficos a 25, 37 e 45 ºC com a intensidade de distribuição de fração de logaritmo do raio 

hidrodinâmico aparente (rh,app) para faixa de concentração de 1–50 g dm-3.  

Observou-se que a 25 e 37 ºC os valores de rh,app (obtido do antilogaritmo do rh,app) para 

a mistura 1 (S18/F87 50/50% m/m) aumentaram com a concentração sendo este fenômeno 

atribuído a atração intermicelar. Segundo Ricardo e col. (2004) o mesmo foi observado para o 

copolímero S5E45S5 e para outras soluções de copolímeros do tipo BnEmBn (Yang e col., 

1996; Liu e col., 1998). Os valores de rh a 45 ºC praticamente não mudam com a 

concentração.  

Os valores rh,app não variam com a temperatura para a mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m) 

até a concentração de 10 g dm-3. Tal fato deve-se a presença de micelas esféricas dos 

copoli(oxialquileno)s. O mesmo foi encontrado na literatura para sistemas similares 

(Chiraphon e col., 2005; Booth e Attwood, 2000). 

Harrison e col. (2005) relatam que o copolímero F87 (E62P39E62) em solução a 20 ºC 

apresenta um pico único com rh,app ≈ 2 nm sendo característico de presença de unímeros em 

solução não associados. A 30 ºC, picos dominantes de unímeros foram observados. A 

distribuição para soluções a 40 ºC apresenta dois picos com rh,app ≈ 2 nm (unímeros) e       

rh,app ≈ 10 nm (micelas), exceção ocorre na solução de c = 50 g dm-3
, na qual a distribuição 

mostrou um único pico com rh,app ≈ 10 nm (micelas). Isto é, a distribuição evidencia um 

aumento da extensão de micelização com o aumento da concentração a essa temperatura. A  

50 ºC, as distribuições obtidas para as soluções mostraram picos únicos dentro da faixa de 

concentração estudada, com valor de rh,app ≈ 8-10 nm indicativo de formação de micelas. 

Yang e col. (1997) também relataram picos com rh,app < 4 nm que são tratados como picos 

referentes a moléculas não associadas, ou seja, unímeros para copolímeros triblocos do tipo 

EmBnEm. 

O copolímero S18 (E137S18E137) possui rh,app característico de micelas em todas as 

temperaturas (rh,app ≈ 12,5 nm a 25 ºC e rh,app ≈ 12,1 nm a 37 ºC) (Ricardo e col. 2006). 

Para a mistura 1 (S18/F87 50/50% m/m) a 25 ºC foram observados dois picos na faixa 

de concentração de 1-50 g dm-3, com exceção da solução a 40 g dm-3 que apresentou um único 
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pico largo. Picos com rh,app variando de 1,6–2,3 nm característico de unímeros do copolímero 

F87 e outros com rh,app na faixa de 10–18 nm característicos do copolímero S18 em solução 

na forma de micela. A 37 ºC, a presença do pico com rh, app variando de 2,2–2,6 nm é 

observado a partir de c = 20 g dm-3. O segundo pico observado a 37 ºC possui valores de rh,app 

variando de 11,2–16,3 nm. A 45 ºC, apenas a c = 40 g dm-3 apresentou dois picos: rh,app ≈ 2,8 

nm (referente ao F87) e outro rh,app ≈ 11,7 nm (referente ao S18). Para mistura F87/E45B14E45 

50/50 %m/m foram observados distribuições similares (Harrison e col., 2005). 

A mistura 1 (S18/F87 50/50% m/m), a 45 ºC, apresenta-se próximo ao limite de 

micelização, tendo apenas a c = 40 g dm-3 apresentando dois picos (Figura 29, página 67). Tal 

fato se deve a presença do S18 como micela nesta temperatura e ao fato do F87 está próximo 

do seu limite de micelização, estando totalmente como micela a 50 ºC. Harrison e col. (2005) 

mostraram o mesmo para uma mistura de F87/E45B14E45 50/50 %m/m. Este resultado 

corrobora com os resultados de SAXS apresentarem um único tipo de mesofase originado por 

um único tipo de micela que se forma em função da micelização de F87 (como mostraram os 

resultados de DLS), uma vez que o S18 encontra-se totalmente micelizado. 
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Figura 27. Intensidade de distribuição de fração do logaritmo do raio hidrodinâmico aparente 

(rh,app) para soluções aquosas da mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m) a 25 ºC e concentrações 

indicadas. 
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Figura 28. Intensidade de distribuição de fração do logaritmo do raio hidrodinâmico aparente 

