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resumo

Neste trabalho estudou-se a cinética de libertação de um fármaco modelo
encapsulado em suportes de natureza polimérica compostos por uma matriz
de um hidrogel termoreversível, o ț-carragenano.
Os parâmetros estudados incluem a composição da matriz polimérica, a
adição de cargas (nanopartículas de ouro e de magnetite), a configuração
(macro ou nanoescala) e o agente indutor da libertação (temperatura ou
radiação infravermelha). Foram testados os modelos de cinética de ordem
zero, de primeira ordem, de Higuchi e de Baker-Lonsdale.
Os sistemas em estudo apresentam um perfil de libertação característico de
um processo de libertação controlada de fármacos. Os modelos cinéticos que
melhor se ajustaram aos resultados experimentais obtidos foram, no caso da
libertação a partir de discos, o modelo de Higuchi e o da cinética de ordem
zero. Na libertação a partir de suportes sob a forma de nanoesferas, a cinética
de ordem zero, o modelo de Higuchi e o modelo de Baker-Lonsdale são os
modelos cinéticos que melhor se ajustaram aos resultados experimentais.

keywords

drug release kinetics, hydrogels, bionanocomposite, ț-carrageenan, methylene
blue

abstract

In this work the kinetics of the release of a model drug incorporated into a
polymer-based carrier composed by the thermoreversible hydrogel țcarrageenan was studied.
The parameters studied include the composition of the polymer matrix, the
incorporation of fillers (gold and magnetite nanoparticles), the configuration of
the carrier (macro or nanoscale) and the trigger of the release (temperature or
infrared radiation). The kinetics models tested were zero-order, first order,
Higuchi and Baker-Lonsdale models.
The systems here studied exhibit a release profile typical of a process of
controlled drug release. The kinetic models that provide the best fit to the
experimental results were, in the case of the release from discs, the Higuchi
model and zero order kinetics. For the release using nanospheres, the zero
order kinetics, the Higuchi’s model and Baker-Lonsdale model were the kinetic
models that have provide the best fit to the experimental results.
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Introdução e objectivos
Os sistemas de libertação controlada de fármacos têm vindo a ser desenvolvidos
desde os meados dos anos 30. Para o bem-estar dos doentes, os sistemas de libertação dos
fármacos devem ser conhecidos, sendo utilizados para os classificar a configuração do
suporte utilizado no sistema de libertação e a forma de administração do fármaco no
organismo. Tornam-se também necessários determinados requisitos por parte dos sistemas
de libertação controlada de fármacos, por exemplo a baixa toxicidade, e um perfil de
libertação do fármaco preciso e correcto. [1-2]
Os biopolímeros apresentam vantagens na aplicação de sistemas de libertação
controlada de fármacos. O carragenano, o biopolímero estudado neste trabalho, encontra-se
em vários tipos de algas vermelhas, sendo encontrado em seis formas diferentes. Em
especial, o ț-carragenano é extraído das algas vermelhas da família Euchema. [3] Este
composto tem a particularidade de formar géis sensíveis à temperatura, sendo que esta
gelificação pode ser induzida pela presença de catiões, como por exemplo o potássio. [4]
Nos últimos anos, a utilização de nanopartículas na libertação controlada de
fármacos teve um desenvolvimento notável. Vários tipos de nanopartículas podem ser
aplicados em diferentes sistemas de libertação de fármacos. Em estudo encontram-se as
nanopartículas de ouro e magnetite. [5] Ambas as nanopartículas, de ouro e magnetite, são
consideradas viáveis para a libertação de fármacos, apresentando características distintas
entre elas. [6-7]
Para uma melhor compreensão e precisão da libertação de um fármaco torna-se
necessário conhecer a cinética do processo. Neste estudo vamos recorrer a cinéticas de
ordem zero e primeira ordem, e a modelos de Higuchi e de Baker-Lonsdale. A escolha do
modelo que melhor se aplica é efectuada através do coeficiente de determinação, R2. [8]
O objectivo principal deste trabalho é a análise da libertação controlada de um
fármaco modelo, incorporado em sistemas compósitos constituídos por uma matriz de um
hidrogel termoreversível com nanopartículas dispersas, de ouro e magnetite, bem como
uma análise da cinética de libertação do fármaco. Estudar-se-á a libertação a partir de
sistemas compósitos macroscópicos e nanoestruturados.
Este trabalho é constituído por quatro capítulos. No primeiro capítulo são
introduzidos alguns conceitos teóricos e descreve-se a importância e os desenvolvimentos
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mais recentes em sistemas de libertação de fármacos de base polimérica, com ênfase nos
sistemas nanocompósitos contendo nanopartículas de ouro e magnetite. São também
descritos os modelos cinéticos aplicados neste trabalho.
No segundo capítulo inclui-se uma descrição detalhada do procedimento
experimental efectuado que compreende a preparação e caracterização das amostras para
os ensaios de libertação controlada (discos e nanoesferas) e a descrição dos ensaios de
libertação com exposição por temperatura ou radiação de infravermelhos.
O capítulo três apresenta os resultados experimentais e a sua discussão. São
elaboradas comparações da libertação controlada de um fármaco modelo (azul de
metileno) por acção da temperatura a partir de suportes poliméricos de composição variada
e de tamanho à macro-escala e nano-escala. Estudou-se o efeito da composição da matriz
polimérica e da incorporação de cargas (nanopartículas de ouro e de magnetite) na cinética
de libertação. Foi ainda estudado o perfil de libertação controlada do azul de metileno por
acção de radiação infra-vermelho.
Finalmente, no capítulo quatro, incluem-se as conclusões do trabalho efectuado,
bem como algumas sugestões de trabalho futuro.

2

Capítulo 1– Revisão Bibliográfica
1.1 – Libertação controlada de fármacos
Em meados dos anos trinta foi desenvolvido o primeiro sistema de libertação
controlada de fármacos, sendo o seu objectivo o aumento da quantidade de um fármaco no
sangue. Mas só nos anos setenta é que se começaram a desenvolver estes sistemas com
objectivos comerciais, apesar de as suas configurações serem primárias [1, 9].
Um objectivo importante da indústria farmacêutica é a transformação de vários
tipos de substâncias em medicação facilmente administrada e com resultado terapêutico
satisfatório. Torna-se importante a formulação dos fármacos pelas seguintes razões:
8 precisão da dose terapêutica administrada;
8 melhoria em termos de bio-disponibilidade e estabilidade;
8 redução dos efeitos secundários [10].
Para uma melhoria do estado do paciente, bem como a indução da reacção química
desejada, um sistema de libertação controlada do fármaco deve proporcionar um controlo
temporal e local. Geralmente, a maioria dos libertadores de fármacos desenvolvidos até ao
momento manifestam comportamentos idênticos. Estes consistem inicialmente na
libertação de uma quantidade considerável de fármaco, seguida de uma diminuição da taxa
de libertação até uma estabilização da mesma (Figura 1.1) [2].

Figura 1.1: Representação esquemática de uma libertação típica de um fármaco [2].

Um sistema de libertação controlada de um fármaco é composto por uma matriz,
(excipiente) e o fármaco (substância activa). Têm sido propostos diversos sistemas para o
controlo da libertação de fármacos. Estes sistemas baseiam-se em controlo de libertação

3

Estudo de síntese e cinética de libertação controlada em bionanocompósitos
Capítulo 1 – Revisão bibliográfica

por difusão do fármaco, intumescimento do suporte (polímero), reacção química, osmose e
activação do solvente. [10]
Hoje em dia, a classificação que é atribuída aos libertadores controlados de
fármacos está relacionada com dois critérios diferentes, um está relacionado com a
configuração do suporte utilizado no sistema de libertação do fármaco e, o outro
relacionado com a forma de administração do fármaco no organismo. No que diz respeito à
configuração, definem-se em sete grupos:
8 cápsulas;
8 nanoesferas;
8 microesferas;
8 membranas;
8 materiais porosos;
8 hidrogeis;
8 materiais receptivos.
Estas configurações poderão ser produzidas através de vários materiais com
naturezas distintas. Em relação à administração, existem formas distintas, as quais são:
8 injecção;
8 inalação;
8 via oral;
8 implantação. [2]
Para garantir um melhor desempenho e eficácia no tratamento dos doentes torna-se
necessário cumprir requisitos num sistema de libertação controlada de fármacos, sendo os
principais:
8 não ser tóxico, antigénico, carcinogénico, inflamatório e trombogénico;
8

a taxa de degradação do suporte in vivo deve ser conjecturável;

8 os produtos resultantes deverão ser facilmente excretados do organismo;
8 após

aplicação,

deve

apresentar comportamento

análogo

circundantes;
8 perfil de libertação do fármaco preciso e correcto;
8 existência de estabilidade do fármaco no sistema libertador;
8 deve ser esterilizável [2].
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1.2 – Utilização de biopolímeros na libertação controlada de fármacos
Os biopolímeros são materiais macromoleculares que incluem por exemplo
polissacarídeos e proteínas. São materiais extraídos de fontes renováveis com cana-deaçúcar, milho, trigo, algas, ou óleo vegetal extraído de soja, girassol ou outra planta
oleaginosa [11]. Os polímeros naturais são aplicados a nível industrial, principalmente,
devido às suas propriedades físico-químicas que se aplicam na formação de géis, filmes,
matrizes e membranas e actualmente, devido à escassez de recursos de natureza fóssil
(petróleo). [12]
Os biopolímeros encontram-se divididos em três grupos, consoante são:
8 directamente retirados da biomassa, sendo polissacarídeos, como por
exemplo o amido, o carragenano, a celulose; e proteínas, como por exemplo
a caseína, o glúten;
8 sintetizados de biomonómeros renováveis, como por exemplo o poliácido
láctico;
8 produzidos através de microrganismos alterados geneticamente, como por
exemplo a celulose bacteriana [13].
Este tipo de materiais apresenta propriedades vantajosas para a sua aplicação nos
fármacos, sendo algumas a sua biocompatibilidade, serem biodegradáveis e de baixa
toxicidade, proporcionando assim uma melhor aceitação por parte do organismo humano.
[14] Estas características associadas a um baixo custo de obtenção e uma vasta
disponibilidade tornam os biopolímeros uma boa escolha para o desenvolvimento de novos
medicamentos. [12].
O estudo de biopolímeros para a libertação de fármacos encontra-se em
desenvolvimento. As dextranas, os alginatos e as quitosanas, entre outros, são exemplo de
biopolímeros que estão a ser investigados para este tipo de aplicações. [15-17] Neste
trabalho o biopolímero em estudo é o carragenano, mais concretamente o ț-carragenano.

1.2.1 – Carragenano
O carragenano é um biopolímero que pertence à família dos polissacarídeos, mais
concretamente, um heteropolissacarídeo linear que contém grupos éster de sulfato. [18]
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Este é extraído de algumas algas vermelhas da espécie Rhodophyceae, tais como
Gigartina, Chondrus crispus, Eucheuma e Hypnea, (Figura 1.2). [3] Em 1844 obteve-se o
carragenano puro, através de extracção alcalina seguida de precipitação com álcool,
método que ainda hoje é utilizado. [19]

Figura 1.2: Algas vermelhas da espécie Rhodophyceae utilizados na extracção do carragenano: a) Gigartina
[20]; b) Chondrus crispus [21]; c) Eucheuma [22]; d) Hypnea. [23]

Este tipo de polissacarídeos pode ser encontrado em seis formas diferentes, sendo
designados pelas letras gregas ț-, Ț-, Ȝ-, ȝ-, Ȟ- e ș- carragenano. As três formas mais
comuns do carragenano são o ț-, Ț- e Ȝ- carragenano. Esta nomenclatura torna-se
importante no sentido da sua classificação química bem como comercialmente, pois os
distintos tipos de carragenano são extraídos de algas diferentes e apresentam propriedades
diferentes [3]. Em termos estruturais, a principal diferença entre os vários tipos de
carragenano é o grau de substituição do grupo sulfato (Figura 1.3) [24]. Neste estudo foi
utilizado o ț-carragenano.

a)

b)

c)
Figura 1.3: Representação da unidade estrutural das formas mais comuns do carragenano: a) ț-carragenano;
b) Ț-carragenano; c) Ȝ-carragenano. [3]
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O ț-carragenano é extraído de espécies de algas da família Eucheuma,
especialmente da alga Eucheuma cottoni [3]. Esta extracção é feita através de uma
eliminação alcalina do ȝ-carragenano (Figura 1.4) [25]. Este é um polissacarídeo natural de
baixa toxicidade, com um elevado peso molecular, composto quimicamente por
copolímeros alternados de unidades repetidas de 1,4-Į-D-galactose-4-sulfato ou 1,3-ȕ-Dgalactose-4-sulfato e 3,6-anidro-D-galactopiranose [4]. O ț-carragenano apresenta um
grupo de éster de sulfato por cada unidade de dissacarídeo.

