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RESUMO 

A ciência farmacêutica tem buscado nas últimas décadas sistemas de liberação de fármacos 

ideais, onde a concentração terapêutica requerida seja atingida de modo rápido e eficiente, 

reduzindo assim o número de dose e efeitos colaterais.  Diante da importância de se 

desenvolver novos sistemas de liberação de fármacos, copolímeros termoresponsivos 

enxertada com N-isopropilacrilamida (NIPAm) são promissores candidatos, pois são capazes 

de alterar a sua estrutura de forma rápida e reversível como resposta a uma pequena variação 

de estímulo externo, no nosso caso a temperatura.  Copolímeros termoresponsivos foram 

sintetizados por polimerização radicar de N-isopropilacrilamida em galactomanana (GM) de 

Delonix regia utilizado como iniciador nitrato cérico amoniacal (CAN) decomposto por ácido 

nítrico (HNO3). A galactomanana de Delonix regia foi caracterizada quando a razão 

manose:galactose por RMN 1H e a massa molar por GPC. A mesma apresentou uma razão 

manose:galactose de 3,81:1 e massa molar de 1,7 x 106 g/mol.  Três fatores reacionários 

foram estudos: concentração de galactomanana, de ácido e razão molar de GM:NIPA. Os 

copolímeros que apresentaram os melhores rendimentos foram aqueles sintetizados com 

concentração de galactomanana de 1%, concentração de ácido 0,1 mol/L e razão molar 

GM:NIPA de 1:1,5. Os copolímeros foram caracterizados por espectroscopia na região do 

infravermelho, os mesmos apresentaram bandas características da estrutura da GM (3600, 

2934, 1016-1076 cm-1) e da NIPA (1550, 2972 cm-1) e por ressonância magnética nuclear de 

próton com a presença de picos característicos da estrutura da GM (5,03 e 4,74 ppm) e da 

NIPA (2,17, 1,66, 1,15 ppm) confirmando assim a reação de enxertia.  Os copolímeros 

apresentaram transição de fase com aumento da temperatura, todos os copolímeros 

apresentaram temperatura de transição (LCST) maior que homopolímero (32ºC) devido 

presença do polímero hidrofílico, galactomanana.  As temperaturas de transição foram 

maiores para os polímeros CP1-0.1 (39ºC) e CP2-0.3 (41ºC) devido ao menor teor de NIPA 

(TN). Já para os copolímeros CP2-0,1, CP-3, CP-4 foi menor (35ºC). O copolímero CP1-0,1 

apresentou concentração de associação crítica (CAC) maior (0,63 mg/ml) que os demais 

copolímeros á 50ºC. A morfologia das nanopartículas formadas do copolímero CP-3 

apresentaram agregados esféricos na escala manométrica. O copolímero CP-4 apresentou a 

maior eficiência de encapsulamento enquanto que o copolímero CP-3 apresentou a menor 

devido a sua baixa solubilidade em DMSO. 

Palavras-chave: Galactomanana. N-isopropilacrilamida. Reação de enxertia.  
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ABSTRACT 

The pharmaceutical science has sought in recent decades ideal release drug delivery systems 

where the required therapeutic concentration is reached quickly and efficiently, thereby 

reducing the dosage number and side effects. Given the importance of developing new drug 

delivery systems, thermoresponsive copolymers grafted with N-isopropylacrylamide 

(NIPAm) are promising candidates as they are able to change their structure quickly and 

reversibly in response to a small variation of external stimulus, in our case the temperature. 

thermoresponsive copolymers were synthesized by radical polymerization of N-

isopropylacrylamide with Delonix regia galactomannan, natural polysaccharide. The 

copolymers with the best yields were those synthesized with galactomannan concentration of 

1%, an acid concentration of 0.1 mol / L , molar ratio GM: NIPA 1: 1.5. The copolymers were 

characterized by infrared spectroscopy and proton nuclear magnetic resonance. The presence 

of bands and characteristic peaks of galactomannan structure (3600, 2934, 1016-1076 cm-1) 

(5.03 and 4.74 ppm) and isoproprilacrilamida (1550, 2972 cm-1) (2.17, 1 66, 1.15 ppm) 

confirmed the grafting reaction. The copolymers exhibited phase transition with increasing 

temperature. All the copolymers showed transition temperature (LCST) greater than 

homopolymer (32 ° C) due to the presence of a hydrophilic polymer. The transition 

temperature was higher for CP1-0.1 polymers (39 ° C) and CP2-0.3 (41 ° C) due to the lower 

content of NIPA (TN). The transition temperature for CP2-0,1, CP-3, CP-4 copolymer were 

smaller (35 ° C). The CP1-0,1copolymer presented CAC higher (0.63 mg / ml) than the other 

copolymers at 50 ° C. The morphology of the formed nanoparticles of the CP-3 copolymer 

presents spherical aggregates in the manometric scale. The copolymer CP-4 showed the 

highest encapsulation efficiency while CP-3 copolymer showed the lowest one due to the low 

solubility in DMSO. 

keywords: Galactomannan. N-isopropylacrylamide. Grafting reaction. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Nanomateriais 

Os nanomateriais são os principais produtos da nanotecnologia, sendo está uma 

das tecnologias emergentes das últimas décadas que corresponde ao projeto, caracterização, 

produção e aplicação de estruturas, dispositivos e sistemas em que a matéria é 

nanoestruturada (SCHULZ., 2013).  Há inúmeras de finições para nanomateriais propostos 

por governos, indústrias e organizações de padrões sendo que a mais utilizada foi proposta em 

2011 pela Comissão europeia (BOVERHOF et al, 2015): 

Um material natural, incidental ou manufaturado contendo partículas 

não ligadas entre si ou em agregados ou formando aglomerados nos 

quais a distribuição de tamanho apresenta 50% ou mais dessas 

partículas com uma ou mais dimensões externas no intervalo entre 1 

nanômetro ( 1nm= 1 bilionésimo de metro) e 500 nm. 

O uso de nanomarteriais torna possível obter materiais com novas propriedades 

mecânicas, químicas, físicas e para aumentar o desempenho inicial dos materiais 

convencionais (MARZI., 2015). Entre os nanomateriais, os sistemas coloidais poliméricos 

têm se destacado intensamente em diversos tipos de aplicações, vale lembrar que coloides são 

sistemas nos quais um ou mais componentes apresentam dimensões na escala nanometrica. 

Os sistemas coloidais abrangem uma grande quantidade de nanoestruturados: nanoemulsões, 

nanopartículas, micelas ou agregados poliméricos, lipossomas e niossomas (PY-DANIEL et 

al., 2016; SCHULZ., 2013) (FIGURA 1). 

Figura 1: Alguns exemplos de sistema coloidais: a) nanopartículas, b) nanoemulsões, c) 

lipossomos e d) micelas poliméricas. 

 

  Fonte: FORMARIZ et al., (2004) 
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O termo nanopartícula polimérica é um termo coletivo, pois ele se divide em 

nanocápsulas e nanoesferas, as quais diferem entre si segundo a composição e organização 

estrutural. Denominam-se nanoesferas aqueles sistemas em que o fármaco se encontra 

homogeneamente disperso ou solubilizado no interior da matriz polimérica, desta forma 

obtém-se um sistema monolítico, onde não é possível identificar um núcleo diferenciado 

(RAO et al., 2011; MORA-HUERTAS et al., 2010) 

As nanocápsulas ao contrário, constituem um sistema de reservatório onde é 

possível identificar-se um núcleo diferenciado, que pode ser sólido ou líquido. Neste caso, o 

fármaco encontra-se no núcleo, envolvido por uma membrana geralmente polimérica ( MELO 

et al., 2012; MORA-HUERTAS et al., 2010). 

As lipossomas são vesículas esféricas constituídas de uma ou várias bicamadas 

concêntricas de lipídios que isolam um ou vários compartimentos aquosos internos do meio 

externo. São de natureza anfótera, pois são constituídos por uma fase externa contendo um 

sistema de membranas fosfolipídicas e uma fase interna constituída por um meio aquoso 

(DRULIS-KAWA, DOROTKIEWICZ-JACH., 2010).  

As nanoemulsões são sistemas termodinamicamente instáveis, constituídos de 

dois líquidos ou duas fases imiscíveis, sendo que uma das fases se apresenta dividida em 

pequenas gotas (fase dispersa) dentro da outra (fase contínua) (MAJEED et al., 2016). 

As micelas ou nanoagregados poliméricos são caracterizadas por possuir 

estruturas core-shell (núcleo-coroa), onde o núcleo é um polímero hidrofóbico (core) e coroa 

é um polímero hidrofílico (shell)( GOTHWAL et al., 2016; KIM et al., 2009). 

Por apresentar tamanho na escala manométrica, os sistemas coloidais podem ser 

empregados em diversas áreas, mas vem se destacando no transporte e liberação de fármacos.  

As micelas poliméricas vêm sendo utilizada como carregador de fármacos hidrofóbicos, já 

que o núcleo hidrofóbico age como hospedeiro para esses fármacos protegendo-os e 

controlando sua liberação no organismo ( ABREU, 2012; MA et al., 2016).  

O sistema núcleo-coroa é favorecido em relação a outros sistemas de liberação de 

fármacos por vários fatores, entre eles, um invólucro altamente hidratado que favorece a 

solubilidade em água, independentemente do alto teor de fármaco hidrofóbico no interior dos 

núcleos e inibe a agregação intermicelar. Além disso, o diâmetro da micela polimérica é 

geralmente na escala nonométrica o que impede eliminação por fagocitose (CHUNG et al., 

1998; KANG et al., 2003; ROY; GUPTA, 2003; WANG et al., 2016). 
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Nas ultimas década, vários polímeros diferentes foram relatados para exercer o 

papel de núcleo ou coroa nas micelas poliméricas visando sua aplicação como carregador de 

fármaco.  Os polissacarídeos por serem hidrofílicos (coroa) conquistaram seu lugar na 

formação de micelas poliméricas devido as suas propriedades físico-químicas, baixo custo, 

disponibilidade e características biodegradáveis ( WORAPHATPHADUNG et al ., 2016; LI 

et al., 2016; MAHAJAN., 2016; DE PAULA et al., 2015 ). 