(rh,app) para soluções aquosas da mistura 1 (S18/F87 50/50 % m/m) 37 ºC e concentrações 

indicadas.  
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Figura 29. Intensidade de distribuição de fração do logaritmo do raio hidrodinâmico aparente 

(rh,app) para soluções aquosas da mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m) a 45 ºC e concentrações 

indicadas. 
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4.5. ESPALHAMENTO DE RAIOS-X A BAIXOS ÂNGULOS (SAXS)  

MICROSCOPIA DE LUZ POLARIZADA (PLM) 

4.5.1. Copolímeros Separados (F87 e S18) 

 SAXS foi usado para investigar soluções molares dos copolímeros na faixa de 

temperatura de 20-80 ºC e faixa de concentração de 30-40% para E61P39E62 (F87) e 

E137S18E137 (S18). A Figura 30 (página 69) mostra os resultados obtidos. 

 A 40 %m/m um gel rígido formado por F87 tem estrutura ccc, como confirmado pelos 

picos de espalhamento q = √2q* e √3q*, q* = 0,058 (Å)-1 (Nace, 1996) é o valor de q do 

primeiro pico (ver Figura 30(a)). Géis formados por esses copolímeros têm sido examinados 

usando espalhamento de nêutron a baixo ângulo (SANS) por Mortensen e Brown, mas as 

estruturas não foram determinadas (Mortensen e Brown, 1993). 

O padrão de SAXS na Figura 30(b) indica que a estrutura do gel rígido a 40% formado 

pelo copolímero S18 também é ccc (q* = 0,048 Å-1). 

Nos dois casos, as soluções fluidas foram caracterizadas por um pico largo associado a 

uma fase micelar desordenada. 

O número de associação média de micelas (Nw) é um parâmetro relevante e os valores 

estão na Tabela 6. O empacotamento eficiente numa estrutura cúbica acontece quando micelas 

interagem efetivamente como esferas rígidas, isto é, a corona do bloco E de uma micela que 

intumesce na água é simetricamente radial (ou quase isso) e é suficientemente concentrada 

que, a um dado raio, ela efetivamente exclui a corona de bloco E de uma segunda micela. 

Como descrito (Yang e col, 2003b; Chaibundit e col., 2005 e Taboada e col., 2005), 

assumindo que nenhuma água exista no núcleo e fazendo uso do volume específico conhecido 

do componente hidrofóbico, o volume médio do núcleo da micela esférica é prontamente 

estimado por um dado valor de Nw, e o raio correspondente (rc) pode ser comparado com o 

tamanho da extensão do bloco hidrofóbico. Com o limite permitido pela distribuição de 

Poisson de comprimentos de blocos hidrofóbicos, a experiência mostra que micelas esféricas 

(ou quase esféricas) serão formadas se metade do tamanho do bloco hidrofóbico for 

aproximadamente igual ou maior do que os valores de rc (Yang e col, 2003b; Chaibundit e 
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col., 2005 e Taboada e col., 2005). As micelas dos copolímeros F87 e S18 encontram-se nessa 

condição. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Dados de SAXS obtidos a 30 ºC: (a) gel a 40% de F87(E62P39E62) e (b) gel a 40% 

de S18 (E137S18E137).  

 

4.5.2. Misturas 

SAXS foi utilizado para confirmar a estrutura de gel formado por misturas 50/50 %m/m 

de F87 e S18 (mistura 1). Os diagramas de gel estabelecidos (Figura 22) pelo teste de inversão 

de tubo estão apresentados na Figura 31, onde aparecem marcados no intervalo de 

concentração e temperatura examinados pelo SAXS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama de fase das soluções aquosas da mistura 1 (S18/F87 50/50% m/m), 

ndicando regiões onde o SAXS foi realizado (   - inversão de tubo,    - reologia)  
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A mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m) exibiu um comportamento mais interessante. A 

Figura 32 (página 71) mostra os dados obtidos dos SAXS ao aquecer uma solução a 34 %m/m 

(q* = 0,048 Å-1, 50 ºC). Uma transição de fase de um único pico largo para a estrutura com 

picos estreitos na razão posicional de 1:√3 é observado a aproximadamente 30 ºC, de acordo 

com o limite de formação de gel (diagrama de fase, Figura 31). Uma solução a 30 %m/m 

apresentou transição de uma fase desordenada para ordenada a 49 ºC, também de acordo com 

o limite de gel obtido por reologia. Infelizmente esta fase ordenada foi caracterizada somente 

por uma única reflexão, proibindo qualquer identificação. A ausência de reflexão a √2q* no 

padrão de SAXS para o gel a 34% sugere uma estrutura hexagonal. Entretanto, investigação 

do gel por microscopia de luz polarizada (PLM) falhou em revelar qualquer birrefrigência. 