Figura 1.4: Representação da reacção de extracção por eliminação alcalina de ȝ-carragenano para obtenção
de ț-carragenano. [3]

Este composto tem como particularidade interessante a capacidade de gelificar,
formando assim géis de ț-carragenano. Por este facto é actualmente utilizado na indústria
alimentar e cosmética como espessante. O processo de gelificação ocorre por
arrefecimento de uma solução aquosa de carragenano. Uma solução aquosa de țcarragenano a temperaturas superiores à temperatura de transição gel/sol (Tgs) apresentam
cadeias dispersas e aleatórias. Com uma diminuição da temperatura as cadeias organizamse em hélices duplas, seguida de uma agregação das moléculas de uma forma ordenada,
forma de gel, formando assim uma rede tridimensional [4].
A gelificação do ț-carragenano é induzida na presença de vários catiões, como por
exemplo o K+ [3]. Os iões potássio interagem com o polímero mesmo que este se encontre
ainda num estado desordenado, ou seja, quando o polímero se encontra a temperaturas
superiores a Tgs. A presença de iões no ț-carragenano envolve a alteração das propriedades
macroscópicas do gel formado, sendo que esta alteração é afectada pela concentração e
espécie dos catiões em solução [4]. Outra das características dos géis de ț-carragenano é
serem termicamente reversíveis, ou seja, com o aumento da temperatura o gel transformase numa solução e, arrefecendo, ele volta à sua forma de gel [3, 18].

7

Estudo de síntese e cinética de libertação controlada em bionanocompósitos
Capítulo 1 – Revisão bibliográfica

1.3 – Utilização de bionanocompósitos na libertação controlada de
fármacos
Nos últimos anos, sucedeu-se na investigação um elevado desenvolvimento das
nanopartículas como veículos de libertação de fármacos. Claramente, vários tipos de
fármacos podem ser libertados utilizando nanopartículas que transportam os mesmos para
diferentes locais, consoante o objectivo de cada um. As nanopartículas têm capacidade
para transportar drogas hidrofílicas e hidrofóbicas, proteínas, vacinas macromoléculas
biológicas, entre outras. [5] Recorrendo às nanopartículas nos sistemas de libertação de
fármacos estas poderão alterar a cinética de libertação do fármaco e melhorar a biodisponibilidade das drogas. [26]
À mistura de biopolímeros com nanopartículas dá-se o nome de bionanocompósitos. A utilização de bio-nanocompósitos em vez de biopolímeros manifesta,
significativamente, melhorias no que diz respeito às propriedades mecânicas, estabilidade
dimensional, resistência, baixa densidade, entre outros. Uma vasta gama de bionanocompósitos proporciona uma nova gama de aplicação possíveis, tais como roupas,
polímeros condutores, reparação óssea, entre outros. Nos últimos anos, também têm vindo
a ser usados bio-nanocompósitos na libertação de fármacos. [27]
No estudo em causa, estamos a preparar nanocompósitos com uma matriz
termosensível e nanopartículas que podem gerar calor localmente, por aplicação do campo
magnético no caso da magnetite ou por exposição à radiação adequada no caso do ouro. O
objectivo desta aplicação é ver como é que a presença das nanopartículas aplicadas afecta a
libertação controlada de um fármaco modelo.

1.3.1 – Bionanocompósitos contendo nanopartículas de ouro
Desde o tempo dos romanos que o ouro finamente dividido (nanopartículas) é
utilizado, nomeadamente na coloração de vidros e cerâmicas, bem como em porções para
determinadas curas. [28]
As partículas de ouro têm sido alvo de bastantes estudos, sendo reconhecida a
importância da sua aplicação nas áreas de química, física, biologia e ciência de materiais.
[29-32]
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Recentemente, as nanopartículas de ouro têm sido investigadas como candidatas
para o transporte e entrega localizada de compostos que incluem pequenas moléculas de
fármacos ou mesmo biomoléculas, como proteínas, ADN ou ARN. [6]
Entre outras vantagens, supõe-se que as nanopartículas de sais de ouro apresentam
baixa toxicidade e a sua síntese na forma de colóide é relativamente simples, podendo ser
preparadas nanopartículas monodispersas com tamanhos entre 1-150 nm. [6] Estas
nanopartículas apresentam também versatilidade na funcionalização química da sua
superfície, geralmente através de grupos tiol o que permite acoplar estas nanopartículas a
uma grande variedade de compostos, e propriedades fotofísicas que permitem uma
libertação do fármaco no local remoto, nomeadamente de interesse biológico. [6]
A utilização de nanopartículas de ouro tem sido objecto de estudo a nível da
libertação de fármacos. [6, 33-34]

1.3.2 – Bionanocompósitos contendo nanopartículas de magnetite
As nanopartículas magnéticas de magnetite (Fe3O4) apresentam várias aplicações
em electrónica, biologia e medicina, por exemplo imobilização de enzimas, ARN e
purificação de ADN e controlo de transporte de drogas magneticamente. [35-36]
Consoante a aplicação, a magnetite, é preparada com características diferentes.
Algumas das suas características consistem nas estabilidades térmica, química, coloidal e
magnéticas, forma e tamanho das partículas e a baixa toxicidade. [30]
De um modo geral, para a funcionalização de nanopartículas magnéticas utilizamse materiais inorgânicos, por exemplo sílica e ouro; polímeros, por exemplo poli (etileno
glicol) e poli (álcool vinílico); surfactantes, por exemplo ácido oleico e oleato de sódio;
biopolímeros, por exemplo dextranas e carragenano. [37]
Estudos recentes foram dando atenção à aplicação de nanopartículas de magnetite
na libertação de fármacos. [7, 38-39] No entanto, as nanopartículas de magnetite como
transportadoras de fármacos apresentam aspectos que têm que ser melhorados no que diz
respeito à quantidade de fármaco transportado, dispersão em solução e estabilidade
relativamente à oxidação. Em princípio, um revestimento de nanopartículas com polímeros
permite resolver algumas limitações atrás mencionadas. Assim, as nanopartículas de
magnetite apresentarão uma boa dispersão e estabilidade contra a oxidação, e já se torna
possível transportar uma maior quantidade de fármaco com o auxílio do polímero. [7]
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1.4 – Modelos cinéticos de libertação de fármacos
Sempre que se produz um fármaco, existe a necessidade de prever como este se
comporta em termos de libertação. É necessário garantir a libertação de uma forma
adequada do fármaco, bem como prever como se comporta a libertação do fármaco ao
longo do tempo. Para a realização destes estudos é habitual recorrer-se a modelos
matemáticos que exprimam o comportamento do sistema em estudo. [8, 10]
Estes modelos tornam-se importantes no desenvolvimento de uma nova formulação
e verificação experimental do processo de libertação do fármaco. Os dados experimentais
obtidos podem ser analisados através de equações cinéticas que relacionam a quantidade
do fármaco libertado em função do tempo. [8]
Neste trabalho vamos considerar as cinéticas de ordem zero e primeira ordem,
modelos de Higuchi e de Baker-Lonsdale. Estes modelos são os mais aplicados no estudo
da libertação controlada de fármacos. [8, 40] Para avaliar qual dos modelos se aplica
melhor à libertação do fármaco em estudo, o critério que é normalmente utilizado é o valor
do coeficiente de determinação, R2 da linearização. O modelo que apresentar melhor
coeficiente de determinação é o que se aplica na libertação do fármaco e que permite
adquirir uma certa previsibilidade no processo de libertação do fármaco em função do
tempo. [8]

1.4.1 – Cinéticas de ordem zero e de primeira ordem
Quando a quantidade de fármaco libertado é constante ao longo do tempo, o
processo de libertação segue uma cinética de ordem zero descrita através da seguinte
equação [10]:
ܥሺݐሻ ൌ ܥ  ݇ Ǥ ݐ
sendo que: ܥሺݐሻ = concentração do fármaco libertado no tempo t (mg/ mL)
ܥ = concentração inicial do fármaco libertado (mg/ mL)

݇ = constante de velocidade da cinética de ordem zero (mg. mL-1. h-1)
t = tempo (h).
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Neste caso, a velocidade de dissolução do fármaco é maior que a velocidade de
difusão da mesma, respectivamente do interior para o exterior da matriz, de modo que se
obtém uma solução saturada. Consequentemente ocorre uma transferência constante do
fármaco de acordo com uma cinética de ordem zero [10].
A aplicação da cinética de primeira ordem para o estudo da libertação controlada de
fármacos foi proposta por Gibaldi e Felman, 1967, e mais tarde por Wagner, 1969. A
libertação do fármaco pode ser descrita pela seguinte equação [8]:
൫ܥሺݐሻ൯ ൌ ሺܥ ሻ  ݇ଵ Ǥ ݐ

(1.2)

sendo que: ܥሺݐሻ = concentração do fármaco libertado no tempo t (mg/mL)
ܥ = concentração inicial do fármaco libertado (mg/mL)

݇ଵ = constante de velocidade da cinética de primeira ordem (h-1)
t = tempo (h).

Sendo assim, a equação obtida demonstra uma linearidade entre o logaritmo da
quantidade de fármaco libertado em função do tempo. Este perfil é aplicável aos sistemas
que libertam uma determinada quantidade de fármaco proporcional à quantidade que se
encontra no interior das cápsulas, por unidade de tempo. Observa-se portanto uma
diminuição da quantidade de fármaco libertada à medida que a libertação ocorre, devido ao
gradiente de concentração. [8]

1.4.2 – Modelo de Higuchi
Higuchi, em 1961, realizou uma análise da cinética de libertação de um fármaco
assumindo que este se encontrava homogeneamente disperso numa matriz, que se
comporta como meio de difusão [8]. Higuchi relacionou a taxa de libertação do fármaco
através das leis simples de difusão, leis de Fick. [41] Este modelo pressupõe uma
libertação do sistema considerando que o fármaco é introduzido no meio e penetra através
dos poros da matriz. Este processo pressupõe uma dissolução lenta e difusa ao longo dos
poros [39].
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Higuchi propõe a seguinte equação para descrever o seu modelo [41]:
ܥሺݐሻ
ൌ ሾʹǤ ܦǤ ܵǤ ߝሺ ܣെ ͲǡͷͷǤ ߝሻሿǡହ ൈ  ݐǡହ
ܥஶ

(1.3)

sendo que, ܥሺݐሻ = concentração do fármaco libertado no tempo t (mg/mL)
ܥஶ = concentração libertada do fármaco no equilíbrio (mg/mL)
 = ܦcoeficiente de difusão do fármaco

ܵ = solubilidade do fármaco no meio de dissolução
ߝ = porosidade da matriz

 = ܣteor de fármaco por cm3 de matriz

 = ݐtempo (h).

Apesar de terem sido propostos outras equações por Higuchi, de um modo geral o
modelo de Higuchi é aplicado através da equação [8]:
ܥሺݐሻ
ൌ ݇ு Ǥ ξݐ
ܥஶ

(1.4)

sendo que, ܥሺݐሻ = concentração do fármaco libertado no tempo t (mg/mL)
ܥஶ = concentração libertada de fármaco no equilíbrio (mg/mL)
݇ு = constante de velocidade do modelo de Higuchi (h-0,5)

t = tempo (h)

Através da equação obtida conseguimos uma relação linear entre a quantidade
libertada de fármaco e a raiz quadrada do tempo [8]. Para aplicar esta equação temos de
considerar as seguintes condições:
8 a libertação ocorre em condições pseudo-estacionárias;
8 a solubilidade da substância activa no meio deverá ser inferior à
concentração inicial da substância no sistema;
8 as partículas de fármaco apresentam um diâmetro menor que o percurso
médio de difusão;
8 o coeficiente de difusão do fármaco é constante ao longo da libertação;
8 não existe qualquer interacção entre a matriz e o fármaco[10] .
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1.4.3 – Modelo de Baker-Lonsdale
Em 1974, Baker e Lonsdale, propuseram um modelo para a libertação controlada
de um fármaco encapsulado em matrizes esféricas, tendo por base o modelo de Higuchi:
[8]
ଶൗ
ଷ

͵
ܥሺݐሻ
ͳ െ ൬ͳ െ
൰
ʹ
ܥஶ

൩െ

ܥሺݐሻ
ൌ ݇ Ǥ ݐ
ܥஶ

(1.5)

sendo que, ܥሺݐሻ = concentração do fármaco libertado no tempo t (mg/mL)
ܥஶ = concentração inicial do fármaco (mg/mL)

݇ = constante de velocidade do modelo de Baker-Lonsdale (h-1)
t = tempo (h).