Já os polímeros utilizados no núcleo são sintéticos e hidrofóbicos: poli(ácido 

láctico), policaprolactona, poli(β-benzil-L-aspartato)) ou termossensíveis que são uma classe 

de polimeros interligente poli (N, N – dietilacrilamida), poli (éter vinil metílico), poli (N-

isopropilacrilamida)(SINHA; TREHAN, 2003; LIU et al., 2008;  WU et al., 2013;  TEBALDI 

et al., 2013)). 

 

1.2 Polímeros termossensíveis 

Os polímeros inteligentes ou polímeros de estímulo responsivo apresentam 

alterações drásticas nas suas nanoestruturas, se reorganizando e modificando suas 

propriedades em resposta a uma determinada ação ou estímulo externo ao sistema ( PRIYA 

JAMES et al., 2014; SHAIKH et al., 2010; ALMEIDA et al., 2012).  

A força motriz por trás dessas mudanças na estrutura dos polímeros inteligentes 

pode ser classificada em três grandes grupos: estímulos físicos (temperatura, ultrassom, luz, 

stress mecânico), estímulos químicos (pH e força iônica) e estímulos biológicos (enzimas e 

biomoléculas) ( HU  et al., 2014; PRIYA JAMES et al., 2014; CHUANG et al., 2010; 

SHAIKH et al., 2010; ALMEIDA et al., 2012).  

Materiais poliméricos termossensíveis são aqueles que apresentam transição de 

fase (Hidrofílico↔Hidrofóbico) em função da temperatura, sendo esses os mais estudados na 

classe de polímeros inteligentes por que possuem potencial aplicação na área biomédica 

(UMAPATHI et al., 2015; CAYRE et al., 2011) 

A sensibilidade à temperatura de determinados polímeros é originada a partir do 

equilíbrio entre os segmentos hidrofóbicos e hidrofílicos das unidades monoméricas no meio 

aquoso. Esse equilíbrio (hidrofóbicos e hidrofílicos), na estrutura dos polímeros sensíveis à 

temperatura apresenta um balanço muito sensível, sendo que, uma pequena mudança na 

temperatura em torno da “Temperatura Crítica” provoca novos ajustes entre as interações das 

cadeias poliméricas e do meio aquoso. (WANG et al., 2016; STRANDMAN et al., 2015; 

KIM et al., 2009) 
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Desta forma, uma das propriedades mais importantes neste tipo de polímero é a 

temperatura crítica de solução. Os polímeros que se tornam insolúveis mediante aquecimento, 

ou seja, acima de uma determinada temperatura, têm uma assim chamada temperatura crítica 

de solução inferior (LCST). Sistemas que se tornam solúveis após aquecimento, têm uma 

temperatura crítica de solução superior (UCST) (VANCOILLIE et al., 2014; WARD et al., 

2011). A tabela 1 apresenta alguns polímeros termossensíveis e suas respectivas temperaturas 

de transição. 

 

Tabela 1: Polímeros selecionados com comportamento LCST ou UCST na região de 

temperatura com potencial para aplicações biomédicas 

 

Polímeros 
Temperatura de transição de 

fase em solução aquosa (ºC) 

Referência 

Comportamento LCST   

Poli (N, N - dietilacrilamida) 32-34 
WANG et al., 2015 

Poli (éter vinil metílico) 12-37 
STAROVOYTOVA 

et al., 2015 

Poli (N - vinilcaprolactama) 37-42 
SANOJ REJINOLD 

et al., 2015 

O Poli (óxido d/e propileno) 17-50 
WEBER et al., 2012 

Poli(ácido N-acetil-L-glutâmico-

co-ésterlisina) (PGAL) 
17,3-31,7 

DENG et al., 2015 

Comportamento UCST   

Poli(acrilamida)/Poli(ácido 

acrílico) 
25 

SCHMALJOHANN, 

2006 

 

Entre muitos polímeros termoresponsíveis estudados nas últimas décadas, poli (N-

isopropilacrilamida) (PNIPAM) tem gerado um grande interesse e é atualmente o mais 

investigado na literatura devido sua ampla gama de aplicações (ZHANG et al., 2015; WEI et 

al., 2009). 
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1.4 N-isopropilacrilamida (NIPA) 

 

A poli-(N-isopropilacrilamida) (PNIPA – FIGURA 2) é um polímero sintético 

sensível à temperatura da família dos polímeros poli-(N-substituído acrilamida), onde a 

propriedade termossesível do mesmo foi estudada sistematicamente pela primeira vez em 

1968 por Heskins e Guillet (HESKINS; GUILLET., 1968).  A PNIPA é um dos mais 

populares e mais utilizados na liberação de fármacos e em biomateriais, uma vez que 

apresenta como característica principal o fato de ser solúvel em água e exibir uma transição de 

fase próxima à temperatura do corpo humano (LCST) (ROY; GUPTA, 2003; TAUER et al., 

2009; ETIKA et al., 2016; CHATTERJEE et al ., 2015). 

 

Figura 2: Fórmula estrutural do monômero, NIPA (1) e seu polímero, PNIPA (2). 

 

 

 

 

 

                     

       Fonte: Autor 

 

Em temperaturas inferiores à LCST, as ligações de hidrogênio dos segmentos 

hidrofílicos (grupos amidas) do polímero e a água proporcionam um aumento da dissolução 

do sistema. A alteração nesse estado de hidratação é a responsável por provocar a transição de 

fase. Essa desidratação ocorre em temperaturas superiores ao LCST quando as ligações de 

hidrogênio intramolecular nas moléculas do polímero são preferidas em comparação a uma 

solubilização em água. As moléculas de água são expelidas do polímero, verificando-se um 

fortalecimento das interações dos segmentos hidrofóbicos (FIGURA 3) (SCHMALJOHANN, 

2006; TAUER et al., 2009; ALMEIDA et al., 2012; WANG et al., 2015; LIZUNDIA et al., 

2015). 
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        Figura 3: Interações do PNIPA com água abaixo e acima da LCST. 

 

 

 

O LCST da PNIPA é em torno de 32°C e dependente da massa molar e da 

concentração (KANO; KOKUFUTA, 2009; LENCINA et al., 2014) além de ser alterada 

mediante a modificação do equilíbrio hidrofílico / hidrofóbico. Isto pode ser alcançado através 

da polimerização com um segundo monômero ou a partir da inserção do mesmo em uma 

cadeia polimérica. A copolimerização de NIPA com um monômero hidrofílico aumenta a 

LCLT do copolímero, enquanto que monômeros hidrofóbicos têm o efeito oposto (CHUANG 

et al., 2010; SHAIKH et al., 2010; ALMEIDA et al., 2012; FLEIGE et al., 2012). 

Tem sido citada na literatura a enxertia do PNIPA em vários polissacarídeos, a 

fim de modular a temperatura de transição de acordo com aplicação desejada.  Estão entre 

esses polissacarídeos a quitosana (CHEN et al., 2014), goma do cajueiro (ABREU et al., 

2016), alginato (LI et al., 2016) e goma guar (GUPTA et al., 2011). 

 

1.4 Galactomanana 

As galactomananas são polissacarídeos neutros, extraídos principalmente do 

endosperma de sementes de diferentes espécies da família das leguminosas, uma das maiores 

e mais abundantes famílias no reino vegetal (≈18.000 espécies), embora muitas espécies de 

outras famílias como Compositae e Convolvulaceae apresentem estoques de galactomanana 

em suas sementes (Dea; Morrison, 1975). 

Os primeiros estudos com espécies que armazenam galactomananas em suas 

sementes foram realizados por Nadelmann em 1890, incluindo uma espécie tropical, 

Schizolobiumsp (BUCKERIDGE et al., 2000). 

Fonte: VIEIRA et al.,2014. 

T>LCST 

T<LCST 
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A investigação de fontes de galactomananas é um assunto de grande importância, 

tanto do ponto de vista acadêmico como industrial. Países tropicais, como o Brasil, 

apresentam grande potencial como produtores de recursos renováveis que ainda não foram 

suficientemente explorados, tendo vastas regiões apropriadas ao cultivo de leguminosas 

(CUNHA; DE PAULA; FEITOSA, 2009).  As leguminosas são uma das principais fontes de 

galactomanana, como tem sido comprovado por pesquisas que identificaram polissacarídeo 

em inúmeras espécies desta família (PRAJAPATI et al., 2013). 

Morfologicamente, as sementes que produzem galactomananas são constituídas por 

tegumento ou casca, embrião e pelo endosperma do tipo mucilaginoso que o envolve 

conforme representado na FIGURA 4. 

 

Figura 4 – Corte longitudinal de semente da família Leguminosa contendo endosperma. 

 

Fonte: adaptado de Dakia et al.,(2008) 

 

A biossíntese da galactomanana (GM) ocorre no endosperma por meio da geração de 

dois nucleotídeos-açúcar, GDP-G (Guanosina difosfato) e UDP-G (Uridina difosfato). Estes 

se transformam em GDP-manose, pela ação da 2-epimerase, e em UDP-galactose, por meio 

da 4-epimerase. GDP-manose e UDP-galactose são os fornecedores das unidades de 

monossacarídeos que constituíram a cadeia principal e as ramificações do polissacarídeo, 

respectivamente. Sendo esse último processo mediado por duas transferases, 

manosiltransferase, que contém Mg 2+, Mn 2+ e Ca 2+, e galactosiltranferase que possui Mg 2+ 

(DEY, 1978). 

As unidades de β-D-manopiranose (manose) se repetem ao longo da cadeia principal 

unidas por ligações glicosídicas -(14), enquanto as de α-D-galactopiranose (galactose) 

ocorrem na cadeia como substituintes no carbono 6 da D-manose em ligação α (16) 

(WHISTLER; SMART, 1953, p.292 apud MCCLEARY et al, 1981, p. 269–285). 
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Dependendo da fonte botânica, o conteúdo de galactose nas galactomananas pode variar de 20 

a 90%, caracterizando, assim, a relação manose:galactose (M/G). A estrutura básica das 

galactomananas pode ser representada de acordo com a Figura 5. 

 

Figura 5: Estrutura geral das galactomananas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

A proporção de resíduos de galactose em relação à cadeia central de manose tem 

papel fundamental nas propriedades físico-químicas do polímero, principalmente a 

solubilidade, pois à medida que a razão M/G diminui a solubilidade aumenta (ANDRADE, 

AZERO.,1999; SIERAKOWSKI et al., 2000). 