Além disso, para soluções micelares relatadas dos copoli(oxialquileno)s em bloco, a fase 

hexagonal é de maior concentração do que a cúbica (uma conseqüência da maior densidade de 

empacotamento dos cilindros). Ou de maior temperatura (uma conseqüência da transição 

esférica para forma de vara, causada pelo aumento do número de associação micelar e do 

volume do núcleo) (Yang e col, 2003b; Chaibundit e col., 2005 e Taboada e col., 2005; Yang 

e col, 1997; Mingvanish e col., 2000).  

 Uma ausência da reflexão em √2q* no SAXS de uma estrutura ccc pode ser causada 

por um mínimo no fator formato das micelas ou por uma orientação acidental da amostra 

retirando a reflexão do detector. Um efeito parecido foi observado por SAXS de géis ccc de 

copolímeros EmB20Em (58 ≤ m ≤ 260) a concentrações próximas do valor crítico para 

formação do gel (Kelarakis e col., 2001). Svensson e col. (1998) publicaram uma anomalia 

relacionada com os padrões do SAXS de gel de copolímero E27P61E27 (chamado P104) e 

indicando seus padrões como ccc a uma estrutura cúbica com 8 micelas alongadas (quase 

imperceptíveis) por unidade de célula (agrupadas no espaço Pm3n). Porém, não foi encontrada 

nenhuma evidência para esta estrutura em experimentos anteriores (Kelarakis e col.,2001). 

Uma estrutura com simetria similar é predita em ser estável para copolímeros diblocos 

fundidos, nos quais um bloco é ramificado e encontrado entre as fases ccc e hexagonal 

(Grason, DiDonna e Kamien, 2003). A estrutura é estabilizada devido à curvatura interfacial 
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imposta pelo componente ramificado Nw majoritário. Entretanto, se observa uma estrutura ccc 

para a mistura 1 (S18/F87 50/50% m/m). 

Soluções micelares de misturas 50/50% de F87 e S18 formam uma estrutura ccc 

levemente ordenada, com dimensões maiores do que os do gel F87 sozinho. Novamente isso é 

consistente com a micelização independente dos 2 copolímeros, mas com micelas largas do 

S18, destruindo a estrutura ccc das micelas de F87.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Perfil da intensidade de SAXS para solução a 34 % da mistura 1 (S18/F87 50/50 

%m/m) na faixa de temperatura de 20 a 80ºC.  

 

Para a mistura formada por dois copolímeros deve-se considerar a probabilidade de 

formação de distribuições separadas de micelas esféricas de distintos tamanhos. Para outros 

sistemas (Ricardo e col., 2006), observou-se que uma única distribuição de micelas é formada 

quando os blocos hidrofóbicos têm hidrofobicidades similares, de outra maneira duas 

distribuições de micelas são formadas. As hidrofobicidades das unidades das cadeias P e S são 

muito diferentes: como julgado pelos valores da cmc eles estão numa razão aproximadamente 

de P:S = 1:10 (Yang e col., 2003). Neste sentido, as hidrofobicidades dos blocos centrais dos 
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copolímeros são na razão P39:S18 = 39:180. Os valores de cmc reforçam essa condição. Dois 

tipos de micelas são esperados e isso afeta o empacotamento no gel. No entanto, a observação 

que o limite inferior do gel rígido é quase o mesmo na mistura 1 (S18/F87 50/50 %m/m) e  no 

F87 sozinho exibe que um comportamento diferente foi obtido. 

Assumindo que não exista um mistura de micelização e micelas similares tanto no gel 

como em solução diluída, então os valores de Mn, N e rh podem ser usados para calcular 

proporções aproximadas pelo número e volume de micelas de S18 no gel: 10% mol e 17% 

volume para a mistura em estudo. Supõe-se que um volume de 17% de micelas grandes de 

S18 seja difícil de acomodar numa estrutura ccc, portanto houve a dificuldade da nítida 

visualização da estrutura somente por espalhamento de raios-X a baixos ângulos. 
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4.6. ESPECTROSCOPIA DO ULTRAVIOLETA/VISÍVEL E SOLUBILIZAÇÃO. 