A representação gráfica da parte esquerda da equação em função do tempo será
linear. Este modelo tem sido aplicado em estudos de libertação de fármacos a partir de
micro-esferas ou de micro-cápsulas. [8]
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Capítulo 2– Procedimento experimental
2.1 – Materiais
2.1.1 – Reagentes
Na tabela 2.1 encontram-se descritos os reagentes utilizados neste trabalho, bem
como a sua marca e o seu grau de pureza.
Tabela 2.1: Descrição dos reagentes utilizados.

Pureza

Reagente

Marca

Azul de metileno

Riedel-de-Haën

___

ț-carragenano

Fluka

___

Cloreto de potássio (KCl)

Sigma-Aldrich

99.0

Sigma

___

Azida de sódio (NaN3)

Sigma-Aldrich

99.0

Brometo de hexadeciltrimetilamónio (CTAB)

Sigma-Aldrich

99.0

n-heptano

Fluka

99.0

1-butanol

Panreac

99.0

Cloreto de ferro (II) tetrahidratado (FeCl2.4H2O)

Sigma-Aldrich

99.0

Citrato de sódio

Sigma-Aldrich

99.0

Sigma-Aldrich

___

Solução salina de tampão de fosfato (PBS) (0,01 M, contendo NaCl
0,138 M e KCl 0,0027 M, com um pH de 7,4 a 25ºC)

Ácido tetracloroáurico trihidratado (HAuCl4.3H2O)

(%)

2.1.2 – Síntese das nanopartículas
2.1.2.1.

– Nanopartículas de magnetite (Fe3O4)

As nanopartículas de magnetite foram preparadas segundo o método de coprecipitação Fe(II)/Fe(III) descrito na literatura. [42] Adicionou-se 0,3976 g de
FeCl2.4H2O a 40,0 mL de solução aquosa de FeCl3 (0.2 M) a 70ºC sob atmosfera de azoto.
De seguida adicionou-se 20 mL de solução aquosa de KOH (1,0 M) e deixou-se reagir com
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agitação mecânica durante 30 min a 70ºC, observando-se a formação de um precipitado de
cor preta que indica a formação de magnetite. Após a reacção deixou-se arrefecer até à
temperatura ambiente e separaram-se as nanopartículas com magneto. As nanopartículas
foram lavadas com água destilada e liofilizadas.

2.1.2.2.

– Nanopartículas de ouro (Au)

As nanopartículas de ouro foram preparadas por redução de uma solução de sal de
ouro, usando citrato de sódio como agente redutor. Adicionou-se 1,88 mL de solução
aquosa de citrato de sódio (0.085 M) a 100 mL de solução aquosa de HAuCl4 (0.24 mM) a
80ºC e deixou-se reagir a essa temperatura durante 1 h com agitação e sob refluxo. No final
da reacção a solução apresentava uma cor rosa forte indicando a formação das
nanopartículas de ouro.

2.1.2.3.

– Nanopartículas de magnetite revestidas a ouro (Fe3O4@Au)

Adicionaram-se 7,5 mg de nanopartículas de magnetite a 50 mL de água destilada
perto da ebulição. Adicionou-se 0,25 mL de solução aquosa de citrato de sódio 1 M
seguidos de 1,27 mL de solução aquosa de HAuCl4.3H2O (12,95 mM). Deixou-se reagir
sob agitação a aproximadamente 100ºC durante 15 min. As nanopartículas foram separadas
magneticamente, lavadas com água destilada e liofilizadas.

2.2 – Preparação e caracterização de bionanocompósitos para os
ensaios de libertação controlada
Neste trabalho utilizaram-se amostras cilíndricas (designadas por “discos”) de țcarragenano ou sistemas compósitos ț-carragenano/nanopartículas para realizar os ensaios
de libertação. Foram também realizados alguns ensaios utilizando como suporte de
libertação nanopartículas de polímero ou nanopartículas compósitas (designadas por
nanoesferas). O fármaco modelo escolhido foi o azul de metileno.
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2.2.1 – Preparação de discos (amostras em “bulk”)
Prepararam-se soluções aquosas de ț-carragenano com a concentração desejada
(10, 20 e 40 g/L). A 25 mL de solução ț-carragenano a 80ºC foram adicionados 2,5 mL de
azul de metileno (0,33 mg/mL) e 2,5 mL de KCl (1 ou 2 M). Na preparação dos
nanocompósitos adicionaram-se as nanopartículas nesta etapa, juntamente com o azul de
metileno. Nos nanocompósitos contendo magnetite, as nanopartículas liofilizadas foram
dispersas previamente na solução de azul de metileno nas concentrações de 0,11 e 10,01
mg/mL. Nos nanocompósitos contendo nanopartículas de ouro adicionou-se 2,5 mL de
colóide de Au com concentrações 0,24 e 1,2 mM, contendo azul de metileno na
concentração pretendida.
Da solução obtida retirou-se 2,5 mL e colocou-se em porta amostras cilíndricos.
Deixou-se arrefecer à temperatura ambiente de modo a induzir a gelificação do țcarragenano, obtendo-se deste modo discos com dimensões, aproximadamente, 1,5 cm de
diâmetro e 1 cm de altura (Figura 2.1).
As condições de preparação dos discos analisados neste trabalho estão apresentadas
na tabela 2.2.
Tabela 2.2: Condições de preparação dos discos de ț-carragenano e nanocompósitos.

[ k-carragenano]

KCl

Nanoparticulas

(g/L)

(M)

dispersas

10

1

___

___

___

20

1

___

___

___

40

1

___

___

___

40

2

___

___

___

40

1

Au

0,24 mM *

0,012

40

1

Au

1,2 mM *

0,06

40

1

Fe3O4

0,11 mg/mL

0,03

40

1

Fe3O4

10,01 mg/mL

2,5

40

1

Au + Fe3O4

0,24 mM + 0,11

0,04 (0,012 Au, 0,03

mg/mL

Mgn)

40

1

Fe3O4@Au

0,16 mg/mL

0,04

[Nanopartículas]

% Nps
(mNP/mpolimero)

* concentração do colóide Au
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Figura 2.1: Discos de ț-carragenano depois de arrefecidos.

Depois de preparados os discos, estes são congelados e posteriormente liofilizados
(Figura 2.2).

Figura 2.2: Distintos discos de ț-carragenano depois de liofilizados.

2.2.2 – Preparação das nanoesferas
As nanoesferas foram preparadas usando o método de microemulsão inversa. O
método consiste na formação e dispersão de pequenas gotículas de tamanho nanométrico
da fase aquosa numa fase contínua orgânica. Estas nanoesferas foram preparadas pela
minha colega de laboratório Luciana Ferreira.
Para preparar a fase orgânica colocou-se num copo 1,57 g do surfactante CTAB,
7,9 mL de n-heptano como solvente e 2,35 mL de 1-butanol. A fase aquosa era composta
de solução de ț-carragenano com KCl. Preparam-se soluções aquosas de ț-carragenano
com a concentração desejada (10 e 40 g/L). A 10 mL de solução aquosa de ț-carragenano
foram adicionados 1,1 mL de solução aquosa de KCl 1 M.
Levou-se a fase orgânica ao ultrassonicador durante, aproximadamente, 2 min. Em
seguida, adicionou-se 1,94 mL da fase aquosa e levou-se ao ultrassonicador durante mais 3
min. Deixou-se arrefecer para induzir a gelificação das nanoesferas. Posteriormente, lavou-
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se as nanoesferas com etanol e isopropanol para eliminar o surfactante. As nanoesferas
foram congeladas e liofilizadas (Figura 2.3).

Figura 2.3: Nanoesferas de ț-carragenano.

Para realizar o encapsulamento do fármaco nas nanoesferas colocou-se 2 mg de
nanoesferas liofilizadas num eppendorf e adicionou-se 1,50 mL de solução de azul de
metileno 0,01 mg/mL. Deixou-se repousar a solução durante 48 h. Posteriormente,
colocam-se as amostras a centrifugar durante 10 min a 14000 rpm, recuperando-se assim as
nanoesferas que foram congeladas e liofilizadas. Esta preparação das nanoesferas de țcarragenano tem por objectivo a sua posterior utilização nos ensaios de libertação. A
quantidade de azul de metileno encapsulada nas nanoesferas foi determinada por análise da
solução de azul de metileno, antes e depois do contacto com as nanoesferas, utilizando
espectro de UV-vis.

2.3 – Libertação controlada a partir de discos de ț-carragenano
Inicialmente, para ser efectuada a libertação controlada do fármaco é preparada
uma solução salina de tampão de fosfato (PBS) 0,01 M, contendo NaCl 138 mM e KCl 2,7
mM, com um pH de 7,4 a 25ºC. Adiciona-se a esta solução 0,05% (m/V) de azida de sódio
para prevenir a formação de fungos na solução.
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Cada amostra é pesada e colocada em 50 mL de solução de PBS num agitador
orbital a 37ºC e 120 rpm. Foram retiradas alíquotas de 1 mL a diferentes tempos com
reposição do mesmo volume de solvente (PBS), até se observar a completa dissolução do
disco. As alíquotas foram posteriormente analisadas por espectroscopia UV-VIS para
determinar a concentração de azul de metileno libertada. Os valores de absorvância foram
medidos a um comprimento de onda de 663 nm (Anexo A), para posterior tratamento de
dados.
Para se efectuar a libertação controlada do fármaco dos discos de ț-carragenano por
exposição à radiação de infravermelhos, o procedimento é semelhante ao descrito
anteriormente. Neste caso, coloca-se uma lâmpada de infravermelhos (R80 da marca
Leuci).a uma distância da amostra de 23 cm, no agitador orbital (Figura 2.4).

Figura 2.4: Libertação controlada do azul de metileno dos discos de ț-carragenano por exposição à radiação
de infravermelhos.

2.4 – Ensaios de libertação controlada a partir de nanoesferas
Inicialmente, para ser efectuada a libertação controlada do fármaco é preparada
uma solução tampão de fosfato salina (PBS) 0,01 M, contendo NaCl 138 mM e KCl 2,7
mM, com um pH de 7,4 a 25ºC. Adiciona-se a esta solução 0,05% (m/V) de azida de sódio
para prevenir a formação de fungos na solução.
Colocou-se, aproximadamente, 1,6 mg de amostra das nanoesferas liofilizadas num
porta-amostras de 4mL e adicionou-se 4 mL da solução de PBS. O porta-amostras foi
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colocado num agitador orbital a 37ºC e com agitação de 120 rpm. Foram retiradas
alíquotas de 1 mL de solução, em diferentes tempos, para eppendorf e centrifugou-se a
mistura a 14000 rpm durante 2 min. Guardou-se o sobrenadante e o precipitado colocou-se
novamente no porta-amostras juntamente com 1 mL de PBS. O sobrenadante foi analisado
por espectroscopia UV-Vis para determinar a concentração de azul de metileno libertado.

2.5 – Instrumentação
Os suportes de ț-carragenano e ț-carragenao/nanopartículas foram analisados por
espectroscopia de infravermelho (FTIR) utilizando um espectrofotómetro Mattson 7000
acoplado a uma unidade de reflexão total atenuada (ATR), utilizando 128 varrimentos e
uma resolução de 4 cm-1. As amostras foram observadas utilizando o microscópio
electrónico de varrimento (SEM) da marca Hitachi SU/70 a uma voltagem de 15 kV. As
imagens de STEM foram obtidas utilizando o mesmo microscópio, mas num modo de
transmissão a uma voltagem de 30 kV. As imagens de TEM das nanopartículas foram
obtidas num microscópio electrónico de transmissão da marca JOEL 200 cx operado a 300
kV. Os espectros de Uv-vis foram adquiridos por um espectrofotómetro ultra violeta visível da marca Jasco V-560.
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Neste trabalho estudou-se a libertação controlada de azul de metileno a partir de
suportes de base polimérica. Investigou-se a influência dos seguintes parâmetros:
8 composição da matriz polimérica: concentração de ț-carragenano e KCl;
8 adição de cargas: nanopartículas de ouro e magnetite;
8 tamanho do suporte: discos nanocompósitos e nanoesferas;
8 agente indutor de libertação: temperatura e radiação de infravermelhos.
Os dados obtidos serão analisados através da comparação dos perfis de libertação
do azul de metileno obtido em condições diferentes. Posteriormente analisar-se-á
individualmente cada curva de libertação de modo a determinar qual o modelo cinético que
melhor descreve a libertação controlada em cada caso.