As galactomananas possuem em comum a função de reserva, uma vez que são 

completamente degradadas após a germinação da semente e seus produtos são utilizados 

como fontes de carbono e energia para o crescimento inicial das plântulas. Por outro lado, 

cada uma delas apresentam funções secundárias tais como o controle da embebição e 

distribuição de água nos tecidos das sementes e o controle da expansão celular dos 

cotilédones (FERREIRA; BORGHETTI, 2004) 

A degradação da GM no endosperma ocorre pela ação combinada de três enzimas 

hidrolíticas: -galactosidase que têm ação nas ligações -1,6 das ramificações de galactose; 

endo--1,4-mananase que cliva ligações -1,4 liberando oligossacarídeos de manose e, por 

fim, exo--mananase que age sobre mano-oligossacarídeos produzidos pela endo--1,4-

mananase liberando monossacarídeos e dissacarídeos (McCLEARY et al., 1981). 

Devido a suas propriedades físico-químicas e conformacionais, as galactomananas 

têm sido alvo de intensas pesquisas (CERQUEIRA et al.,  2009). As galactomananas possuem 

(D-galactopiranose)

(D-manopiranose)    n    
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diversas aplicações comerciais, seja na indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética, entre 

outras (LIU; WILLFÖR; XU, 2014; MIRHOSSEINI; AMID, 2012 ) 

Porém, vem se destacado como veículo para agentes farmacêuticos, pois podem 

ser utilizadas como matriz na liberação controlada devido a sua biocompatibilidade e por 

produzir uma cinética de liberação de aproximadamente zero (ALMEIDA et al., 2015). 

A galactomananana de Delonix regia vem sendo estudada destes 1972 

(KAPOOR., 1972)  por diversos autores e utilizadas em variáveis aplicações biomédicas: 

scaffold como curativo antimicrobiano (CHEIRMADURAI, THANIKAIVELAN, MURALI, 

et al., 2016), como matriz para comprimido santipsicóticos (KRISHNARAJ et al., 2012), 

encapsulamento de ácido ascórbico (SOUZA et al., 2015) e papaína (BETANCUR-ANCONA 

et al., 2011), como agente de suspensão para grânulos de amoxicilina seca (OKOYE et 

al.,2014) e como agente aglutinante para comprimidos de paracetamol (ADETOGUN; 

ALEBIOWU., 2009).  

Flamboyant é o nome vulgar da espécie Delonix regia (Figura 6), pertencente à 

família das leguminosas e da subfamília Caesalpinioideae. É uma árvore de médio porte (7 a 

10m), que cresce em regiões quentes e úmidas da Índia, África e América (zonas tropicais) 

(KAPOOR, 1972). Por sua beleza muitas vezes é empregada na arborização de parques e 

jardins, e muito apreciada pelas qualidades ornamentais de suas flores. 

Figura 6 - Árvore de Flambuoyant (Delonix regia) 

 

Fonte: O auto 
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1.5 Reação de enxertia  

As galactomananas são frequentemente modificadas na busca de novas 

propriedades. Entre essas modificações pode ser citada, oxidação, sulfatação, 

carboximetilação e enxertia. Nos últimos anos, a modificação química da galactomanana por 

enxertia tem recebido considerável atenção porque os copolímeros enxertados apresentam 

potencial aplicação em materiais na escala nanométrica (ZHANG et al., 2013). 

 O copolímero enxertado pode ser descrito como tendo uma estrutura similar a 

Figura 7, onde são observadas ramificações do polímero B em diferentes pontos da cadeia do 

polímero A (MAITI et al., 2010). A nomenclatura geralmente utilizada para descrever um 

copolímero B enxertado no polímero A é B graft A ou B-g-A. 

 

Figura 7: Exemplo da estrutura de copolímero enxertado.   

 

 

Fonte: DE PAULA, FEITOSA, PAULA., 2015 

 

Entre os métodos químicos, reações com iniciadores redox oferecem vantagens 

porque na presença de sistemas redox o enxerto pode ser realizado sob condições mais suaves, 

com reações secundárias mínimas e principalmente por apresentar baixa energia de ativação 

comparados com outros métodos (térmica e elétrica) (SHARMA et al., 2002). 

O CAN tem sido amplamente utilizado como o iniciador redox em 

copolimerização por enxertia de monômeros vinílicos em polissacarídeos tais como, goma 

guar, celulose, quitina, dextrana (MAITI et al., 2010). 

A copolimerização é frequentemente obtida por reação em cadeia. O esquema da 

reação de copolimerização por enxertia com iniciador redox para polissacarídeos está 

exemplificado na Figura 8. O iniciador é decomposto em função do pH, por isso é importante 

manter o pH do meio reacional em torno de 1 (TANG; DOU; SUN, 2006). A formação do 

A 

B 



    25 
 

radical alcóxidos na cadeia do polímero pelo Cério (IV) ocorre pela formação de um 

complexo de coordenação entre o oxidante e os grupos hidroxila do polímero (Ce 

IV/polissacarídeo). Nesse complexo o Ce (IV) é então reduzindo a Ce (III) e ocorre a 

formação de radicais livre no C2 ou C3 do polímero, que dá início à polimerização. 
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Figura 8: Mecanismo proposto para reação de enxertia com Ce(IV).  
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1.6 Anfotericina B 

 

Os agregados poliméricos formados por polímeros enxertados vêm sendo 

utilizados como transportadores para diversos fármacos inclusive os antifúngicos (CHOI et 

al., 2008; DIAZ et al., 2015; BANSAL et al., 2015; AHN et al., 2014). Durante as últimas 

décadas, as infeções fúngicas têm emergido como um problema cada vez mais grave 

pricipalmente em pacientes imunocomprometidos. 

Os gêneros de fungos aspergillus, Candida, cryptococcus e a pneumocystis 

representam os principais patogênicos responsáveis por doença fúngica. Eles são responsáveis 

pela maior parte da morbidez e 90% de casos relacionados com fungos letais (DENNING., 

2015). 

Os antifúngicos atualmente utilizados para infeções sistémicas incluem três 

classes principais de drogas com diferentes mecanismos de ação: polienos (romper as 

membranas de fungos), azoles (inibem a biossíntese do ergosterol), e equinocandinas (inibem 

a síntese de β-glucano da parede celular), mas a maioria sofre de graves desvantagens, 

incluindo baixa especificidade (toxicidade), espectro estreito e de alto custo (LEWIS., 2011). 

A anfotericina B (1, AnB) (FIGURA 9), um antifúngicos polieno isolado pela 

primeira vez a partir da bactéria do solo Streptomyces nodosus, tem sido usado nos últimos 60 

anos como o "padrão de ouro"  como fármaco antifúngico para o tratamento de uma grande 

variedade de infecções sistémica micóticas e doenças parasitárias como Leishmania (DIAZ et 

al., 2015). 

 

  Figura 9: Estrutura da anfotericina B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Autor 
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Por outro lado, AnB apresenta efeitos colaterais graves e são potencialmente letais 

em tratamento sistémico. Entre os efeitos colaterais associados com o tratamento com AnB 

incluem febre, náuseas, vômitos, dor de cabeça, pressão arterial baixa, sintomas alérgicos, 

nefro e hepatotoxicidade (TORRADO et al., 2008). 

A natureza anfifílica da AnB faz com que seja pouco solúvel na maioria dos 

solventes orgânicos e quase insolúvel em água sob condições fisiológicas de pH entre  6 e 7 

por isso, é necessário um segundo componente que no caso das formulação convencional é a  

complexação com desoxicolato de sódio e na formação mais nova, 1990, é a associação com 

lípideos. Estudos clinicos demostraram que a formulaçãocom lípido preserva a eficácia e têm 

reduzido a nefrotoxicidade em comparação com AnB convencional. No entanto, os requisitos 

de doses mais elevadas e alto custo, têm limitado a sua utilização clínica (HALPERIN et al., 

2016). 

Apesar das formulações atuais serem utilizadas com sucesso, as limitações tem 

garantido o interesse em novos sistemas de liberação para anfotericina. Por conseguinte, a 

hipótese de que o encapsulamento de AnB em nanoparticulas de copolímeros à base de 

galactomanana e N-isopropilacrilamida poderá resultar em um sistema com o envolucro 

altamente hidradado além de  biodegradavel e de baixo custo.  
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2.OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Obtenção de nanopartículas termossensíveis a base de galactomanana de Delonix 

regia enxertada com N-isopropilacrilamida para uso como matriz para liberação de fármaco. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Extrair a galactomanana de Delonix regia e caracterizar quanto a estrutura química, 

massa molar e razão manose/galactose.  

 Sintetizar copolímeros de galactomanana de Delonix regia enxertado com N-

isopropilacrilamida.  

 Caracterizar os copolímeros obtidos por meio de: 

- Determinação do rendimento reacional e de purificação; 

-Espectroscopia na região do infravermelho; 

-Ressonância Magnética Nuclear; 

- Cromatografia de Permeação em Gel; 

- Análise térmica. 

 

 Caracterizar as nanopartículas quanto a: 

-Temperatura de transição (LCST) por Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS); 

- Morfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 Incorporar Anfotericina B nas nanopartículas e determinar a eficiência de 

incorporação. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

Os reagentes utilizados foram: N-isopropilacrilamida (NIPA) 97 % da Sigma-

Aldrich; nitrato cérico amoniacal (CAN) da Acrós Organics, como iniciador da reação. Os 

frutos de Delonix regia L., coletadas na cidade de Limoeiro do Norte em maio de 2012. 

A membrana de diálise foi obtida da Sigma-Aldrich com limite de massa molar de 

aproximadamente 12400 g/mol. 

3.2 Extração da Galactomanana 

As sementes de Delonix regia. L (50 g) foram lavadas e postas em uma placa de Petri 

revestida com algodão umedecido em água destilada e sobrepostas por outra camada de algodão 

umedecido. A placa foi deixada em autoclave durante uma hora e trinta minutos na pressão de 

trabalho (1,0 a 1,5 Kgf/cm3) para o intumescimento das sementes. As mesmas tiveram suas partes 

(tegumento, endosperma e cotilédone) separadas manualmente. Os endospermas foram mantidos de 

um dia para o outro em água, sendo em seguida homogeneizados e triturados (liquidificador) em 

água (1:15 m/v em relação à massa de sementes) por 20 min, a mistura foi centrifugada a 6000 rpm 

por 30 minutos a 25ºC e o sobrenadante foi coletado e precipitado em 2 volumes de etanol. O 

precipitado foi filtrado e lavado 4 vezes com álcool e 2 vezes com acetona em funil de placa 

sinterizada número 3. O material retido no filtro (galactomanana) foi macerado e seco em almofariz 

com ar quente. A galactomanana foi armazenada a temperatura ambiente. Após seca, a 

galactomanana foi ressolubilizada em água mantida sobre agitação durante 24 h em seguida foi 

precipitada e seca como citado anteriormente. 