As curvas de calibração para os fármacos griseofulvina, rutina e quercetina em metanol 

encontram-se na Figura 33. A partir das curvas de calibração foram obtidas as equações que 

relacionam absorção e concentração (mg/dm3). As Equações 49, 50 e 51 foram obtidas para 

griseofulvina, rutina e quercetina, respectivamente nos comprimentos de onda já descritos. 

A = 0,0681c                                                            (49) 

A = 0,0260c                                                            (50) 

A = 0,0683c                                                            (51) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Curva de calibração para: (   ) griseofulvina, (   ) rutina e  ( x ) quercetina em 

metanol. 
 
 

Chaibundit e col. (2002) relatam que medidas de solubilidade da griseofulvina numa 

solução de polietileno glicol a 5% m/m (Mn = 6000 g mol-1) mostrou-se pouco diferente que a 

solubilidade do fármaco em água pura. Assim, a solubilização na corona, formada pelos 

blocos E, não é uma consideração relevante. 

Crothers e col., (2005) também estimaram a scp da corona composta por blocos E e 

concluíram que esta não influencia no valor de scp do copolímero como um todo. Assim, 

apenas a porção hidrofóbica é levada em consideração e a capacidade de solubilização em 

mg/g de bloco hidrofóbico (sh) é considerada. A solubilidade é calculada a partir dos valores 

de scp, com sh = scp/Wh, onde Wh é o peso da fração do bloco hidrofóbico (isto é, Wh = 1 –WE, 

como valores de massa molar média do WE calculada para as misturas, usando os valores 

separados dos copolímeros listados na Tabela 6). A quantidade de sh fornece uma medida 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 5 10 15 20

Abs gris
Abs Rutin
Abs quercetin

c / mg dm
-3

A
bs

or
ba

nc
e

Slopes with errors
griseo      0.0681±0.0010
rutin        0.0260±0.0002
quercetin 0.0683±0.0006

A
bs

or
bâ

nc
ia

  

 



 

 81 

direta da eficiência da solubilização da griseofulvina em núcleos micelares, então é 

independente da composição do copolímero. 

A Tabela 9 mostra os resultados da absorbância da solução de S18 1 %m/m a 25 ºC 

(absorbância total: solução aquosa do copolímero com o fármaco), a absorbância do 

copolímero no comprimento de onda do fármaco griseofulvina (292 nm) e a absorbância do 

fármaco em água a 25 ºC, cada qual com sua respectiva diluição.  
 
 
 Tabela 9. Solubilização da griseofulvina em solução aquosa do S18 a 1 %m/m. 

E137S18E137 Leitura 1 Leitura 2 Leitura 3 

Absorbância Total 0,843 0,827 0,846 

Diluição 8 x 8 x 8 x 

Absorbância S18 0,084 0,080 0,080 

Diluição 10 x 10 x 10 x 

Absorbância fármaco em Água 0,217 0,326 0,332 

Diluição 9 x 9 x 9 x 

mg/L  49,0  

mg/g S18 (scp)  4,9  

mg/g bloco hidrofóbico (sh)  32,7  

  

A partir da equação obtida pela curva de calibração da griseofulvina (A = 0.0681c) foi 

possível calcular a scp, onde da absorbância total é descontada a absorbância do copolímero 

S18 e a absorbância da fármaco em água com suas respectivas diluições para, então, revelar o 

valor solubilizado apenas pelo copolímero. O valor da capacidade de solubilização é muitas 

vezes expresso em função do bloco hidrofóbico (sh), uma vez, como já citado, a capacidade de 

solubilização da corona formada pelos bloco E não é significativa. A Figura 34 mostra o 

gráfico da solubilidade da griseofulvina em polietilenoglicol 6000 a 25 e 37 ºC.  

A griseofulvina é um fármaco antifúngico utilizado como padrão para estudo da 

capacidade de solubilização dos copolímeros. A rutina e quercetina são fármacos que 

apresentam benefícios para saúde humana como vaso-dilatador, gastroprotetor, antioxidantes 

entre outros. 

 

 

 



 

 82 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 34. Solubilidade da griseofulvina em função da concentração do polietilenoglicol 

6000 a 25 e 37 ºC.  
 