3.1 – Caracterização dos materiais utilizados nos ensaios de libertação
3.1.1 – Nanopartículas de magnetite, ouro e magnetite revestida a ouro
As nanopartículas utilizadas neste trabalho como cargas para a preparação dos
bionanocompósitos foram o ouro (Au) e a magnetite (Fe3O4). O tamanho médio das
nanopartículas é de 15 nm para as nanopartículas de ouro e de 8 nm para as nanopartículas
de magnetite (Figura 3.1). As nanopartículas de magnetite foram utilizadas sob a forma
liofilizada, enquanto as nanopartículas de ouro foram utilizadas sob a forma de colóide. Na
imagem de TEM das nanopartículas de magnetite revestidas a ouro as nanopartículas mais
escuras são as de Au e as mais claras de Fe3O4.
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(a)

(b)

c)
Figura 3.1: Imagens de microscopia electrónica de transmissão de nanopartículas de: a) ouro (STEM), b)
magnetite (TEM) e c) magnetite revestida a ouro (TEM).

3.1.2 – Discos de ț-carragenano e discos compósitos
Através do espectro ATR-FTIR (Figura 3.2) verifica-se, que os espectros das
diferentes amostras não representam uma alteração de picos entre eles.
A banda centrada a 1225 cm-1 corresponde à vibração de elongação assimétrica da
ligação S-O, do grupo sulfato. Além disso, bandas intensas resultantes da vibração das
ligações C–O e C–OH, são observadas a 1040 – 1070 cm-1. A 845 cm-1 observa-se uma
banda que corresponde à vibração da ligação C–O–S na unidade Į(1–3)- D-galactose. [42]
A 1603 cm-1 são observadas as bandas resultantes da vibração de elongação do
anel. A banda centrada a 1398 cm-1 corresponde à vibração de elongação assimétrica da
ligação C–N. Além disso, bandas de deformação assimétricas das ligações –CH3 são
observadas a 1354 cm-1. [43]
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Figura 3.2: Espectro de FTIR-ATR para suportes de ț-carragenano.

Nos espectros dos nanocompósitos é possível identificar as bandas de vibração
características do ț-carragenano. Não se observam as bandas típicas do azul de metileno
nos espectros das amostras. Isto poderá dever-se ao facto da concentração do azul de
metileno ser baixa nas amostras, em comparação com a concentração da matriz de țcarragenano.
As imagens de SEM (Figura 3.3) dos discos com diferentes concentrações de țcarragenano e KCl mostram que todas as amostras, depois de liofilizadas, apresentam uma
estrutura porosa. Com uma menor concentração de ț-carragenano e KCl verifica-se que a
estrutura apresenta poros com uma maior dimensão. À medida que se aumentam as duas
concentrações as amostras apresentam poros com menores dimensões.
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a)

b)

c)

d)

Figura 3.3: Imagens de SEM para os suportes de ț-carragenano: a) 10 g/L KCL 1M; b) 20 g/L KCl 1M; c)
40 g/L KCl 1M; d) 40 g/L KCl 2M.

Os discos de ț-carragenano compósitos de ouro e magnetite, apresentam também
uma estrutura porosa (Figura 3.4). Verifica-se que, comparando as imagens de SEM do țcarragenano com o dos sistemas compósitos, independentemente do tipo de nanopartículas
adicionadas, os sistemas nanocompósitos apresentam poros com uma dimensão superior.
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a)

b)

c)

d)

Figura 3.4: Imagens de SEM para os suportes de ț-carragenano a partir de sistemas compósitos de ouro em
magnetite: a) 40 g/L KCL 1M; b) 40 g/L KCl 1M e Au 0,06%; c) 40 g/L KCl 1M e Fe3O4 2,5%; d) 40 g/L
KCl 1M e Fe3O4@Au 0,04%.

3.1.3 – Nanoesferas de ț-carragenano e nanoesferas compósitas
Observando as imagens de SEM (Figura 3.5) das nanopartículas de ț-carragenano e
nanopartículas compósitas verifica-se que em todas as amostras estas apresentam forma
esférica.
O tamanho médio das nanoesferas de ț-carragenano é de 74 + 15 nm (10 g/L) e de
31 + 10 nm (40 g/L). No caso das nanoesferas compósitas estas apresentam um tamanho de
60 nm. Na imagem de SEM das nanoesferas compósitas consegue-se observar as
nanopartículas de ouro, parte mais escura da imagem, encapsuladas em polímero.
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a)

b)

c)
Figura 3.5: Imagens de SEM para as nanoesferas de ț-carragenano e nanoesferas compósitas: a) 10 g/L KCL
1M; b) 40 g/L KCl; c) 10 g/L KCl 1M e Au.

3.2 – Análise comparativa dos perfis de libertação do fármaco modelo
3.2.1 – Libertação a partir de suportes sob a forma de discos
3.2.1.1.

– Efeito da composição da matriz polimérica

Depois de efectuados os ensaios da libertação e posterior tratamento matemático
dos resultados das absorvâncias medidas, a figura 3.6 representa a percentagem de azul de
metileno libertado em função do tempo a partir de suportes poliméricos preparados com
diferentes concentrações de ț-carragenano e KCl.
Verifica-se que a estabilização da curva de libertação do azul de metileno ocorre
mais rapidamente para uma concentração mais baixa de ț-carragenano, bem como
apresenta uma maior velocidade de libertação. Verifica-se que a libertação a partir dos
discos de ț-carragenano 10 g/L KCl 1 M apresenta valores de percentagem de libertação
mais próximos de 100% em relação aos outros ensaios, sendo que, as libertações a partir de
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ț-carragenano 20 g/L e 40 g/L KCl 1 M também apresentam valores próximos. O perfil
das curvas de libertação das amostras a partir de ț-carragenano 40 g/L KCl 1 M e 20 g/L
KCl 1 M são semelhantes, embora a media de libertação, em cada instante, é um pouco
superior em 20 g/L KCl 1 M, ou seja, a libertação do azul de metileno é ligeiramente mais
rápida para o ensaios de 20 g/L KCl 1 M.

ϭϬϬ

Azul de metileno libertado (%)

ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
k-carragenano 10 g/L KCl 1M
k-carragenano 40 g/L KCl 1M
k-carragenano 40 g/L KCl 2M
k-carragenano 20 g/L KCl 1M

ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ
Ϭ

ϭϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϱϬ

ϲϬ

tempo (h)
Figura 3.6: Libertação controla de azul de metileno a partir de discos preparados com diferentes
concentrações de ț-carragenano e KCl a 37ºC.

Na tabela 3.1 apresentam-se as principais conclusões de modo resumido dos
ensaios de libertação representados no gráfico 3.6.
Aumentando a concentração de KCl de 1 M para 2 M verifica-se que a curva de
libertação do fármaco se altera, demorando mais tempo a atingir a estabilização,
observando-se também a diminuição da percentagem de libertação final do azul de
metileno, e uma velocidade de libertação menor. Aumentando as concentrações de țcarragenano e KCl vamos obter uma libertação do azul de metileno mais prolongada.
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Tabela 3.1: Resumo das conclusões obtidas, em relação ao efeito da concentração de ț-carragenano e KCl
nos perfis de libertação do azul de metileno dos suportes.

Ensaio
Conclusões

10 g/L

20 g/L

40 g/L

40 g/L

KCl 1 M

KCl 1 M

KCl 1 M

KCl 2 M

Atinge a estabilização da taxa de

9

libertação em menor tempo
Atinge a estabilização da taxa de

9

libertação em maior tempo
Maior velocidade de libertação

9

Menor velocidade de libertação

9

% de libertação final mais próxima de

9

100%
% de libertação final mais longe de

9

100%

.
3.2.1.2.

– Efeito da adição de cargas

i.

– Nanocompósitos de ouro

Na figura 3.7 representa-se a percentagem de azul de metileno libertado em função
do tempo a 37ºC a partir de discos nanocompósitos de ouro com diferentes teores de
nanopartículas.

Azul de metileno libertado (%)

ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
k-carragenano 40g/L
ϮϬ

k-carragenano 40g/L + Au 0,012%

ϭϬ

k-carragenano 40g/L + Au 0,06%

Ϭ
Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

tempo (h)
Figura 3.7: Libertação controlada de azul de metileno a partir de discos nanocompósitos de ouro a 37ºC.
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Verifica-se que as libertações do azul de metileno nos ensaios de ț-carragenano 40
g/L com nanopartículas de ouro 0,012% e 0,06% são as libertações que atingem a
estabilização num menor tempo. Em termos de maior velocidade de libertação verifica-se
que esta é semelhante para os sistemas de ț-carragenano 40 g/L KCl 1 M e ț-carragenano
com menor teor de nanopartículas de ouro. De acordo com os resultados obtidos, os
ensaios de libertação de ț-carragenano 40 g/L KCl 1M e ț-carragenano 40 g/L com
nanopartículas de ouro 0,012% são os que apresentam valores para a percentagem de
libertação do azul de metileno mais próximos de 100%.
A tabela 3.2 reúne as observações dos ensaios de libertação representados no
gráfico 3.7.
Tabela 3.2: Resumo das observações para a libertação controlada com nanocompósitos de ouro.

Ensaio
Conclusões

40 g/L

40 g/L KCl 1 M +

40 g/L KCl 1M +

KCl 1 M

Au 0,012%

Au 0,06%

Atinge a estabilização da taxa de

9

9

libertação em menor tempo
Atinge a estabilização da taxa de

9

libertação em maior tempo
Maior velocidade de libertação

9

Menor velocidade de libertação
% de libertação final mais próxima de

9
9

9

100%
% de libertação final mais longe de

9

100%

Ao comparar os ensaios de libertação apenas com o polímero e com a utilização das
nanopartículas de ouro, com a utilização de menor quantidade de nanopartículas de ouro
(0,012%) verifica-se que os ensaios apresentam uma curva semelhante no inicio da
libertação, sendo que com as nanopartículas de ouro atinge-se uma estabilização mais
rápida, mas nesta etapa apresenta percentagens inferiores. De um modo geral pode afirmarse que a adição de nanopartículas de ouro 0,012% não afecta o perfil de libertação do azul
de metileno de um modo significativo. Verifica-se que com uma quantidade superior de
nanopartículas (0,06%) a libertação apresenta percentagens mais baixas. Dada a interacção
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das nanopartículas de ouro com o azul de metileno, as libertações vão apresentar
percentagens mais baixas, sendo que, quanto maior a quantidade de nanopartículas de ouro
menor é a percentagem de libertação. [44] Isso verifica-se através da figura 3.7, sendo que
a libertação do azul de metileno com ț-carragenano e nanopartículas de ouro 0,06%
apresenta uma percentagem de libertação final pouco superior a 60%.

ii.

– Nanocompósitos de magnetite

Na figura 3.8 representa-se a libertação controlada de azul de metileno a 37ºC a
partir de discos preparados com nanocompósitos de magnetite.
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ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
k-carragenano 40g/L KCl 1M
k-carragenano 40g/L + Fe3O4 (0,03%)
k-carragenano 40 g/L + Fe3O4 (2,5 %)

ϮϬ
ϭϬ
Ϭ
Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

tempo (h)
Figura 3.8: Libertação controlada de azul de metileno a partir de discos nanocompósitos de magnetite a
37ºC.

Verifica-se que todas as libertações do azul de metileno atingem a estabilização ao
mesmo tempo, sendo pequena a diferença entre elas. Pela analise da figura 3.8, o sistema
que apresenta uma velocidade de libertação superior é o de ț-carragenano 40 g/L Mgn
0,03%. No entanto as velocidades de libertação a partir dos restantes sistemas,
aparentemente, apresentam valores próximos. O sistema que atinge valores de percentagem
de libertação do azul de metileno mais próxima de 100 % é o de ț-carragenano 40 g/L KCl
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1 M, mas os outros dois sistemas também atingem valores de libertação próximos dos
100%.
Comparando as curvas de libertação dos sistemas com e sem nanopartículas de
magnetite observa-se que as curvas de libertação são muito semelhantes nos três sistemas,
sendo que a libertação a partir de nanocompósitos parece atingir a estabilização mais cedo.
De um modo geral pode afirmar-se que a adição de nanopartículas de magnetite, nas
concentrações estudadas, não afecta o perfil de libertação do azul de metileno de um modo
significativo.

iii.

– Nanocompósitos de ouro e magnetite

Na figura 3.9 representam-se as curvas de libertação controlada de azul de metileno
a 37ºC a partir de discos preparados com nanocompósitos de ouro e magnetite.
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k-carragenano 40 g/l + Au 0,012% + Fe3O4 0,03%
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Figura 3.9: Libertação controlada de azul de metileno a partir de nanocompósitos contendo nanopartículas
de ouro e magnetite a 37ºC.