 

3.3 Síntese dos copolímeros de galactomanana enxertados com N-isopropilacrilamida 

Os copolimeros de  galactomanana  (GM)  enxertada  com  N- isopropilacrilamida 

(NIPA) foram sintetizados por polimerização radicalar seguindo a  metodologia  proposta  por  

Tang  e  col.  (2006)  para  dextrana,  com modificações como descrito  a seguir:  uma solução 

de galactomanana de 100 mL foipreparada com  água  destilada  a temperatura ambiente e 

mantida sobre agitação por 24 h.  

As  soluções  de  galactomanana  foram borbulhadas  com  nitrogênio  por  30  

minutos seguida pela adição do iniciador CAN (nitrato cerico amonical) dissolvido em 10 mL 
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de HNO3*. Logo  em seguida, o monômero de NIPA foi adicionado e a reação prosseguiu por 

6 h em agitação e atmosfera de N2. As seguintes condicões reacionaisforam estudas. 

 

Tabela 2: Condições reacionais que foram estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

* Razão molar unidade glicosidica: CAN: 1:0,14 

 

Para  finalizar  a  reação, a  solução  foi  neutralizada  pela  adição  de  NaOH  5 

mol/L e  dialisada  em  membrana de  celulose  contra  água  por  uma  semana  para retirar  o  

excesso  de  sais  formados  e  monômeros  que  não  foram  enxertados, sendo  a  água  

trocada  diariamente.  O  produto  final  foi filtrado  e  seco  por liofilização. 

3.4 Purificação do copolímero 

Para se caracterizar o copolímero livre de homopolímero, o copolímero foi 

purificado da seguinte forma: uma massa de 200 mg de copolímero em 50 mL de acetona foi 

colocada em agitação constante e, ao final de um intervalo de tempo de 48 horas o copolímero 

(insolúvel) foi separado do homopolímero solubilizado na acetona por filtração em funil de 

placa sintetizada de porosidade fina. Em seguida o copolímero foi ressolubilizado em água e 

seco por liofilização. O homopolímero foi quantificado pela diferença entre o polímero bruto 

e purificado. 

 

3.5 Caracterização dos copolímeros obtidos 

3.5.1Rendimentos reacionais 

O rendimento do copolímero não purificado (CPNP%) foi calculado através da equação 1.  

𝐶𝑃𝑛𝑝(%) =
Massa do copolímero bruto   

Massa de (goma +  NIPA)
𝑥100                                                                         (𝟏) 

Amostras 
Concentração de 

GM (m/v) 

Concentração de 

acido (mol/L) 

Razão molar de 

GM:NIPA 

CP1-0, 1 0,5% 0,1 1:1 

CP2-0, 1 1% 0,1 1:1 

CP2-0, 3 1% 0,3 1:1 

CP-3 1% 0,1 1: 1,5 

CP-4 1% 0,1 1:2 
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O rendimento do copolímero purificado foi obtido utilizado a equação 2. 

 

𝐶𝑃𝑃(%) =
Massa do copolímero purificado   

Massa do copolímero bruto 
𝑥100                                                                  (𝟐) 

 

 

O rendimento do homopolímero foi obtido utilizando a equação 3. 

 

𝐻𝑃(%) =
Massa do copolímero bruto − Massa do copolímero purificado   

Massa do copolímero bruto 
𝑥100         (𝟑) 

 

 

3.5.2 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR). 

Espectros de infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR) dos copolímeros 

e homopolímero foram obtidos em pastilhas de KBr no espectrofotômetro FTLA 2000 da 

ABB Bomem entre 4000 e 400 cm-1. 

3.5.3 Ressonância Magnética Nuclear (RMN). 

As análises de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN1H) foram 

realizadas no equipamento Bruker Modelo Avance DRX500, com controle de temperatura, de 

25 e 70 ºC e utilizando como padrão o DSS. As amostras foram preparadas em água deuterada 

(D2O) na concentração de 0,025 g/ml. 

Calculou-se o teor de NIPA (TN) na cadeia de galactomanana dos copolímeros a 

partir do valor de integração (A) de prótons do grupo isopropil do NIPA (-CH(CH3)2) (1,15 

ppm) em relação aos hidrogênios anoméricos da galactose (G) e manose (M) (5,22, 4,73 

ppm). Os valores TN foram calculados utilizando a seguinte equação (4):  

 

𝑇𝑁 =
𝐴

6( (𝐺) + (𝑀))
                                                                                                                (𝟒) 

 

3.5.4 Análise Termogravimétrica (TGA) 

O TGA da goma e dos copolímeros foi realizado em equipamento Q-50 TA em 

atmosfera de ar sintético com um fluxo de 50 mL/min. Foi usada uma taxa de aquecimento de 

10 °C/min em uma faixa de 25 ºC a 800 ºC. 
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3.5.5 Cromatografia de Permeação em Gel 

A distribuição da massa molar quantificada por cromatografia de permeação em 

gel através de um equipamento Shimadzu acoplado a um detector de índice de refração (RID-

6A). A fase móvel utilizada foi NaNO3 (aq) 0,1 mol/L, à temperatura ambiente e fluxo de 1 

mL/min. O volume injetado das amostras foi de 50 µL. 

       Log Mp = 14,68 – 1,07Ve (5) 

3.6 Caracterização das nanopartículas obtidas 

3.6.1 Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS). 

As medidas foram obtidas por espalhamento de luz dinâmico com laser no 

comprimento de onda 633 nm e ângulo de espalhamento de 173°, em Nano Zeta Sizer 

Malvern, Modelo ZS 3600, considerando as partículas como esféricas.  

A temperatura em que ocorre a transição de fase do copolímero e a consequente 

formação dos agregados auto-organizados (LCST –lower critical solution temperature) foi 

estudada pela determinação do diâmetro hidrodinâmico dos copolímeros em solução aquosa 

(0,5 mg/mL) em função da temperatura, no intervalo de 25 a 50 °C. As soluções foram 

aquecidas no próprio equipamento em cubeta de vidro e seus tamanhos de partícula foram 

analisados a cada aumento de 1 °C e tempo de equilíbrio de 3 minutos antes da análise. 

3.6.2 Concentração de associação crítica (CAC) por fluorescência  

A determinação da CAC por fluorescência foi realizada baseada no procedimento 

proposto por Patrizi e col. (2009). A solução aquosa de pireno usada nas medidas (5 x 

10-7 mol/L) foi preparada pela adição de 50 µL de uma solução 5 x 10-4 M de pireno em 

acetona em um balão volumétrico de 500 mL, a acetona foi evaporada sob fluxo de nitrogênio 

e o volume foi completo com água mili-q. 

A solução aquosa de pireno 5 x 10-7mol/L foi utilizada para preparar as soluções 

dos copolímeros (CP2-0,1, CP-4, CP-3) nas concentrações de 10-3a 5 mg/mL. As medidas 

foram feitas a 25 a 50 °C. As medidas foram realizadas em triplicata. 

Os espectros de fluorescência foram obtidos usando equipamento Quantas 

Master40 da Photon Techonology International (PTI), equipado com um banho 

termostatizado Cole Parmer Polystat atrelado ao compartimento da célula. O espectro de 

excitação da fluorescência (310-360nm) dos copolímeros utilizado o pireno como sonda foi 
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medido usando um comprimento de onda de emissão em γem= 374 nm. A razão de 

intensidades (I338/I334) foi usada para determinar a concentração de associação crítica (CAC). 

A largura da fenda utilizada para todas as medidas foi de 5 nm. 

 

3.6.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Para a análise da morfologia das nanopartículas termossessíveis de GM-g-PNIPA 

por microscopia eletrônica de varredura, a amostra foi preparada do seguinte modo: foi 

preparada uma solução de 0,1 mol/L do copolímero CP-3 e deixada sobre agitação durante 24 

horas.  

A amostra foi montada da seguinte forma: a solução foi gotejada sobre a fita de 

carbono e deixada para evaporar na temperatura de 50°C em estufa; em seguida foi 

metalizada com cobertura de ouro utilizado o equipamento Metalizador Quorum QT150ES.  

O estudo foi feito em um equipamento de Microscópio de varredura FEG Quanta 450 

ambiental com EDS/EBSD. 

3.7 Incorporação da Anfotericina B (AnB) 

A AnB e os copolímeros (CP1-0,1, CP-3 e CP-4), em uma concentração de 20% 

de anfotericina B em relação a massa do copolímero, foi dissolvido em 7 mL de DMSO. Essa 

solução foi gotejada em 20 mL de água destilada (40°C) para formação das micelas 

polimérica. Esta solução foi lentamente lançada em 20 mL de água destilada e mantida 

durante 10 minutos em contato e, em seguida, agitada durante 5 min (40°C). Esta solução foi 

dialisada contra água destilada por 72 horas a fim de remover o solvente com trocas de água a 

cada 24 horas á 40°C. A solução dialisadas foi liofilizada. 

3.7.1 Determinação da Eficiência de encapsulamento e Conteúdo de fármaco da AnB 

A quantificação da Anfotericina B nas nanopartículas foi feita através da extração 

em DMSO. A determinação da quantidade de AnB foi feita utilizando espectrofotômetro UV-

visível SHIMADZU UV-1800. Utilizado a seguinte curva de calibração: 

ABS: -0,00691 + 0,04459 x C (µg) (6) 

E as seguintes equações para a Eficiência de Encapsulamento (EE) e Conteúdo de Fármaco 

(CF):  
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𝐸𝐸 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑛𝑎𝑛𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 
𝑥 100                                           (𝟕) 

 

𝐶𝐹 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑛𝑎𝑛𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 
 𝑥 100                                           (𝟖) 

 

3.8 Análise estatística  

Os gráficos foram confeccionados utilizando o programa OriginLab 8.0 e todos os 

ensaios foram feitos em triplicatas, utilizando média e desvio padrão. 
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4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracterização da galactomanana de Delonix regia. 