Os resultados mostram que o copolímero S18 e suas misturas podem ser utilizados 

como meio para aplicações farmacêuticas (Tabela 10), pois apresentaram valores de 

capacidade de solubilização (scp) para os flavonóides mais elevados que para o fármaco 

griseofulvina. Tal fato deve-se a maior hidrofobiciade desses flavonóides quando comparados 

com a griseofulvina. Ao compararmos os valores de solubilidade em mg/100 mL para esses 

fármacos em água a 25 e 37 ºC (Tabela 10) confirma-se a hidrofobicidade dos mesmos. Os 

flavonóides são menos solúveis em água que a griseofulvina, justificando os maiores valores 

de scp nas soluções dos copolímeros e misturas.  

 

Tabela 10. Solubilização dos fármacos: griseofulvina, rutina e quercetina (mg/100 mL) em 

água a 25 e 37 ºC. 

Fármaco  Temperatura (ºC) Referência  

 25 37  

Griseofulvina 10,0 12,0 Crothers e col., 2005 

Rutina  1,9 5,7 Este trabalho 

Quercetina 0,4 0,7 Este trabalho 
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A capacidade de solubilização (scp, expressa em mg g -1) para o S18 e as misturas 

apresentaram aumento significativo com a temperatura, devido as micelas apresentarem-se na 

forma esférica (Tabela 11). Comportamento similar a este foi verificado para copolímeros 

diblocos e triblocos (Crothers e col., 2005). 
 

Tabela 11. Capacidade de solubilização, scp (mg g-1 ) e sh (mg g-1), dos copolímeros e 

misturas. 

Amostras Temperatura (ºC)         Ga Rb            Qc 

  scp sh scp sh scp sh 

E62P39E62 25 0,5 1,7 2,4 8,3 1,2 4,1 

(F87) 37 0,8 2,7 * * 2,8 9,6 

        

E137S18E137 25 4,9 32,7 7,3 48,7 8,2 54,7 

(S18) 37 5,6 37,3 * * * * 

        

Mistura 1  25 2,1 9,5 4,5 21,4 3,3 15 

S18/F87 50/50 37 3,0 13,6 4,7 21,3 4,8 21,8 

        

Mistura 2 25 3,5 17 4,8 23,3 4,4 21,3 

S18/F87 60/40 37 4,9 23,8 6,8 33,0 5,4 26,2 

        

Mistura 3 25 4,0 20,8 5,0 26,0 5,8 30,2 

S18/F87 70/30 37 5,8 30,2 7,0 36,4 6,7 34,9 

        

Mistura 4 25 4,6 25,8 5,1 28,6 5,9 33,1 

S18/F87 80/20 37 6,1 34,3 7,1 39,9 7,5 42,1 

        

Mistura 5 25 5,0 30,5 5,1 31,1 6,2 37,8 

S18/F87 90/10 37 6,7 40,8 7,5 45,7 8,0 48,8 

a – griseofulvina;  b – rutina; c – quercetina. * medidas não obtidas. 
 
 

O tamanho do núcleo hidrofóbico no copolímero influencia a capacidade de 

solubilização (scp). Ao compararmos diferentes tamanhos de um mesmo núcleo hidrofóbico, 

verifica-se um aumento na scp com o aumento do núcleo (Tabela 12). Mas o valor da 
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capacidade de solubilização não aumenta significativamente quando os blocos terminais E 

(óxido de etileno) são muito longos como no caso do E137S18E137 em relação aos copolímeros 

E82S8E82, E66S13E66 e E67S15E67.   

 

Tabela 12. Capacidade de solubilização, scp (mg g-1), de diferentes copolímeros para o 

fármaco griseofulvina a 25ºC. 

Copolímero scp (mg g-1) Referência 

E82S8E82 2,7 Taboada e col.,2005 

E66S13E66 4,0 Taboada e col.,2005 

E67S15E67 5,6 Taboada e col.,2005 

E137S18E137 4,9 Este trabalho 

 

A Figura 35 é uma ilustração de como se dá a solubilização. A maior porção do fármaco 

fica contida no núcleo hidrofóbico da micela, enquanto a corona formada pelo polióxido de 

etileno solubiliza pouco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Esquema ilustrativo de micela, contento o fármaco no núcleo hidrofóbico. 