O sistema que apresenta uma velocidade de libertação mais elevada, bem como
atinge a estabilização mais rapidamente, é o de nanocompósito contendo Au 0,012% +
Fe3O4 0,03%. Este sistema é também o que apresenta valores da percentagem de libertação
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mais próximos de 100%, sendo que os valores das restantes libertações também se
aproximam de 100%. Tal como verificado nas secções anteriores, a adição de 0,012% de
nanopartículas de Au ou a adição de nanopartículas de Fe3O4, nas concentrações estudadas,
não tem um efeito significativo no perfil de libertação de azul de metileno, quando
comparado com a curva de libertação a partir de suportes sem nanopartículas.
Na tabela 3.3 apresentam-se algumas observações dos ensaios de libertação
representados na figura 3.9.
Tabela 3.3: Resumo das observações obtidas para a libertação controlada com nanocompósitos de ouro e
magnetite.

Ensaio

40 g/L

40 g/L KCl

40 g/L KCl

40 g/L KCl 1

40 g/L KCl 1 M

KCl 1

1 M + Au

1M+

M + Au

+ Fe3O4@Au

M

0,012%

Fe3O4

0,012% +

0,04%

0,03%

Fe3O4 0,03%

Conclusões
Atinge a estabilização

9

da taxa de libertação
em menor tempo
Atinge a estabilização

9

da taxa de libertação
em maior tempo
Maior velocidade de

9

libertação
Menor velocidade de

9

libertação
% de libertação mais

9

próxima de 100%
% de libertação mais

9

longe de 100%

A adição conjunta de nanopartículas de magnetite e ouro ou a adição de
nanopartículas de magnetite revestidas a ouro, numa percentagem mássica equivalente,
parece conduzir a uma libertação de azul de metileno mais rápida. Estes sistemas
apresentam uma alteração significativa da curva de libertação, quando comparados com a
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libertação a partir do suporte de ț-carragenano, bem como com a adição das nanopartículas
de ouro e magnetite de modo individual.

3.2.1.3.

– Efeito da exposição à radiação de infravermelhos

i.

– Nanocompósitos de ouro

Na figura 3.10 representam-se as curvas de libertação controlada de azul de
metileno a partir de suportes nanocompósitos de ouro com exposição à radiação de
infravermelhos a 37ºC.
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Azul de metileno libertado (%)
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ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ

k-carragenano 40g/L c/ IV

ϮϬ

k-carragenano 40g/L + Au (0,012%) c/ IV

ϭϬ

k-carragenano 40g/L + Au (0,06%) c/ IV

Ϭ
Ϭ

Ϯ

ϰ

ϲ

ϴ

ϭϬ

ϭϮ

ϭϰ

ϭϲ

tempo (h)
Figura 3.10: Libertação controlada de azul de metileno a partir de nanocompósitos de ouro com exposição à
radiação de infravermelhos.

Verifica-se que as libertações do azul de metileno a partir de nanocompósitos de
ouro são as primeiras a atingir a estabilização, sendo pouca a diferença entre elas. A
libertação com ț-carragenano 40 g/L e nanopartículas de ouro 0,012% é a que apresenta
uma velocidade de libertação superior, sendo que a libertação com ț- carragenano 40 g/L
KCL 1 M é a que apresenta uma velocidade de libertação menor. Em relação às
percentagens de libertação do azul de metileno, a libertação com ț-carragenano 40 g/L e
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ouro 0,012% é a que apresenta valores finais mais próximos dos 100%. A libertação de țcarragenano 40 g/L e ouro 0,06% é a que apresenta valores mais baixos.
Na tabela 3.4 apresentam-se algumas observações nos ensaios de libertação
representados na figura 3.10.
Tabela 3.4: Resumo das observações obtidas para a libertação controlada a partir de discos com
nanocompósitos de ouro expostos à radiação de infra-vermelhos.

Ensaio
Conclusões

40 g/L

40 g/L KCl 1M + Au

40 g/L KCl 1M + Au

KCl 1M

0,012%

0,06%

Atinge o estado de equilíbrio

9

em menor tempo
Atinge o estado de equilíbrio
em maior tempo

9

Maior velocidade de

9

libertação
Menor velocidade de
libertação
% de libertação final mais
próxima de 100%
% de libertação final mais
longe de 100%

9
9
9

Dada a interacção das nanopartículas de ouro com o azul de metileno, as libertações
com maior teor de nanopartículas (0,06%) apresentam percentagens mais baixas. Verificase que para a libertação de nanopartículas de ouro 0,06%, a percentagem de libertação do
azul de metileno apresenta valores pouco acima de 60%. Com a exposição à radiação de
infravermelhos na libertação controlada do azul de metileno verifica-se que as libertações a
partir de nanocompósitos de ouro sofrem uma alteração na sua libertação, comparada com
a libertação sem nanopartículas de ouro. Neste caso, as curvas de libertação do azul de
metileno são diferentes. Com uma menor quantidade de nanopartículas de ouro aplicadas
na libertação (0,012%) verifica-se um aumento do valor da percentagem de azul de
metileno libertado, bem como um aumento da velocidade de libertação comparando com o
ensaio sem nanopartículas de ouro, libertação de ț-carragenano 40 g/L KCl 1 M. No caso
da libertação com uma maior quantidade de nanopartículas de ouro (0,06%) verifica-se que
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esta atinge mais rápido o estado de equilíbrio, apresenta uma velocidade de libertação
superior, mas em contrapartida apresenta valores de percentagem inferiores, em
comparação com o ensaio de ț-carragenano 40 g/L KCl 1 M.
Na figura 3.11 representam-se as curvas de libertação controlada a partir de discos
com nanocompósitos de ouro, com e sem exposição à radiação de infra-vermelhos.
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k-carragenano 40 g/L KCl 1M
k-carragenano 40 g/L+ Au (0,012%) c/ IV
k-carragenano 40g/L + Au (0,012%)
k-carragenano 40g/L + Au (0,06%) c/ IV
k-carragenano 40g/L + Au (0,06%)

ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ
Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ
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Figura 3.11: Libertação controlada de azul de metileno a partir de suportes nanocompósitos de ouro com e
sem exposição à radiação de infra-vermelhos a 37ºC.

Verifica-se que a libertação de azul de metileno com ț-carragenano 40 g/L com
ouro 0,012% com exposição à radiação de infravermelhos é a que atinge em menor tempo
a estabilização, bem como a que apresenta uma velocidade de libertação maior. A
libertação de ț-carragenano 40 g/L KCl 1 M é a que apresenta valores da percentagem
mais próximos dos 100%. A libertação de ț-carragenano 40 g/L com ouro 0,06% é a que
apresenta percentagens mais distantes dos 100% e uma menor velocidade de libertação.
Verifica-se que com a exposição à radiação de infravermelhos os discos com
nanopartículas de ouro vão apresentar valores da percentagem de libertação mais elevados,
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em comparação com os ensaios efectuados na ausência de radiação de infra-vermelhos,
bem como maior velocidade de libertação e atingem a estabilização mais rapidamente.

ii.

– Nanocompósitos de magnetite

Na figura 3.12 representam-se as curvas de libertação controlada a partir de
suportes nanocompósitos de magnetite expostos à radiação de infravermelhos a 37ºC.
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Figura 3.12: Libertação controlada de azul de metileno a partir de suportes nanocompósitos de magnetite
com exposição à radiação de infravermelhos a 37ºC.

A curva que atinge a estabilização em menor tempo é a curva de libertação do azul
de metileno com ț-carragenano 40 g/L e magnetite 2,5%, sendo também esta que apresenta
uma maior velocidade de libertação. Em relação ao valor da percentagem da libertação do
azul de metileno verifica-se que a libertação a partir de ț-carragenano 40 g/L e Fe3O4 2,5%
é a que apresenta valores mais próximos de 100%.
Na tabela 3.5 apresentam-se algumas observações nos ensaios de libertação
representados na figura 3.12.
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Tabela 3.5: Resumo das observações obtidas para a libertação controlada a partir de discos com
nanocompósitos de magnetite expostos à radiação de infra-vermelhos.

Ensaio
Conclusões

40 g/L KCl

40 g/L KCl 1M +

40 g/L KCl 1M +

1M

Fe3O4 0,03%

Fe3O4 2,5%

Atinge o estado de equilíbrio em

9

menor tempo
Atinge o estado de equilíbrio em
maior tempo

9

Maior velocidade de libertação
Menor velocidade de libertação

9
9

% de libertação final mais

9

próxima de 100%
% de libertação final mais longe
de 100%

9

Comparando a libertação do azul de metileno a partir de ț-carragenano 40 g/L KCl
1M e os nanocompósitos de magnetite, as libertações a partir de nanocompósitos de
magnetite vão apresentar uma maior velocidade de libertação, menor tempo até atingir a
estabilização e valores da percentagem superiores. Neste caso, as libertações de azul de
metileno com nanopartículas de magnetite apresentam curvas diferentes da libertação sem
a presença das mesmas. Observa-se que existe uma influência na libertação do azul de
metileno com nanopartículas de magnetite quando existe uma exposição à radiação de
infravermelhos, em comparação com a libertação sem nanopartículas. Isto poderá dever-se
ao facto do efeito magnético das nanopartículas de magnetite.
Na figura 3.13 representam-se as curvas de libertação controlada a partir de discos
com nanocompósitos de magnetite, com e sem exposição à radiação de infravermelhos.
A libertação com ț-carragenano 40 g/L e magnetite 2,5% com exposição à radiação
de infravermelhos é a que atinge a estabilização mais rapidamente e apresenta uma maior
velocidade de libertação Verifica-se que com exposição à radiação de infravermelhos nos
discos com nanopartículas de magnetite os valores de percentagem vão ser mais elevados,
bem como maior velocidade de libertação e atingem o equilíbrio mais rapidamente, em
comparação com os ensaios sem exposição à radiação de infravermelhos.
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Figura 3.13: Libertação controlada de azul de metileno a partir de suportes nanocompósitos de magnetite
com e sem exposição à radiação de infra-vermelhos a 37ºC.

3.2.2 – Libertação a partir de suportes sob a forma de nanoesferas
3.2.2.1.

– Efeito da composição da matriz polimérica

Na figura 3.14 representam-se as curvas de libertação controlada de azul de
metileno a partir de suportes sob a forma de nanoesferas de ț-carragenano a 37ºC.
Verifica-se que a libertação que atinge a estabilização mais rapidamente é a de țcarragenano 40 g/L KCl 1 M.. A libertação de ț-carragenano 10 g/L KCl 1 M é a que
apresenta percentagens mais próximas de 100%.
Dado que o encapsulamento do azul de metileno nas nanoesferas é feito através de
impregnação, as nanoesferas de ț-carragenano 40 g/L KCl 1 M apresentam uma maior
quantidade de azul de metileno (0,36%) em relação às nanoesferas de ț-carragenano 10
g/L KCl 1 M (0,18%). Este facto poderá influenciar a o tempo que se demora a atingir a
estabilização, sendo que quanto maior a quantidade de azul de metileno, mais rapidamente
se atinge a estabilazação.
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Figura 3.14: Libertação controlada do azul de metileno a partir de suportes sob a forma de nanoesferas de țcarragenano a 37ºC.

3.2.2.2.

– Efeito da adição de nanopartículas de ouro

A figura 3.15 representa a libertação controlada das nanoesferas com
nanopartículas de ouro.
A libertação que atinge em menor tempo uma estabilização é a de ț-carragenano 10
g/L e Au. As nanoesferas de ț-carragenano 10 g/L KCl 1M sem ouro apresentam uma
velocidade de libertação superior, bem como uma percentagem de libertação mais próxima
de 100%. Dada a interacção das nanopartículas de ouro com o azul de metileno, a curva de
libertação das nanoesferas com nanopartículas de ouro vai apresentar percentagens de mais
baixas. [44]
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Figura 3.15: Libertação controlada do azul de metileno a partir de suportes sob a forma de nanoesferas de țcarragenano com e sem nanopartículas de ouro a 37ºC.