A extração do polissacarídeo das sementes de D. regia por autoclave resultou em 

um rendimento, em relação a massa de semente, de 11±1%. O rendimento obtido foi similar 

aos obtidos por Cheirmadulai, Thanikaivelan e Murali (2016) e por Kappor (1972), 10,0% e 

12,3%, respectivamente para o polissacarídeo extraído de D. regia da índia. Tanaki , Teruya e 

Tako (2010) obtiveram um rendimento de 73% em relação à massa de endosperma, o que 

equivale a aproximadamente 20% em relação a massa de semente para D. regia do Japão. 

Variação de rendimento de polissacarídeos extraídos de sementes pode ser ocasionada pela 

idade da planta, época de coleta e clima (LIYANAGE et al., 2015). 

De acordo com Crisóstomo (2008), de 88 espécies de leguminosas estudadas, 

apenas 11 espécies apresentaram rendimento de goma maior que 20%, enquanto 17 entre 15-

20 % e a maioria (31 espécies) apresentaram um rendimento menor que 10 %. 

A caracterização estrutural do polissacarídeo da D. regia foi realizada utilizando 

ressonância magnética nuclear uni- e bidimensional. As atribuições dos prótons e carbono da 

galactomanana foram inferidas baseadas em dado da literatura (CUNHA et al., 2009; Kapoor 

et al.,1998; GANTER, REICHER., 1999). 

A Figura 10 mostra o espectro de RMN de próton da galactomanana de D. regia. 

Os prótons anoméricos da manose (M) e galactose (G) são observados em δ 4,75 e δ 5,03 

respectivamente.  A razão manose:galactose (M:G)  para o polissacarídeo em estudo, coletado 

em Limoeiro-Ce, foi de 3,8:1. Este valor é inferior ao obtidos por Souza e colaboradores 

(2015) para D. regia em Fortaleza, onde uma razão de 4,4: 1.   
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    Figura 10: HMN 1H da galactomanana de Delonix regia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A variação da razão M:G para a  D. regia foi determinadas por outros autores. 

Para a galactomanana de D. regia, coletada na Índia valores de M/G 1,54:1 e 2:1 foram 

obtidos respectivamente por Cheirmadulai, Thanikaivelan e Murali (2016) e por Kappor 

(1972), enquanto para a coletada no Japão por Tamaki; Teruya e Tako (2010) apresentou um 

valor de 4:1.  Diferentes técnicas foram utilizados na determinação do valor da razão M:G, os 

valores de M:G de 2,1 e 4,1 foram obtidas por técnicas cromatográficas (cromatografia gasosa 

e cromatografia liquida de alta pressão respectivamente), enquanto que o outro valore foi 

obtido por RMN-1H. 

O espectro bidimensional (HSQC) do polissacarídeo da D. regia é mostrado na 

Figura 11. Esse tipo de experimento permite a correlação entre os carbonos e prótons do 

polissacarídeo. Essa caracterização não é reportada na literatura para a galactomanana de D. 

regia. 

Nos polissacarídeos, em geral, o espectro de RMN-13C é dividido em três partes 

principais: a região de δ 90-110 observa-se os carbonos anomérico (C1), na região δ 60-65 é a 

região dos carbonos primários e a região entre δ 69 e 85 são de carbonos do anel (C2 a C5).  
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Figura 11: Espectro de HSQC da galactomanana de Delonixregia. 
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A correlação dos carbonos e prótons para a galactomanana de D. regia é mostrado 

na Tabela 3. A correlação do C1/H1, para α-D-galactose (G) é mostrado em δ 99,4/5,01 e a 

da β-D-manose (M) em δ 100,56/4,73. Na cadeia da galactomanana podem-se observar dois 

tipos de manose ligada: a manose livre (M) e substituída no carbono C6 (M’).  

A substituição da galactose no C6 da manose provoca um aumento do 

deslocamento químico deste carbono e seus vizinhos. As atribuições de C6/H6 para a manose 

livre e substituída são observadas em δ 61,16/3,90 e δ 67,04/3,95, respectivamente enquanto a 

correlação dos carbonos primários da galactose é observada em δ 61,40/3,74.  

 

Tabela 3: Atribuições das correlações 1H-13C observadas no espectro de HMQC da 

galactomanana de Delonix regia. 

 

 

ATRIBUIÇÃO 13C (ppm) 1H (ppm) ABREVIATURAS 

C1/H1 Manose 100,56 4,73 M-1 

C1/H1 Galactose 99,39 5,01 G-1 

C4/H4 manose 77,06 3,82 M-4 

C5/H5 Manoselivre 75,50 3,54 M-5 

C5/H5 Manosesubstituída 73,77 3,73 M’-5 

C3/H3 Manose 71,91 3,79 M-3 

C5/H5 Galactose 71,65 3,88 G-5 

C2/H2 Manose 70,47 4,10 M-2 

C4/H4 Galactose 69,95 4,00 G-4 

C3/H3 galactose 69,70 3,92 G-3 

C2/H2 Galactose 69,15 3,82 G-2 

C6/H6 Manose substituída 67,04 3,95 M’-6 

C6/H6 Manose substituída 67,04 3,79 M’-6 

C6/H6 Galactose 61,40 3,74 G-6 

C6/H6 Manose livre 61,16 3,90 M-6 
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A galactomanana (GM) também foi caracterizada quanto a sua massa molar por 

cromatografia de permeação em gel (GPC), apresentando uma massa molar de pico estimada 

em 1,7 x 106 g/mol (Figura 12). Valores de massa molar na mesma ordem de grandeza foram 

encontrados em outras galactomanana como Caesalpinia pulcherrima (2.72 × 106g/mol) 

(THOMBRE et al.,2013) e Dimorphandra gardneriana (2.60 × 106g/mol) (ALMEIDA et al., 

2015), porém valor distinto para a mesma galactomanana foram apontados por Tamaki e 

colaboradores (2010) e Souza e colaboradores (2015) (2,5 x105 g/mol). 

 

Figura 12: Cromatograma de galactomanana de Delonix regia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A galactomanana de D. regia apresentou uma razão M:G maior que outras 

galactomanana como goma guar (1,8:1) (BOURBON et al., 2010), Caesalpinia pulcherrima 

(2,88:1) (CERQUEIRA et al., 2009) e Dimorphandra gardneriana (1,84:1) (CUNHA et al., 

2009) e massa molar menor. Com essas propriedades é possível trabalhar com uma solução de 

menor viscosidade.  

 

4.2 Caracterização dos copolímeros obtidos 

 

Os copolímeros foram obtidos por polimerização radicalar utilizando como 

iniciador o nitrato cérico amoniacal (CAN) ativado por ácido nítrico. Foram investigados na 

síntese dos copolímeros os efeitos da concentração de ácido nítrico usando 0,1 e 0,3 mol/L 

(CP2-0,1 e CP2-0,3), o efeito da concentração de galactomanana utilizado 0,5 e 1% (CP1 e 

CP2-0,1) e razão molar GM: NIPA1:1, 1:1,5 e 1:2 (CP2-0,1, CP-3 e CP-4). 
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As duas concentrações de galactomanana investigadas apresentaram percentual de 

copolímero não purificado (CPNP%), purificado (CPP%) e homopolímero semelhantes 

(Tabela 4). Quando variamos a concentração de ácido, o copolímero sintetizado com a menor 

concentração (0,1 mol/L) apresentou maior percentual de rendimento de copolímero (CPNP%, 

CPP%) e menor de homopolímero. Desta forma esta concentração de ácido foi utilizada para o 

estudo da razão molar GM/NIPA (CP2-0,1, CP-3 e CP-4). 

O efeito do aumento da razão GM:NIPA nos copolímeros sintetizados (CP2-0,1, 

CP-3, CP-4) mostram que quanto maior a quantidade de NIPA, menor o percentual de 

rendimento (CPNP%,CPP%) e maior a quantidade de homopolímero formando. 

 

Tabela 4: Percentual de copolímero não purificado (CPNP%), copolímero purificado (CPP%) e 

homopolímero (HP%) em cada reação. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR) 

 

A análise por espectroscopia na região do infravermelho permite observar e 

classificar algumas bandas relativas a vibrações dos grupos funcionais presentes no composto.   

As Figuras 13 e 14 mostram os espectros na região do infravermelho das 

amostras com diferentes concentrações de galactomanana e de ácido nítrico. 

 

 

 

 

 

 

 

Amostras CPNP (%) CPP (%) HP(%) 

CP1-0, 1 62 84,7 15,3±1.3 

CP2-0, 1 63 84,1 15,9±0,3 

CP2-0, 3 33 81,8 18,2±1.2 

CP-3 57 82,9 17,1±0.7 

CP-4 45 81,6 18,4±1 
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Figura 13: Espectro na região do infravermelho de copolímeros em diferentes concentrações 

de galactomanana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Espectro na região do infravermelho de copolímeros em diferentes concentrações 

de ácido. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os espectros de todos os copolímeros apresentaram bandas características da 

galactomanana, entre elas uma banda forte e larga entre 3000 e 3600 cm-1, que pode ser 
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atribuída ao resultado de estiramento vibracional do grupo O-H de água e álcoóis. Também 

são encontradas bandas de intensidade média na faixa de absorção a 2934 cm-1, que podem 

ser atribuídas às vibrações simétricas e assimétricas do grupamento CH2 (SOUZA et al., 

2015). Já a banda em 1159 cm-1 pode ser atribuída à tensão angular vibracional da ligação C-

O, causada pelo alongamento do anel piranosídico e as bandas em 1016-1076 cm-1podem ser 

atribuídas ao estiramento do álcool primário -CH2OH. A banda em 1646 cm-1 pode ser da 

água presente na galactomanana na forma de umidade. As bandas 819 e 875 cm-1 referem-se à 

presença de unidades D-galactopiranose com ligação α e unidade de D-manopiranose com 

ligação β respectivamente (TAMAKI et al., 2010). 

O espectro do homopolímero apresenta bandas características da vibração de 

estiramento N-H em 1550 cm-1, em 2920 cm-1 devido a vibração de estiramento C-H do grupo 

isopropil –CH(CH3)2 e a banda em 1647 cm-1,correspondente a vibração do estiramento da 

carbonila do grupo –NHCO. 