 

Como já citado, o núcleo S [S denominado do oxifeniletileno, OCH2CH(C6H5)] é mais 

hidrofóbico que o núcleo P [P representa oxipropileno, OCH2CH(CH3)], logo solubiliza mais 

que esse último.  Assim, o aumento da proporção de S18 nas misturas favorece um aumento 

na quantidade de fármaco solubilizada, numa mesma temperatura (Figuras 36 e 37, página 

85). Os fármacos rutina e quercetina também apresentam valores de scp que aumentam com a 

proporção de S18 na mistura numa mesma temperatura (Figuras 36 e 37). 
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Figura 36. Capacidade de solubilização (scp,   e sh,  ) para griseofulvina (  ,  ), rutina (  ,  ) e 

quercetina (  ,   ) a 25ºC em função da percentagem de E137S18E137 (S18). 
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Figura 37. Capacidade de solubilização (scp,   e sh,  ) para griseofulvina (  ,  ), rutina (  ,  ) e 

quercetina (  ,   ) a 37ºC em função da percentagem de E137S18E137 (S18). 
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A partir dos resultados de Espalhamento de Luz (DLS) e dos resultados de solubilidade 

do fármaco griseofulvina a 25 e 37 ºC fez-se algumas observações. Até a temperatura de      

30 ºC, os resultados de DLS para o F87 sozinho, mostraram picos referentes a unímeros 

(Harrison e col., 2005). Tal fato justifica o baixo valor de scp para o F87 a 25 ºC. O 

copolímero S18 apresenta-se na forma de micela nas temperaturas estudadas (Ricardo e col., 

2006). Assim, o S18 possui scp muito maior que o F87 (scp = 4,9 mg g-1 a 25 ºC e 5,6 mg g-1 a 

37 ºC). Observou-se que a capacidade de solubilização (scp) aumenta a 25 ºC com o aumento 

da proporção de S18, porém abaixo do valor obtido para o S18 sozinho. Provavelmente, 

devido a presença do F87 como unímero nesta temperatura, favoreça a solubilidade apenas 

pelas micelas de S18 na mistura. Assim, o valor de scp aumenta com o aumento de S18. 

Enquanto que a 37 ºC esse aumento com a proporção de S18 supera o valor de scp sozinho a 

partir de 70% de S18 na mistura. A 40 ºC, os resultados de DLS do F87 apresenta 2 picos: um 

referente a unímeros e outro referente a presença de micelas. Portanto, a presença de F87 na 

mistura (mesmo decrescendo) como micela junto com as micelas de S18 justificam os valores 

de scp maiores que o S18 sozinho. 

Luo e col. (1993) relatam que o pequeno tamanho de moléculas não associadas de EmBn 

facilitam sua eventual saída do corpo, enquanto que a formação de géis de suas soluções 

micelares concentradas tornam-se potenciais no uso de mecanismos de liberação controlada. 

Da mesma maneira, sistemas diblocos e triblocos com bloco hidrofóbico S solubilizam mais 

que P e B e misturas desses copolímeros com copolímeros que formam géis a frio tornam-se, 

assim, muito interessantes para liberação controlada. 
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5. CONCLUSÃO 
 

A formação de gel a frio do copolímero E62P39E62 (F87) e a alta capacidade de 

solubilização do copolímero E137S18E137 (S18) tornou promissora a mistura deles em 

proporções de 50/50 a 90/10 (com proporção crescente de S18) para sistemas de liberação. 

O diagrama de fase para F87 revelou géis estáveis com a temperatura (elevada faixa de 

temperatura do gel). O copolímero S18 apresenta estreita faixa de gel com a concentração. As 

misturas apresentaram características similares ao F87, sendo, portanto, uma indicação de que 

a micelização, na mistura binária, é dependente do F87. 

A reologia confirmou os estados de gel obtidos pelo teste de inversão de tubo. Os 

resultados reológicos direcionam para uma estrutura cúbica de corpo centrado, a qual foi 

confirmada por SAXS e PLM. 

Os resultados obtidos por espalhamento de luz confirmam a formação de um único tipo 

de micela para a mistura dos dois copolímeros a partir de 45 ºC, confirmando a dependência 

de micelização ao F87 e corroborando com os resultados obtidos por SAXS (única estrutura). 

A solubilidade dos fármacos griseofulvina, rutina e quercetina aumenta com a 

temperatura, o que concorda com outros sistemas citados na literatura (Crothers e col., 2005). 

Tal fato também é utilizado para sugerir presença de micelas esféricas. A capacidade de 

solubilização, (scp), sofreu aumento proporcional com o aumento da proporção de S18 para os 

fármacos griseofulvina, rutina e quercetina, concordando com o fato do S18 possuir núcleo 

mais hidrofóbico que o F87. 

O copolímero S18 e, principalmente, suas misturas podem ser utilizadas como 

solubilizadores e sistemas encapsulantes para liberação controlada dos fármacos 

griseofulvina, rutina, quercetina entre outros, uma vez que apresentou excelentes resultados de 

capacidade de solubilização.   
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