3.3 – Estudo da cinética de libertação controlada do fármaco modelo
Nesta secção as libertações controladas de azul de metileno foram analisadas em
termos de cinética. Para tal, foram elaboradas linearizações segundo as cinéticas de ordem
zero e primeira ordem, modelo de Higuchi e modelo de Baker-Lonsdale, para cada ensaio
realizado e descrito na secção anterior. Estas linearizações são realizadas para determinar
qual o modelo cinético que melhor se aplica em cada caso.
A linearização do modelo de cinética de ordem zero representa [AM], em função
do tempo, de acordo com a seguinte equação:

ሾܯܣሿ ൌ  ݇ Ǥ  ݐ ሾܯܣሿ

݇
ሾܯܣሿ
ሾܯܣሿ
ൌ
Ǥ  ݐ
ሾܯܣሿ
ሾܯܣሿ
ሾܯܣሿ
ሾܯܣሿ
ሾܯܣሿ
ൌ  ݇ᇱ Ǥ  ݐ 
ሾܯܣሿஶ
ሾܯܣሿ

sendo que: ሾܯܣሿ = concentração do fármaco libertado no tempo t (mg/ mL)
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ሾܯܣሿ = concentração inicial do fármaco libertado (mg/ mL)

݇ = constante de velocidade da cinética de ordem zero (mg. mL-1. h-1)
t = tempo (h).

A linearização a partir da equação de primeira ordem representa ln ([ AM]) em
função do tempo, que se representa pela seguinte equação:
ሺሾܯܣሿሻ ൌ ሺሾܯܣሿ ሻ  ݇ଵ Ǥ ݐ

sendo que: ሾܯܣሿ = concentração do fármaco libertado no tempo t (mg/mL)

(3.2)

ሾܯܣሿ = concentração inicial do fármaco libertado (mg/mL)

݇ଵ = constante de velocidade da cinética de primeira ordem (h-1)
t = tempo (h).

De acordo com o modelo de Higuchi vamos ter uma relação linear entre a % de
azul de metileno libertado e a raiz quadrada do tempo. Esta linearização é apresentada pela
equação:

ሾܯܣሿ
 ൌ  ݇ு Ǥ ξݐ
ሾܯܣሿஶ

(3.3)

sendo que, ሾܯܣሿ = concentração do fármaco libertado no tempo t (mg/mL)
ሾܯܣሿஶ = concentração libertada de fármaco no equilíbrio (mg/mL)

݇ு = constante de velocidade do modelo de Higuchi (h-0,5)

t = tempo (h)

Finalmente, no que diz respeito ao modelo de Baker-Lonsdale, este é representado
pela equação:

͵
ሾܯܣሿ ଶൗ
ሾܯܣሿ
ͳ െ ሺͳ െ
ሻ ଷ൨ െ
ൌ  ݇ Ǥ ݐ
ʹ
ሾܯܣሿஶ
ሾܯܣሿஶ

(3.4)

Sendo, que para simplificar, considera-se:

͵
ሾܯܣሿ ଶൗ
ሾܯܣሿ
 ݕൌ  ͳ െ ሺͳ െ
ሻ ଷ൨ െ
ሾܯܣሿஶ
ሾܯܣሿஶ
ʹ

Logo, a equação final fica:

 ݕൌ  ݇ Ǥ ݐ

sendo que, ሾܯܣሿ = concentração do fármaco libertado no tempo t (mg/mL)

(3.5)

(3.6)
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ሾܯܣሿஶ = concentração inicial do fármaco (mg/mL)

݇ = constante de velocidade do modelo de Baker-Lonsdale (h-1)
t = tempo (h).

Para a selecção do melhor modelo cinético a ser considerado na libertação
controlada do azul de metileno, considera-se o que apresentar um coeficiente de
determinação (R2) mais próximo de 1. As condições do modelo escolhido também são
tidas em conta no que diz respeito à libertação em estudo.
A título de exemplo descreve-se de forma mais detalhada o ajuste dos modelos
cinéticos para o caso da libertação controlada de azul de metileno a partir de suportes de țcarragenano 40 g/L KCl 1M. Os restantes sistemas foram estudados de modo análogo
indicando-se apenas os resultados das linearizações (constante de velocidade e coeficiente
de determinação), tendo-se incluído as respectivas representações gráficas das
linearizações efectuadas no anexo B.

No gráfico 3.16 encontra-se representada a curva de libertação controlada do azul
de metileno a partir de suportes de ț-carragenano 40 g/L e KCl 1M. Estes valores são
obtidos através de uma média de, pelo menos dois, ensaios de libertação.

Azul de metileno libertado(%)

ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ

k-carragenano 40 g/L KCl 1M

ϭϬ
Ϭ
Ϭ

ϭϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϰϬ

tempo (h)
Figura 3.16: Libertação controlada do azul de metileno a parti de discos de ț-carragenano 40 g/L KCl 1M a
37ºC.
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Verifica-se que a estabilização desta curva de libertação ocorre às 12,5 h,
h com uma
percentagem de libertação
ção de azul de metileno de 88,2%, sendo que ao fim de 29 h
atingimos uma percentagem de 99,8%.
Considerando, neste ensaio, o período que se mediu entre as 0,25 h e as 6 h,
h
verifica-se que a libertação do azul de metileno segue uma tendência linear. Na figura 3.17
encontram-se
se as quatro linearizações efectuadas tendo em conta os quatro modelos
descritos anteriormente.

Figura 3.17: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas
efectuadas para a libertação do azul de metileno
a partir de suportes de ț-carragenano 40 g/L e KCl 1M.

A partir da equação de ajuste dos modelos (Figura
(F
3.17), são obtidos os valores das
constantes de velocidade bem como o valor do coeficiente
coe
de determinação (Tabela 3.6).
Observando os valores
valores do coeficiente de determinação, R2, de todas as
linearizações verifica-se
se que a cinética de ordem zero e o modelo de Baker-Lonsdale
Baker
apresentam valores próximos. Através das equações obtidas
obtidas por cada linearização observa
observase que as velocidades de libertação
libertação são semelhantes no modelo de Higuchi e na cinética
cinéti de
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primeira ordem. Considerando-se que o modelo que melhor se ajusta é o que apresenta um
coeficiente de determinação mais próximo de 1,podemos concluir que o modelo de
Higuchi é o que melhor representa esta libertação.
Tabela 3.6: valores da constante de velocidade (k) e do coeficiente de determinação (R2) obtido para a
libertação controlada de azul de metileno a partir de suportes de ț-carragenano 40 g/L e KCl 1M para
diferentes modelos cinéticos.

ț-carragenano 40 g/L KCl 1M

Modelo de cinética

k

R2

Ordem zero (k Ł mg.mL-1.h-1)

0,1128

0,9774

Primeira ordem (k Ł h-1)

0,3742

0,8107

Higuchi (k Ł h-0.5)

0,3419

0,9962

Baker-Lonsdale (k Ł h-1)

0,0222

0,9737

O critério de selecção do modelo cinético que melhor se ajusta aos resultados
experimentais é através do coeficiente de determinação mais próximo de 1. Com o
objectivo de confirmar esta selecção, a figura 3.18 mostra a comparação entre os resultados
obtidos experimentalmente e os valores obtidos através das equações dos modelos
cinéticos.

Azul de metileno libertado (%)

ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
dados experimentais
ordem zero
primeira ordem
modelo Higuchi
modelo Baker-Lonsdale

ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ
Ϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

tempo (hͿ
Figura 3.18: Representação gráfica dos resultados experimentais de libertação controlada e dos valores
obtidos através dos diferentes modelos cinéticos.
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Graficamente, podemos confirmar que o modelo cinético que melhor se aplica à
libertação controlada de azul de metileno a partir de discos de ț-carragenano 40 g/L KCl 1
M é o modelo de Higuchi.

3.3.1 – Cinética de libertação a partir de discos de ț-carragenano
Na tabela 3.7 encontram-se os resultados obtidos para as libertações a partir de
discos de ț-carragenano com diferentes composições (coeficiente de determinação e a
constante de velocidade) para os quatro modelos em estudo.
Tabela 3.7: Resultados obtidos para os valores do coeficiente de determinação e da constante de velocidade
para as libertações controladas do azul de metileno a partir de discos de ț-carragenano.

Modelo

Ordem zero
-1

Primeira
-

Libertação

-

Baker-

ordem

(k Ł h

Lonsdale

)

(k Ł h-1)

0.5

(k Ł h-1)

(k Ł mg.mL .h
1

Higuchi
)

ț-carragenano 10 g/L KCl

k

0,4865

0,8964

1,0342

0,2185

1M

R2

0,9815

0,9118

0,9959

0,9738

ț-carragenano 20 g/L KCl

k

0,1435

0,3284

0,3987

0,0443

1M

R2

0,9812

0,8669

0,9934

0,9255

ț-carragenano 40 g/L KCl

k

0,1128

0,3742

0,3419

0,0222

1M

R2

0,9774

0,8107

0,9962

0,9733

ț-carragenano 40 g/L KCl

k

0,023

0,0599

0,1616

0,0057

2M

R2

0,9965

0,9275

0,9888

0,9515

Verifica-se que apenas a libertação de ț-carragenano 40 g/L KCl 2 M apresenta
como melhor modelo representativo da libertação a linearização de ordem zero, podendo
afirmar-se que existe uma transferência constante do azul de metileno. Para os restantes
sistemas estudados o modelo de Higuchi é o melhor ajuste para os resultados
experimentais, logo pode afirmar-se que a libertação do fármaco segue um mecanismo de
difusão. Para todas as libertações, o modelo cinético de primeira ordem é o que se encontra
mais distante dos resultados experimentais obtidos, podendo portanto afirmar-se que em
cada instante a quantidade de fármaco libertada não é proporcional à quantidade presente
na matriz de ț-carragenano. Através dos modelos obtidos verifica-se, como anteriormente
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se concluiu, na secção 3.2.1.1, que a libertação a partir de ț-carragenano 10 g/L KCl 1M é
a que apresenta uma maior velocidade de libertação e, a libertação a partir de țcarragenano 40 g/L KCl 2 M é a que apresenta uma menor velocidade de libertação.

3.3.2 – Cinética de libertação controlada do fármaco a partir de
nanocompósitos de ouro e magnetite
Na tabela 3.8 encontram-se os resultados obtidos para as libertações a partir de
nanocompósitos de ouro e magnetite (o coeficiente de determinação e a constante de
velocidade) para os quatro modelos em estudo.
Tabela 3.8: Resultados obtidos para os valores do coeficiente de determinação e da constante de velocidade
para as libertações controladas do azul de metileno a partir de nanocompósitos de ouro e magnetite.

Modelo

Ordem zero (k Ł
-1

-1

ț-carragenano 40 g/L KCl

k
2

Higuchi
-

Baker-

ordem

(k Ł h

Lonsdale

(k Ł h-1)

0.5

(k Ł h-1)

0,1128

0,3742

0,3419

0,0222

mg.mL .h )

Libertação

Primeira

)