Os copolímeros apresentaram novas absorções características da NIPA em 1550 

cm-1 e em 2920 cm-1, o que confirma a presença do monômero na estrutura do copolímero. A 

outra banda características da PNIPA, em 1647 cm-1, correspondente à carbonila do grupo –

NHCO, não aparece devido a sobreposição com uma banda da galactomanana na mesma 

região. Gupta e colaboradores (2011) sintetizaram copolímero de  carboximetil guar e 

PNIPAm e  obtiveram espectro com bandas características de NIPA similares as obtidas nesse 

trabalho. Já Li e colaboradores (2016) obteve espectro do copolímero de alginato e NIPAm 

onde foi possível observar além das bandas citadas acima as bandas em 1388, 1368 cm-1 

correspondente a deformação simétrica do dimetil (-CH-(CH3)2).  

 A variação das concentrações de ácido, galactomanana e a razão GM:NIPA foi 

analisada utilizando a razão das áreas das absorbâncias das bandas do NIPA em 1550 cm-1 e 

da banda 819 cm-1 correspondente a  unidades D-galactopiranose com ligação α  da 

galactomanana (Tabela 5). 
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Tabela 5 -Razão das A1550/A819 para copolímeros de galactomanana e NIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema reacional com a maior concentração de galactomanana e menor de 

ácido exibiu o melhor desempenho com relação ao teor de NIPA por FT-IR. A verificar o 

efeito da variação da concentração dos monômeros de NIPA foram realizadas reações com as 

condições de galactomanana e de ácido citado acima e usando duas razões molaresde GM: 

NIPA distintas (1:1,5 e 1:2). A Figura 14 apresenta os espectros na região do infravermelho 

para os copolímeros com diferentes razões GM:NIPA. 

Na Figura 15 é possível visualizar bandas características da galactomanana, como 

3600, 2934, 1016-1076 cm-1, bem como a absorção em 1550 cm-1 devido à vibração N-H e 

2972 cm-1, associado ao grupo metila do grupo isopropil–CH(CH3)2,  características da NIPA, 

o que confirma a presença do monômero na estrutura do copolímero.  De forma semelhante 

aos outros espectros à banda em 1647 cm-1 da carbonila do grupo–NHCO do NIPA não 

aparecem bem resolvidas. E o teor de NIPA é maior no copolímero CP-3 e menor no CP-4, 

levando em consideração a razão das bandas A1550/A819.  

 

Figura 15: Espectro na região do infravermelho de copolímeros com diferente razão molar de 

GM: NIPA. 
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4.2.2 Ressonância magnética nuclear de próton (RMN-1H) 

 

A estrutura química dos copolímeros e o teor de NIPA (TN) na cadeia de 

galactomanana foram realizados também por RMN 1H e os espectros obtidos se encontram 

nas Figuras 17, 18 e 19. 

Os deslocamentos químicos (δ ppm) correspondentes ao PNIPA (Figura 16) 

citados pela literatura são os seguintes: 3,98 ( -CH(CH3)2) (b), 2,17 (-CH-CH2) (c), 1,66 (-

CH-CH2) (d) e 1,15 ( -CH(CH3)2) (a) (LUO et al., 2012).  

 

Figura 16: Estrutura do Poli-(isopropilacrilamida) 

 

 

 

 

 

                                       

Fonte: Autor 

 

Três dos quatros deslocamento químico corresponde ao PNIPA citados acima 

(hidrogênios a, c e d da Figura 15) podem ser observados claramente nos espectros (Figura 

17, 18 e 19) dos copolímeros sintetizados confirmando assim modificação. O deslocamento 

referente ao hidrogênio b da figura 15 está sobreposto aos sinais da galactomanana. 

Quando comparamos o teor de NIPA (equação 1) dos copolímeros sintetizado 

com diferentes concentrações de galactomanana (Figura 17), aquele com a maior 

concentração de galactomanana (CP2-0,1) apresentou maior TN (1,90) em relação a menor 

concentração (CP1-0,1) (0,72). 

Esse aumento pode ser devido ao maior número de centros reativos disponíveis 

para a enxertia. Comportamento semelhante foi observado para os copolímeros de acrilamida 

e galactomanana de Cassia tora onde ocorre um aumento no grau de enxertia quando aumenta 

a quantidade de polissacarídeo no meio reacional (SHARMA et al., 2002).  
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Figura 17: Estudo do efeito da concentração de galactomanana por RMN 1H a 25 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em distintas concentrações de ácido (0,1 mol/L e 0,3 mol/L),e mesma 

concentração de polissacarídeo, o copolímero sintetizado com menor concentração (CP2-0,3) 

apresentou um teor de NIPA (0,6) menor que a CP2-0,1 (1,90) (FIGURA 18). 

 

Figura 18: Estudo do efeito da concentração de ácido nítrico por RMN 1H a 25 ºC. 
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O menor teor de NIPA no copolímero está associado a maior concentração de 

ácido (0,3 mol/L) utilizado na reação para ativa o nitrato cérico amonical (CAN). O papel do 

ácido nítrico no enxerto de NIPA em galactomanana é explicado pelo fato de que os íons 

cério em água reagem da seguinte maneira: 

 

 

 

 

O íon cério existe como [Ce]4+, [Ce(OH)]3+ e [Ce-O-Ce] em solução aquosa. A 

concentração dessas espécies pode variar com a concentração de ácido nítrico.  A enxertia 

aumenta quando essa concentração estiver entre 0,1 e 0,2 mol/L devido ao aumento [Ce]4+, 

[Ce(OH)3]
3+ em detrimento do [Ce-O-Ce]. Os íons cério [Ce]4+ e [Ce(OH)]3+ são mais 

efetivos na formação de complexos porque são menores (SHARMA et al., 2002).  

Quando a concentração de ácido é maior que 0,2 mol/L, ocorre a formação 

excessiva de [Ce]4+, essa espécie em altas concentrações de ácido realiza a enxertia inversa, 

ou seja, preferem formar complexo com os monômeros de NIPA do que com a 

galactomanana, favorecendo assim a formação do homopolímero. Além disso, devido à 

diminuição de monômero, os macrorradicais não encontram um número suficiente na sua 

proximidade para produzir o enxerto (TRIVEDI et al., 2005; GOYAL et al., 2008). 

Quanto ao estudo realizado com razões molar diferentes de GM:NIPA, todos os 

copolímeros apresentaram bandas características do NIPA e da galactomanana já citados 

anteriormente.  O teor de NIPA calculado pelas áreas dos picos para os copolímeros CP2-0,1 

(1:1),CP-3 (1:1,5) e CP-4 (1:2) (TABELA 6) apresentou um aumento até a proporção 

reacional 1:1,5, seguido de uma diminuição quando usada a maior razão (1:2) (Figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce4+ + H2O ⇌ [Ce(OH)]3+  + H+ 

2 [Ce(OH)] 3+⇌ [Ce-O-Ce]6+ +H2O 

(1) 

(2) 
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Figura 19: Estudo do efeito da variação da razão molar (GM:NIPA) por RMN 1H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa observação pode ser justificada pelo aumento de monômeros de  NIPA na 

reação que causa uma concorrência entre a homopolimerização e a enxertia, onde a 

homopolimerização é favorecida quando esse  aumento na concentração de NIPA é grande 

(GOYAL et al., 2008). 

Tabela 6: Teor de NIPA nos copolímeros. 

 

Amostra Teor de NIPA 

CP1-0,1 0,72 

CP2-0.3 0,62 

CP2-0,1 1,90 

CP-3 2,96 

CP-4 1,46 

 

 

1.lais.001.esp

6 5 4 3 2 1 0

Chemical Shift (ppm)

1p1.5(2).lais.001.esp

1p2.lais.002.esp

CP2-0.1

CP-3

CP-4

a

d
c

a

dc

a

dc

Deslocamento químico (ppm) 



    49 
 

4.2.6 Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) 

A massa molar de pico dos copolímeros foi estimada por GPC. Analisando o volume de 

eluição dos picos nos cromatogramas apresentados na Figura 20, observamos que os copolímeros 

necessitam de um maior volume de eluição para passar pela coluna cromatográfica do que a 

galactomanana. Podemos concluir com essa informação que as massas molares dos copolímeros são 

menores (Tabela 7).  Com a introdução das cadeias de NIPA, esperava-se que cromatogramas dos 

copolímeros fossem deslocados para a esquerda em relação ao da goma (maior massa molar), 

porém o deslocamento foi para regiões de menor massa molar.  

 

Figura 20: Cromatogramas para os copolímeros e galactomanana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse comportamento ocorreu devido à hidrólise promovida pelo ácido utilizado 

para ativar o CAN, sendo que a massa molar é menor para o copolímero sintetizado com a 

maior concentração do mesmo. 

Outra comparação que podemos fazer é a dos copolímeros sintetizados com a 

mesma concentração de ácido, sendo atestado que o copolímero com teor de NIPA maior 

(CP2-0,1) tem massa menor, esta observação foi atribuída a agregação do copolímero levado 

a diminuiçãodo volume hidrodinâmico, comportamento similar foi constatado para os 

copolímeros de quitosana enxertada com poli-(metacrilato de oligoetileno glicol) (MUNRO et 

al., 2009). 
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Tabela 7: Massa molar de picos dos copolímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Análise Termogravimétrica (TGA) 

A análise do comportamento térmico da galactomanana e dos copolímeros foi 

estudada por TGA (Figura 21).  

 

Figura 21: Termogramas e DTGs da galactomanana e copolímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os copolímeros apresentaram temperatura inicial de degradação menor que a 

galactomanana. Aqueles obtidos com maior teor de NIPA começam a se degrada em 

temperatura menor, sendo, portanto os que apresentam menor estabilidade. Já no DTG os 

copolímeros CP1-0,1 e CP2-0,1 apresentaram a mesma quantidade de eventos de 

decomposição que a galactomanana, enquanto que o copolímero CP2-0,3 apresentou dois 

eventos a mais. Os eventos a mais no copolímero CP2-0,3 ocorrem numa faixa de temperatura 

característica da decomposição do PNIPA puro (390-400 ºC) (GAO et al., 2014) (Tabela 8). 
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Tabela 8: Parâmetros de estabilidade térmica da galactomanana e copolímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Caracterização das nanopartículas obtidas  

 

As nanopartículas foram formadas por auto-organização mediante aquecimento. 