1M

R

0,9774

0,8107

0,9962

0,9733

ț-carragenano 40 g/L + Au

k

0,1183

0,3861

0,357

0,0258

2

0,012%

R

0,9829

0,8328

0,9881

0,9684

ț-carragenano 40 g/L + Au

k

0,0677

0,229

0,2828

0,011

2

0,06%

R

0,9885

0,9428

0,9947

0,9887

ț-carragenano 40 g/L + Fe3O4

k

0,1615

0,5249

0,4426

0,0269

2

0,03%

R

0,9905

0,9097

0,9832

0,9595

ț-carragenano 40 g/L + Fe3O4

k

0,096

0,2496

0,368

0,0233

2

2,5%

R

0,9858

0,9166

0,9949

0,9828

ț-carragenano 40 g/L + Au

k

0,171

0,4937

0,4806

0,05

2

0,012% + Fe3O4 0,03%

R

0,9504

0,7891

0,9925

0,9814

ț-carragenano 40 g/L +

k

0,1726

0,5249

0,4379

0,0388

0,9650

0,8448

0,9962

0,9775

Fe3O4@Au 0,04%

2

R

Verifica-se que apenas a libertação a partir de ț-carragenano 40 g/L e Fe3O4 0,03 %
apresenta como melhor modelo representativo da libertação a cinética de ordem zero,
podendo afirmar-se que existe uma transferência constante do fármaco. Todos os outros
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sistemas apresentam o modelo de Higuchi como o melhor modelo que se ajusta aos
resultados experimentais, logo pode afirmar-se que a libertação do fármaco segue um
mecanismo de difusão. Para todas as libertações efectuadas, verifica-se que o modelo
cinético que mais se distancia dos valores experimentais é o de primeira ordem, podendo
portanto afirmar-se que em cada instante a quantidade de fármaco libertada não é
proporcional à quantidade presente na matriz de ț-carragenano. Através dos valores do
coeficiente de velocidade confirma-se, o que na secção 3.2.1.2 se concluiu, que o sistema
que apresenta uma maior velocidade de libertação é o de ț-carragenano 40 g/L e Au
0,012% + Fe3O4 0,03%. O sistema que apresenta uma velocidade de libertação mais baixa
é o de ț-carragenano 40 g/L e Fe3O4 0,03%. Para o coeficiente de determinação, de acordo
com os modelos escolhidos para cada libertação, a libertação que apresenta um valor
superior são as libertações de ț-carragenano 40 g/L KCl 1M e ț-carragenano 40 g/L e
Fe3O4@Au 0,04%. A libertação que apresenta um valor do coeficiente de determinação
menor é a libertação de ț-carragenano 40 g/L e Au 0,012%.
Considerando as libertações do azul de metileno com nanopartículas de ouro,
verifica-se que o coeficiente de velocidade vai ser superior na libertação com menor
quantidade de nanopartículas de ouro (0,012%). Este resultado pode eventualmente deverse a uma eventual interacção das nanopartículas de ouro com o azul de metileno tal como
referido na literatura. [44] Em relação ao coeficiente de determinação, este apresenta um
valor mais próximo de 1 na libertação com maior quantidade de nanopartículas de ouro
(0,06%).
No que diz respeito à libertação controlada do azul de metileno com nanopartículas
de magnetite, observa-se que as libertações apresentam diferentes modelos aplicados aos
resultados obtidos. A libertação com menor quantidade de magnetite (0,03%) apresenta um
modelo cinético de ordem zero e, no caso da libertação com maior quantidade de magnetite
(2,5%) o modelo de Higuchi. Em relação ao coeficiente de determinação, a libertação com
maior quantidade de nanopartículas de magnetite (2,5%) é a que apresenta um valor mais
próximo de 1.
Em relação à comparação das libertações do azul de metileno com e sem
nanopartículas pode-se concluir em termos da constante de velocidade, com excepção das
libertações com nanopartículas de ouro 0,06% e magnetite 0,03%, as libertações com
nanopartículas apresentam um valor superior em relação à libertação sem nanopartículas.
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Em termos de coeficiente de determinação, apenas a libertação com Fe3O4@Au apresenta
um valor igual à libertação sem nanopartículas, todas as outras libertações apresentam
valores mais distantes de 1.
3.3.3 – Cinética de libertação por exposição à radiação de infravermelhos
Na tabela 3.9 encontram-se os resultados obtidos para as libertações com exposição
à radiação de infravermelhos (o coeficiente de determinação e a constante de velocidade)
para os quatro modelos em estudo.
Tabela 3.9: Resultados obtidos para os valores do coeficiente de determinação e da constante de velocidade
para as libertações controladas do azul de metileno com exposição à radiação de infravermelho.

Modelo

Ordem zero (k Ł

Primeira

Higuchi

Baker-

mg.mL-1.h-1)

ordem

(k Ł h-

Lonsdale

(k Ł h )

0.5

(k Ł h-1)

0,0675

0,1752

0,2169

0,0123

-1

Libertação
ț-carragenano 40 g/L KCl

k
2

)

1M c/ IV

R

0,9904

0,9827

0,9942

0,9931

ț-carragenano 40 g/L + Au

k

0,2447

0,7578

0,5447

0,0412

2

0,012% c/ IV

R

0,9965

0,9475

0,9924

0,9549

ț-carragenano 40 g/L + Au

k

0,2569

0,6889

0,6679

0,0499

2

0,06% c/ IV

R

0,9929

0,9517

0,9980

0,9864

ț-carragenano 40 g/L +

k

0,0968

0,2689

0,3399

0.0181

2

Fe3O4 0,03% c/ IV

R

0,9979

0,9677

0,9977

0,9775

ț-carragenano 40 g/L +

k

0,4098

0,9696

0,7575

0,1111

0,9729

0,9006

0,9861

0,9748

Fe3O4 2,5% c/ IV

2

R

No caso das libertações a partir de ț-carragenano 40 g/L e Au 0,012% com
radiação infravermelhos e ț-carragenano 40 g/L e Fe3O4 0,03% com radiação
infravermelhos, estas apresentam a ordem zero como o melhor modelo cinético aplicado
aos resultados experimentais, podendo afirmar-se que existe uma transferência constante
do fármaco. No caso das restantes libertações o modelo de Higuchi é o que melhor se
aplica aos resultados experimentais, logo pode afirmar-se que a libertação do fármaco
segue um mecanismo de difusão. Em todas as libertações, o modelo cinético de primeira
ordem é a linearização que mais se distancia dos valores experimentais, podendo portanto
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afirmar-se que em cada instante a quantidade de fármaco libertada não é proporcional à
quantidade presente na matriz de ț-carragenano. De acordo com o valor do coeficiente de
velocidade verifica-se, como na secção 3.2.1.3 já se concluiu, que a libertação que
apresenta uma maior velocidade de libertação é a libertação de ț-carragenano 40 g/L e
Fe3O4 2,5 % com exposição à radiação de infravermelhos. A libertação que apresenta uma
menor velocidade de libertação é a libertação de ț-carragenano 40 g/L e Fe3O4 0,03% com
exposição à radiação de infravermelhos. No que diz respeito ao coeficiente de
determinação, considerando os modelos escolhidos para cada libertação, verifica-se que a
libertação que apresenta um valor mais próximo de 1 é a libertação de ț-carragenano 40
g/L e Au 0,06% com exposição à radiação de infravermelhos, sendo que a libertação de țcarragenano 40 g/L e Fe3O4 2,5% com exposição à radiação de infravermelhos é a que
apresenta um valor do coeficiente de determinação mais distante de 1.
Comparando os resultados dos ensaios de libertação controlada do azul de metileno
com exposição à radiação de infravermelhos e as nanopartículas de ouro verifica-se que
com uma menor quantidade de nanopartículas de ouro (0,012%) o modelo que melhor
representa os resultados experimentais é o modelo cinético de ordem zero, sendo que para
uma maior quantidade de nanopartículas de ouro (0,06%) é o modelo de Higuchi. No caso
do coeficiente de determinação verifica-se que a libertação com maior quantidade de
nanopartículas de ouro (0,06%) é a que apresenta um valor mais próximo de 1.
Comparando os resultados dos ensaios de libertação controlada do azul de metileno com os
obtidos sob exposição à radiação de infravermelhos e as nanopartículas de magnetite
verifica-se que com uma menor quantidade de nanopartículas de magnetite (0,03%) o
modelo que melhor se ajusta aos resultados experimentais é o modelo cinético de ordem
zero, sendo que para uma maior quantidade de nanopartículas de magnetite (2,5%) é o
modelo de Higuchi. No caso do coeficiente de determinação verifica-se que a libertação
com maior quantidade de nanopartículas de magnetite (2,5%) é a que apresenta um valor
mais próximo de 1. Podemos concluir que, com uma maior quantidade de nanopartículas,
independentemente de ouro ou magnetite, vamos ter o modelo de Higuchi como melhor
modelo que representa a libertação, e com menor quantidade vamos ter o modelo cinético
de ordem zero como o melhor ajuste. Em relação ao coeficiente de determinação, a maior
quantidade de nanopartículas apresenta um valor mais próximo de 1.
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Em comparação das libertações controladas do azul de metileno com e sem
nanopartículas, com exposição à radiação de infravermelhos, verifica-se que, com
excepção da libertação do ț-carragenano 40 g/L e Fe3O4 0,03%, as libertações com
nanopartículas, de ouro ou magnetite, apresentam um valor para o coeficiente de
velocidade superior. Em relação ao coeficiente de determinação, com excepção da
libertação de ț-carragenano 40 g/L e Mgn 2,5%, as libertações com nanopartículas
apresentam valores superiores em relação à libertação controlada do azul de metileno sem
nanopartículas.

3.3.4 – Cinética de libertação com e sem exposição à radiação de
infravermelhos
Na tabela 3.10 encontram-se os resultados obtidos para as libertações com e sem
exposição à radiação de infravermelhos (o coeficiente de determinação e a constante de
velocidade) para os quatro modelos em estudo.
Em relação ao coeficiente de velocidade verifica-se que a libertação que apresenta
um valor superior, como concluído na secção 3.2.1.3, é a libertação com ț-carragenano 40
g/L e Fe3O4 2,5% com exposição à radiação de infravermelhos. A libertação que apresenta
um coeficiente de velocidade com valor menor é a libertação de ț-carragenano 40 g/L e
Fe3O4 0,03%. Em relação ao coeficiente de determinação, a libertação com ț-carragenano
40 g/L e Au 0,06% com exposição à radiação de infravermelhos é a libertação que
apresenta um valor mais próximo de 1. A libertação de ț-carragenano 40 g/L e Fe3O4 2,5%
com exposição à radiação de infravermelhos é a libertação que apresenta um valor do
coeficiente de determinação mais distante de 1.
Em relação à comparação dos ensaios de libertação com ț-carragenano 40 g/L com
e sem exposição à radiação de infravermelhos verifica-se que tanto o coeficiente de
velocidade como o coeficiente de determinação são superiores na libertação sem exposição
à radiação de infravermelhos.
No que diz respeito às libertações com nanopartículas de ouro, a constante de
velocidade e o coeficiente de determinação apresentam valores superiores na libertação de
ț-carragenano 40 g/L e Au 0,06% com exposição à radiação de infravermelhos. As
libertações a partir de sistemas compósitos de ouro com exposição à radiação de
infravermelhos, independentemente da quantidade das nanopartículas, apresentam a
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constante de velocidade e o coeficiente de determinação superiores aos ensaios sem
exposição à radiação de infravermelhos.
Tabela 3.10: Resultados obtidos para os valores do coeficiente de determinação e da constante de velocidade
para as libertações controladas do azul de metileno com e sem exposição à radiação de infravermelhos.

Modelo

Ordem zero (k Ł
-1

-1

mg.mL .h )

Primeira

Higuchi
-1

ordem (k Ł h )

Libertação

-

Baker-

(k Ł h

Lonsdale

0.5

(k Ł h-1)

)

ț-carragenano 40 g/L KCl

k

0,1128

0,3742

0,3419

0,0222

1M

R2

0,9774

0,8107

0,9962

0,9733

ț-carragenano 40 g/L KCl

k

0,0675

0,1752

0,2169

0,0123

1M c/ IV

R2

0,9904

0,9827

0,9942

0,9931

ț-carragenano 40 g/L +

k

0,1183

0,3861

0,357

0,0258

Au 0,012%

R2

0,9829

0,8328

0,9881

0,9684

ț-carragenano 40 g/L +

k

0,2447

0,7578

0,5447

0,0412

Au 0,012% c/ IV

R2

0,9965

0,9475

0,9924

0,9549

ț-carragenano 40 g/L +

k

0,0677

0,229

0,2828

0,011

Au 0,06%

R2

0,9885

0,9428

0,9947

0,9887

ț-carragenano 40 g/L +

k

0,2569

0,6889

0,6679

0,0499

Au 0,06% c/ IV

R2

0,9929

0,9517

0,9980

0,9864

ț-carragenano 40 g/L +

k

0,1615

0,5249

0,4426

0,0269

Fe3O4 0,03%

R2

0,9905

0,9097

0,9832

0,9595

ț-carragenano 40 g/L +

k

0,0968

0,2689

0,3399

0.0181

Fe3O4 0,03% c/ IV

R2

0,9979

0,9677

0,9977

0,9775

ț-carragenano 40 g/L +

k

0,096

0,2496

0,368

0,0233

Fe3O4 2,5%

R2

0,9858

0,9166

0,9949

0,9828

ț-carragenano 40 g/L +

k

0,4098

0,9696

0,7575

0,1111

Fe3O4 2,5% c/ IV

R2

0,9729

0,9006

0,9861

0,9748

Considerando as libertações com nanopartículas de magnetite, a constante de
velocidade apresenta valor superior na libertação a partir de ț-carragenano 40 g/L e Fe3O4
2,5% com exposição à radiação de infravermelhos. No caso do coeficiente de
determinação, este apresenta um valor superior na libertação a partir de ț-carragenano 40
g/L e Fe3O4 0,03% com exposição à radiação de infravermelhos. As libertações com
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nanopartículas

de

magnetite

com

exposição

à

radiação

de

infravermelhos,

independentemente da quantidade das nanopartículas, apresentam uma constante de
velocidade e um coeficiente de determinação superiores aos ensaios sem exposição à
radiação de infravermelhos.
3.3.5 – Cinética de libertação a partir de suportes sob a forma de nanoesferas
Na tabela 3.11 encontram-se os resultados obtidos para as libertações a partir de
suportes sob a forma de nanoesferas (o coeficiente de determinação e a constante de
velocidade) para os quatro modelos em estudo.
Tabela 3.11: Resultados obtidos para os valores do coeficiente de determinação e da constante de velocidade
para as libertações controladas do azul de metileno a partir de suportes sob a forma de nanoesferas.