Sendo que em temperatura ambiente as soluções são completamente transparentes, mas se 

tornam turva, devido o PNIPA se tornar hidrofóbico em temperatura única para cada 

copolímero de acordo com o seu teor.  

 

4.3.1Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS). 

 

O diâmetro e a temperatura de transição dos copolímeros foram quantificados por 

Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS), também conhecida como Espectroscopia de 

Correlação Fotónica (PCS). 

A Figura 22 ilustra os rearranjos sofridos pelo copolímero com o aumento da 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  T Max nos eventos (Cº) 

Amostras Tᵢ (°C) I II III 

GM 247 290 498 - 

CP1-0.1 216 270 292 - 

CP2-0.1 194 272 286 - 

CP2-0.3 219 284 384 401 
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Figura  22:  Esquema  explicativo  da  formação  de  agregados  de  polissacarídeo  ramificado 

modificado em função da temperatura: (a) antes da LCST; (b) na temperatura de transição e 

(c) auto-agregação/organização.  Baseado  na  descrição  do  comportamento  proposto  por 

YUSA et al.,2004; VERBRUGGHE et al., 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo a baixas temperaturas, as cadeias de PNIPAm enxertadas têm uma grande 

tendência de formar agregados inter-cadeias de tamanho relativamente pequeno. Na 

temperatura de solução crítica (LCST) (b), as ligações de hidrogênio entre as moléculas de 

água e do polímero enxertado tornam-se desfavoráveis, devido à predominância da interação 

hidrofóbica, nesse momento ocorrendo a formação dos agregados já que os copolímeros além 

do PNIPAm hidrofóbico (núcleo) tem galactomanana hidrofílica (coroa) (ALMEIDA et al., 

2012). Podem ser encontrados diferentes tamanhos de agregados nesse momento, dependendo 

da forma de organização das cadeias do copolímero em núcleo e coroa (hidrofóbico): podem 

ser formados agregados menores  que contém apenas uma cadeia de copolímero ou agregados 

maiores  formados por várias cadeias. Depois da temperatura transição, ocorre a diminuição 

do diametro do agregado devido a desidratação progressiva das cadeias de PNIPA no núcleo 

causada pelo aumento de temperatura, que em alguns casos podem formar associações 

intermicelares (c).  

A Figura 23 apresenta a variação do tamanho (em água) com o aumento da 

temperatura dos copolímeros CP1-0,1 e CP2-0,1, que foram obtidos a partir de diferentes 

concentrações de galactomanana. Pode-se observar que os copolímeros CP1-0,1 e CP2-0,1 

apresentam um aumento brusco do tamanho em 39 e 35 ºC, respectivamente, o que caracteriza 

serem estes os seus valores de LCST. Este aumento de tamanho revela a formação de micro-
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dominios hidrofóbicos, que são oriundos da organização do copolímero em torno das cadeias 

enxertadas de PNIPA desidratadas pelo aumento da temperatura. Pode-se observar que estes 

valores de LCST são maiores do que o atribuído à PNIPA pura, devido à presença do 

polímero hidrofílico. 

 

Figura 23: Relação do tamanho de partícula com a temperatura para os copolímeros CP1-0,1 e 

CP2-0,1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De um modo geral, a incorporação de polímeros hidrofílicos ou hidrofóbicos na 

cadeia de PNIPA altera a LCST. O enxerto de polímeros hidrofílicos ao PNIPA, como a 

galactomanana, aumenta a temperaturas crítica para valores mais elevados do que a do PNIPA 

sem modificação (32ºC), ou seja, o fenômeno de transição de fase foi abrandado pela 

dissolução estabilizadora do polímero através das interações reforçadas entre as cadeias de 

polímero e de água, o que resulta num aumento da entalpia de ligação de hidrogênio entre 

ambos (CHUNG et al., 1999; CHUANG et al., 2010; SHAIKH et al., 2010; FLEIGE et al., 

2012). 

Pode-se notar que o copolímero CP2-0,1 apresentou uma temperatura de transição 

menor que CP1-0,1 isso pode ser explicado pelo maior teor de NIPA para o CP2-0,1 (TN: 

1,90) em relação ao CP1-0,1 (TN: 0,73). Como a LCST é alterada pelo balanço entre porções 

hidrofílicas/hidrofóbicas, quando maior a proporção de NIPA, maior o número de associações 

hidrofóbicas entres as cadeias, conduzindo a uma menor LCST  (WANG et al., 2015). 
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O tamanho da nanopartícula é afetado, sobretudo pelo tamanho das cadeias 

hidrofóbicas e o grau de substituição das mesmas nas cadeias hidrofílicas. Pode-se assim 

afirmar que quanto maior a teor de NIPA nas cadeias de galactomanana, menor é a 

nanopartícula (JONES; LEROUX, 1999). Pode-se observar que a amostra CP2-0,1 apresentou 

um tamanho menor (148 ± 5,8 nm) que CP1-0,1 (205,1 ± 21,6 nm) a 50ºC, confirmando a 

influência da maior quantidade de NIPA. 

O efeito do ácido nítrico na temperatura de transição e no tamanho de partícula é 

mostrado na Figura 24. 

 

Figura 24: Relação do tamanho de partícula com a temperatura para os copolímeros CP1-0,3 e 

CP2-0,3. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

A partir da análise dos gráficos podemos observar que a amostra CP2-0,3 não 

apresenta um perfil termossensível bem definido como a amostra CP2-0,1, apresentando uma 

pequena mudança no tamanho de partículas apenas a partir de 41 ºC. Esse maior valor pode 

estar associado à menor proporção de NIPA no copolímero, que foi obtido com uma maior 

concentração de ácido (0,3 mol/L). 

A Figura 25 apresenta um estudo do efeito da razão molar GM:NIPA na 

temperatura de transição e tamanho de partícula dos copolímeros CP-3 (1:1,5) e CP-4 (1:2).   
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Figura 25: Relação do tamanho de partícula com a temperatura para os copolímeros  CP-3 e 

CP-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A temperatura de transição dos copolímeros são semenhantes, 35ºC. Enquanto 

que o tamanho foi um pouco diferente, o CP-3 e CP-4 apresentou diâmetro de 201 nm e 250 

nm respectivamente. Como o tamanho da partícula é determinado pela aumento da 

hidrofobicidade dascadeias do núcleo, pode-se afirmar que esse tamanho é resultado da maior 

quantidade de PNIPA no copolimero CP-3 ( TN: 2,96) que no CP-4 (TN: 1,46). 

Porém quando comparamos o tamanhos do copolímeros  CP-3 ( TN: 2,96) com 

CP2-0,1(TN: 1,90) observamos um comportamento diferente, em vez do diâmetro da 

partícula diminuir com o teor de NIPA ele aumenta. Obviamente, com o aumento do teor de 

NIPA aumenta a probabilidade de ocorre interação entre os agregados resultado assim em 

partículas maiores. Comportamento semelhante foi observado para os copolímeros de PEG-g-

PNIPA (NERADOVIC et al., 2004). 

Foi possível observar pelos dados de DLS que todos os copolímeros sintetizados 

formaram nanopartículas mediante aquecimento. Os copolímeros CP2-0,1, CP-3 e CP-4 

apresentaram a mesma temperatura de transição (35ºC) apesar de possuírem teores de NIPA 

diferentes. Os copolímeros CP1-0,1 e CP2-0,3 apresentaram temperaturas de transição 

maiores, 39 ºC e 41ºC, porque os mesmos exibiram teor de NIPA menores. 
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4.3.2 Ressonância magnética nuclear de próton (RMN-1H) 

 

Tem sido citada na literatura a utilização do RMN 1H para confirmar a formação 

de micelas do tipo core-shel, quando o material é termossensível. A análise é realizada em 

pelo menos duas temperaturas distintas (uma abaixo e outra acima da temperatura de 

transição), utilizando o sinal em 1,15 ppm (-CH(CH3)2), no caso de materiais com 

PNIPA,como referencial da formação dos agregados. Detectou-se que os picos de referência 

aparecem na análise a 25 ºC mas, a 70 ºC ocorre uma diminuição considerável da intensidade 

desse segmento do PNIPAM. A justificativa para essa diminuição de intensidade se dever ao 

fato que quando a temperatura estava acima da LCST, o copolímero de galactomanana-g-

NIPAM formaram agregados, na qual segmentos hidrofóbicos de PNIPAM serviram como 

núcleo (core) e os segmentos da galactomanana hidrofílica atuaram como coroa (shel) (LUO 

et al.,2012) (Figura 26). Comportamento similar também foi observado para os copolímeros 

de celulose-g- PNIPAM (YANG et al., 2015). Por outro lado, a 70 ºC os sinais devido a 

galactomanana aparecem bem mais resolvidos que a 25 ºC. 

 

Figura 26: Confirmação de formação de micela por análise de RMN 1H a 70ºC [A] e 25º C 

[B]. 
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4.3.3 Concentração de associação crítica (CAC) 

 

A formação de micelas foi acompalhado por espectro de fluorescência utilizado 

como sonda o pireno. No espectro de excitação de pireno as bandas 334-338 nm se deslocam 

indicando a transferência da sonda da fase aquosa para o núcleo hidrofóbico da  

micelar. Assim, o valor  da razão I338/I334 obtidas a partir do espectro de excitação do pireno 

fornece informação sobre a localização da sonda em solução (WANG et al., 2007). 

A dependência da razão I338/I334 com concentração dos copolímeros é mostrado na 

Figura 27 para copolímeros com teor de NIPA distintos. Com o aumento da concentração de 

copolímeros de 10-3 a 5 mg/mL, a razão, I338/I334 aumenta de 0.4 para 1.1. Essa mudança 

indica formação de agregados dos copolimeros em solução aquosa. A sonda transfere-se da 

fase aquosa para dentro do agregado durante o processso devido a sua hidrofobicidade, ou 

seja, a mudança do microambiente do pireno da água altamente polar para o interior da micela 

menos polar (LUO et al.,2013). 

Não foram encontradas alterações significativas no deslocamento das bandas no 

intervalo de baixas concentrações. Com o aumento da concentração, contudo, a um aumento 

acentuado no deslocamento, refletindo a imersão de pireno nos microdomínios hidrofóbicos 

das nanopartículas.  

 

Figura 27: Razões I338/I334 para o pireno em função das concentrações dos copolímeros. T = , 

25 (♦), 50 (•)°C. para as amostras CP1-0.1, CP-4, CP-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 0.1 1

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

CP1-0.1 (25ºC)

 CP1-0.1 (50ºC)

I 3
3

8
/I

3
3

4

CONCENTRAÇÃO (mg/ml)

0.01 0.1 1

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

CONCENTRAÇÃO (mg/ml)

I 3
3

8
/I

3
3

4

CP-4 (25ºC)

CP-4 (50ºC)



    58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CAC foi determinada pela interseção entre as tangentes das curvas antes e 

depois do ponto de inflexão. Pode-se observar que em ambas as temperaturas ocorrem a 

formação de agregados e esses valores são maiores a 25º C que a 50ºC. Isso ocorre porque 

mesmo a baixas temperaturas, 25º C, as cadeias de PNIPA enxertadas têm uma grande 

tendência de formar agregados inter-cadeias, principalmente quando aumenta a concentração 

do copolímero. Já a 50ºC a transição de fase dos copolímeros faz com que a CAC seja 

menores (Tabela 9).  

Quando comparamos os copolímeros pela quantidade de NIPA enxertada, vimos 

que quanto maior a quantidade de NIPA enxertada, mais hidrofóbico torna-se o copolímero e 

a agregação das partículas ocorrerá em concentrações menores, resultando em menores 

valores de CAC. 

Valores próximos foram encontrados para goma guar carboxmetilada enxertada 

com NIPA a 25% (CAC: 1,038 mg/ml) (GUPTA et al., 2011). Porem valores bem menores 

tem cito reportado na literatura para copolímeros quitosana-g-PNIPA (CAC: 0,037- 0,260 

mg/mL) e goma do cajueio-g-PNIPAm (CAC: 0,17-031 mg/mL) (PATRIZI et al., 2009; 

ABREL el al, 2016)  
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Tabela 9: Valores de concentração crítica de associação (CAC) determinada por florescência 

para os copolímeros purificados. 

 

Amostras Teor de NIPA CAC (mg/ml) (25ºC) CAC (mg/ml) (50ºC) 

CP1-0.1 0,72 1,86 0,63 

CP-4 1,46 1,81 0,52 

CP-3 2,96 1,65 0,27 

 

 

4.2.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A análise morfológica do copolímero CP-3 (TN: 2,93) foi obtida por Microscopia 

Eletrônica de Varredura com amostras preparadas em duas temperaturas (25ºC e 50ºC).  A 

25ºC o copolímero apresentar agregados de formas irregulares e de tamanhos na escala 

micrométrica. Já a 50ºC o copolímero apresentou agregados esféricos na escala manométrica 

com tamanho médio de 114,5 nm (Figura 28). O tamanho determinado por DLS (148±5,8 

nm) é maior que o observado por MEV.  Essa diminuição ocorre devido à desidratação da 

coroa hidrofílica uma vez já que a análise não é feita em solução. Comportamento similar foi 

observados para os copolímeros de carboximetilcelulose-graft-poli(etileno glicol)-

dodecilamina (BORDALLO et al., 2015).  

 

Figura 28: Morfologia das nanopartículas formadas a partir do copolímero CP-3 50ºC. 
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4.4 Incorporação da Anfotericina B (AnB) 

 

Devido a natureza anfifílica da AnB, ela é pouco solúvel na maioria dos solventes 

orgânicos e quase insolúvel em água sob condições fisiológicas de pH = 6-7 (HALPERIN et 

al., 2016). A fim de ultrapassar esta deficiência o uso de nanopartículas poliméricas vêm 

sendo utilizados como transportadores de fármaco ( DIAZ et al., 2015). 

O espectro de absorção da AnB dissolvida em DMSO pode ser visto na Figura 

29. Com quatro picos característicos em 352, 371, 392 e 416 nm, sendo estes valores próximo 

ao da literatura (350, 368, 388 e 412 nm) (ADAMS, KWON., 2003) 

 

 

Figura 29 - Espectro de absorção UV-Vis para AnB em DMSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram escolhidos três copolímeros, CP1-0,1 (TN: 0,72), CP-4 (TN: 1,46) e CP-3 

(TN: 2,96), a fim de estudar o efeito do teor de NIPA na eficiência de encapsulamento da 

anfotericina B. Pode se observar que tem um aumento da eficiência de encapsulamento até o 

copolímero CP-4 com teor de NIPA estimado em 1,46. Como os ensaios foram realizados em 

temperatura maiores que LCST do PNIPA os copolímeros com maior TN teriam mais 

domínios hidrofóbicos e conseguintemente maiores interações núcleo-fármaco.  
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Porém houve uma diminuição da eficiência de encapsulamento no copolímero 

CP-3, apesar de apresentar o maior TN (2,96). Isso se deve a baixa solubilização do mesmo 

em DMSO utilizado para o encapsulamento (Tabela 10).  

A eficiência de encapsulamento (AnB) das nanopartículas formadas do 

copolímero CP-4 apresentou um desempenho melhor que as das nanopartículas de 15 % de 

poli-(etileno glicol) enxertado com poli-(láctico-co-glicólido) (56,5±3,9%), sintetizadas por 

AL-Quadeib e colaboradores (2015). Porém resultados similares ao obtido neste trabalho (CP-

4) foram encontrados por Zhou e colaboradores (2013) para as nanoparticulas de quitosana-g-

poli-(ácido láctico) (CS-g-PLA) com teor de PLA de 2,00 (70,65 ±3,18%). No entanto 

apresentou uma eficiência menor que as nanopartículas formadas por dextrana-g-poli-(láctico-

co-glicólido) (dex-g-PLGA) com um teor de PLGA de 2,066 (96,6%) (CHOI et al., 2008). 

Tripathi e colaboradores (2015) obtiveram uma eficiência de encapsulamento para 

AnB em nanopartículas de quitosana modificada com 4-sulfato-N-acetil galactosamina e 

complexada com tripolifosfato de sódio similar (48,4±2,2%) as das napartículas formadas 

pelo copolímero CP1-0,1, 43,05%. 

A eficiência de encapsulamento de Isoniazida, fármaco hidrofóbico para 

tuberculose, em nanoparticulas de goma guar (galactomanana) enxertada com PNIPA ( GGu-

g-PNIPA)  foi de  38%, quando comparamos esse valor com a eficiência dos copolímeros CP-

4 e CP1-0,1 as mesmas são bem maiores (KAJJARI et al., 2012). 

 

Tabela 10: Dados de encapsulamento da AnB para os copolímeros. 

 

O espectro UV-Vis de polienos é muito sensível às mudanças conformacionais 

induzidas por diferentes interações moleculares, incluindo a agregação.  As modificações 

espectrais induzidas pela agregação podem ser representadas pela razão entre as absorbâncias 

Copolímeros 

Teor de 

NIPA (TN) 

Eficiência de 

encapsulamento (EF) 

(%) 

Conteúdo de 

fármaco (CF) (%) 
A352/A416 

CP1-0,1 0,72 43,05 8,62 0,34 

CP-4 1,46 76,6 15,32 0,41 

CP-3 2,96 27 5,38 0,48 
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A352/A416 do espectro da AnB. Esta relação é cerca de dois para espectros com espécies 

agregadas e cerca de um quarto para a AnB monomérica (ADAMS, ANDES, KWON., 2003; 

BARWICZ, CHRISTIAN,  GRUDA, 1992). 

 

Figura 30- Espectro de absorção UV-Vis para a AnB dos copolímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dos espectros foram calculadas as razões entre as absorbâncias A352/A416. 

Todos os copolímeros apresentaram razão menor que 0,5 (Figura 30). Consequentemente, a 

AnB nas nanopartículas de galactomanana-g-PNIPA estão menos agregadas, indicando uma 

provável não toxicidade, ao contrário das formulações comercias que se encontram agregadas 

(Fungizone® e Ambizone®) com razões A352/A416 de 2,9 e 4,8 respectivamente (FAUSTINO 

et al., 2015; NISHI et al., 2007),  
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5. CONCLUSÕES  

 

 

A galactomanana Delonix regia apresentou uma razão manose:galactose 3,8:1 e 

massa molar de 1,7 x 106 g/mol, a razão de M/G é similar ao obtido por outros autores 

entretanto a massa molar é maior do que o previamente obtidos para estar galactomanana. 

A enxertia dos copolímeros à base de galactomanana e N-isopropilacrilamida a 

partir da polimerização radicar utilizado nitrato cérico amoniacal como ativador se mostrou 

eficaz. Copolímeros sintetizados com maior concentração de galactomanana e menor 

concentração de ácido apresentaram um maior teor de NIPA na cadeia de galactomanana. 

Levando em consideração as análises realizadas, das condições estudadas, a formação de 

copolímero com maior quantidade de NIPA foi obtida utilizando concentração de ácido 

0,1mol/L e de galactomanana de 1% e uma razão GM:NIPA de 1: 1,5. 

As nanopartículas formadas a partir dos copolímeros apresentam temperatura de 

transição maior que do PNIPA puro (32 ºC), em temperaturas próximas à do corpo humano. 

Os copolímeros CP1-0.1, CP-4 e CP-3 apresentaram concentração de agregação critica (CAC) 

tanto acima quanto abaixo da LSCT. Os valores de CAC são maiores do que os encontrados 

na literatura para outros copolímeros de NIPA e polissacarídeos, mas similar ao observados 

para a goma guar (galactomanana) carboximetilada com NIPA.  

A morfologia das nanopartículas formadas do copolímero CP-3 apresentaram 

agregados esféricos de tamanho na escala nanométrica com tamanho médio de 114,5 nm.  

O copolímero CP-4 apresentou a maior eficiência de encapsulamento de 

anfotericina B (76,6%). Era esperado que o copolímero CP-3 apresenta-se maior eficiência de 

encapsulamento do fármaco por conter um maior teor de NIPA, isto não foi observado 

provavelmente devido a sua baixa solubilidade em DMSO. Em todas as nanopartícula  a AnB 

está muito menos agregados ( A352/A416 ≈ 0,5) que nas formulação comercias (Fungizone®  e 

Ambizone®) com  razões  A352/A416 de  2,9  e  4,8,  respectivamente, indicando uma provável 

não toxidade. 
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