Ordem zero (k Ł

Modelo

-1

-1

mg.mL .min )

Libertação

Primeira

Higuchi
-

Baker-

ordem

(k Ł min

Lonsdale

(k Ł min-1)

0.5

(k Ł min-1)

)

k

0,0033

0,0077

0,0517

0,0007

R2

0,9373

0,8990

0,9516

0,9495

k

0,0011

0,0021

0,0249

0,0003

R2

0,9814

0,9512

0,9870

0,9883

Nanoesferas de ț-

k

0,0008

0,0023

0,0176

0,0001

carragenano 10 g/L + Au

R2

0,9942

0,9651

0,9699

0,9920

Nanoesferas de țcarragenano 40 g/L KCl
1M
Nanoesferas de țcarragenano 10 g/L KCl
1M

A libertação a partir de nanoesferas de ț-carragenano 40 g/L KCl 1M apresenta o
modelo de Higuchi como o melhor modelo aplicado aos resultados experimentais, logo
pode afirmar-se que a libertação segue um mecanismo de difusão. Em relação à libertação
a partir de nanoesferas de ț-carragenano 10 g/L é o modelo de Baker-Lonsdale que melhor
se aplica aos resultados experimentais. No caso da libertação a partir das nanoesferas de țcarragenano 10 g/L e Au o modelo cinético de ordem zero é o modelo que melhor descreve
os resultados experimentais, podendo afirmar-se que existe uma transferência constante do
fármaco. Em todas as libertações, o modelo cinético de primeira ordem é o que mais se
distancia dos valores experimentais, podendo portanto afirmar-se que em cada instante a
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quantidade de fármaco libertada não é proporcional à quantidade presente na matriz de țcarragenano.
Comparando a libertação controlada do azul de metileno a partir de suportes sob a
forma de nanoesferas a partir de suportes de ț-carragenano verifica-se que tanto a
constante de velocidade, bem como o coeficiente de determinação é superior no caso da
libertação com ț-carragenano 40 g/L KCl 1M.
No caso da comparação das libertações controladas do azul de metileno a partir de
suportes sob a forma de nanoesferas com e sem compósitos de ouro, verifica-se que a
libertação com as nanopartículas de ouro apresenta uma constante de velocidade e um
coeficiente de determinação superiores em relação à libertação sem compósitos de ouro.
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Capítulo 4– Conclusão e trabalhos futuros
Os objectivos do presente trabalho foram alcançados. A análise da libertação
controlada de um fármaco modelo, incorporado em sistemas compósitos constituídos por
uma matriz de um hidrogel termoreversível com nanopartículas dispersas, de ouro e
magnetite, bem como uma análise da cinética de libertação do fármaco foram obtidas e
analisadas para todos os sistemas em estudo.
As curvas de libertação controlada de azul de metileno obtidas para todos os
sistemas em estudo apresentam um perfil característico de um processo de libertação
controlada de fármacos. Podemos portanto considerar que estamos a estudar sistemas com
potencial aplicação na libertação controlada de fármacos.
Nas libertações controladas de azul de metileno a partir de suportes de țcarragenano verificou-se que a libertação com ț-carragenano 10 g/L KCl 1M é a libertação
que apresenta maior velocidade, atinge a estabilização da curva de libertação em menor
tempo e, apresenta valores da percentagem de libertação finais mais próximos de 100%. O
aumento da concentração de ț-carragenano, bem como de KCl, conduz a uma libertação
do fármaco mais prolongada. Os iões K+ proporcionam uma maior reticulação do
biopolímero.
Para as libertações com nanocompósitos, conclui-se que não existe uma alteração
significativa nas curvas de libertação em relação à libertação com ț-carragenano 40 g/L
KCl 1 M, com excepção da libertação com maior percentagem de nanocompósitos de ouro.
As libertações com nanocompósitos de ouro e magnetite, adição conjunta das duas
nanopartículas, apresentam uma variação significativa da curva de libertação em relação à
libertação de ț-carragenano 40 g/L KCl 1 M. Estas apresentam uma maior velocidade,
atingem em menor tempo a estabilização e apresentam uma maior percentagem de
libertação final.
No estudo da libertação por exposição à radiação de infravermelhos em
nanocompósitos de ouro conclui-se que com uma menor quantidade de nanopartículas
(0,012%) atinge-se a estabilização em menor tempo, verifica-se uma maior velocidade de
libertação e valores da percentagem de libertação finais mais próximos de 100%. No que
diz respeito à libertação controlada do azul de metileno por exposição à radiação de
infravermelhos em nanocompósitos de magnetite conclui-se que com uma maior
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quantidade de nanopartículas de magnetite (2,5%) atinge-se a estabilização da libertação
em menor tempo, verifica-se uma maior velocidade de libertação e valores da percentagem
de libertação finais mais próximos de 100%. Da comparação dos resultados obtidos com e
sem exposição à radiação conclui-se que a exposição à radiação de infravermelhos conduz
a uma estabilização da libertação em menor tempo, maior velocidade de libertação e
valores da percentagem de libertação finais mais próximos de 100%. As libertações de
nanocompósitos, tanto de ouro como magnetite, por exposição à radiação infravermelhos
apresentam uma variação significativa na libertação do azul de metileno, em comparação
com a libertação de ț-carragenano 40 g/L KCl 1 M.
As libertações controladas de azul de metileno a partir de suportes sob a forma de
nanoesferas apresentam duas comparações, libertação a partir de suportes de ț-carragenano
e de nanopartículas de ouro. Em relação a comparação das libertações a partir de suportes
de ț-carragenano conclui-se que a libertação de ț-carragenano 40 g/L KCl 1M é a
libertação que atinge a estabilização da libertação em menor tempo, verifica-se uma maior
velocidade de libertação e a valores da percentagem de libertação finais mais próximos de
100%. Com uma maior quantidade de azul de metileno encapsulado (0,36%), maior é a
velocidade de libertação. Para a comparação das libertações de nanopartículas de ouro,
conclui-se que a libertação de ț-carragenano 10 g/L KCl 1M é a libertação que atinge a
estabilização da libertação em menor tempo, apresenta uma maior velocidade de libertação
e valores da percentagem de libertação finais mais próximos de 100%.
Os modelos cinéticos que melhor se ajustam às libertações a partir de suportes sob
a forma de discos, são a cinética de ordem zero e o modelo de Higuchi, sendo que em
75%dos casos o modelo de Higuchi foi o que melhor se ajustou aos resultados
experimentais. Estes resultados sugerem que a libertação do fármaco ocorre
predominantemente segundo um mecanismo de difusão, tal como assumido por Higuchi.
No caso das libertações controladas a partir de suportes sob a forma de nanoesferas
conclui-se que a cinética de ordem zero e os modelos de Higuchi e de Baker-Lonsdale são
os que se melhor ajustam aos sistemas em estudo. A cinética de primeira ordem é o modelo
cinético que mais se distância de todos os sistemas em estudo podendo portanto afirmar-se
que em cada instante a quantidade de fármaco libertada não é proporcional à quantidade
presente na matriz de carragenano.
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Como trabalho futuro sugere-se o estudo da libertação controlada de fármacos em
sistemas preparados com distintos biopolímeros, bem como com outro tipo de
nanopartículas, por exemplo nanotubos de carbono. Outra proposta é estudar e perceber, de
uma forma mais aprofundada, de que modo a incidência de radiação de infravermelhos em
conjunto com as nanopartículas altera o perfil de libertação.
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Anexos
Anexo A

– Obtenção da recta de calibração do azul de metileno

Para quantificar a quantidade de azul de metileno libertado em cada instante foi
medida a absorvância do azul de metileno de cada alíquota obtida por espectrometria UV-

Absorvância (u.a.)

Vis (Figura A.1).

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

Comprimento de onda (nm)
Figura A.1: Espectro de UV-vis do azul de metileno.

Verifica-se um máximo de absorvância do azul de metileno a 663 nm, sendo este o
comprimento de onda que se considera para se obter os valores das absorvâncias das
amostras. Sendo assim, considerando diferentes concentrações conhecidas de azul de
metileno, valores que se encontram dentro do intervalo de concentrações que se obtêm
durante a libertação dos discos, é possível determinar a recta de calibração do azul de
metileno. As soluções de azul de metileno são preparadas com PBS. A recta de calibração
obtida encontra-se representada na figura A.2.
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absorvância (663 nm)
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Figura A.2: Recta de calibração do azul de metileno.

Podemos assim concluir que a recta de calibração do azul de metileno é descrita
pela seguinte equação:

ܾܽݒݎݏâ݊ܿ݅ܽ = 186,03. ሾ݀ܽݐݎܾ݈݁݅ ݁ݐ݊ݎܽܥሿ + 0,0003

Anexo B

(A. 1)

– Estudo da cinética de libertação controlada do

fármaco modelo
Azul de metileno libertado (%)
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Figura B.1: Libertação controlada do azul de metileno a parti de discos de κ-carragenano 10 g/L KCl 1M a
37ºC.
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Figura B.2: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno a
parti de suportes de κ-carragenano 10 g/L e KCl 1M.
partir
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Figura B.3: Libertação controlada do azul de metileno a parti de discos de κ-carragenano
carragenano 20
2 g/L KCl 1M a
37ºC.
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FiguraB.4: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno a
partir de suportes de κ-carragenano 20 g/L e KCl 1M.

Azul de metileno libertado (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
k-carragenano 40 g/L KCl 2M

20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

tempo (h)
FiguraB.5: Libertação controlada do azul de
d metileno a parti de discos de κ-carragenano
carragenano 40 g/L KCl 2M
2 a
37ºC.
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Figura B.6: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno a
partirr de suportes de κ-carragenano 40 g/L e KCl 2 M.
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Figura B.7: Libertação
ção controlada do azul de metileno a parti de discos de κ-carragenano
carragenano 40
4 g/L KCl 1M e
Au 0,012% a 37ºC.
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Figura B.8: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno a
partir de suportes de κ-carragenano 40 g/L e KCl 1 M e Au 0,012%.
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Figura B.9: Libertação controlada do azul de metileno a parti de discos de κ-carragenano
carragenano 40
4 g/L KCl 1M e
Au 0,06% a 37ºC.
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Figura B.10: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno
met
a partir de suportes de κ-carragenano 40 g/L e KCl 1M e Au 0,06%.
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Figura B.11: Libertação controlada do azul de metileno a parti de discos de κ-carragenano
Fe3O4 0,03% a 37ºC.
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Figura B.12: Representação gráfica das quatro linearizações
linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno
a partir de suportes de κ-carragenano 40 g/L e KCl 1M e Fe3O4 0,03%.
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Figura B.13: Libertação controlada do azul de metileno a parti de discos de κ-carragenano
carragenano 40
4 g/L KCl 1M e
Fe3O4 2,5% a 37ºC.
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Figura B.14: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno
a partir de suportes de κ-carragenano 40 g/L e KCl 1M e Fe3O4 2,5%.
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Figura B.15: Libertação controlada do azul de metileno a parti de discos de κ-carragenano 40 g/L
KCl 1M, Au 0,03% e Fe3O4 0,012% a 37ºC.
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Figura B.16: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno
a partir de suportes
portes de κ-carragenano
κ
40 g/L KCl 1M, Au 0,012% e Fe3O4 0,03%.

Azul de metileno libertado (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
k-carragenano 40 g/L + Fe3O4@Au 0,04%

10
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

tempo (h)
Figura B.17: Libertação controlada do azul de metileno a parti de discos de κ-carragenano
carragenano 40
4 g/L KCl 1M e
Fe3O4@Au 0,04% a 37ºC.
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Figura B.18: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno
a partir de supor
portes de κ-carragenano 40 g/L KCl 1M e Fe3O4@Au 0,04%.
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Figura B.19: Libertação controlada do azul de metileno a parti de discos de κ-carragenano
carragenano 40
4 g/L KCl 1M
com exposição à radiação de infravermelhos a 37ºC.
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Figura B.20: Representação gráfica das quatro
quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno
a partir de suportes de κ-carragenano
carragenano 40 g/L e KCl 1M com exposição à radiação de infravermelhos.
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Figura B.21: Libertação controlada do azul de metileno a parti de discos de κ-carragenan
carragenano 40 g/L KCl 1M e
Au 0,012% com exposição à radiação de infravermelhos a 37ºC.
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Figura B.22: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno
a partir de suportes de κ-carragenano
carragenano 40 g/L e KCl 1M e Au 0,012% com exposição à radiação de
infravermelhos.
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Figura B.23: Libertação controlada do azul de metileno
m
a parti de discos de κ-carragenano
carragenano 40
4 g/L KCl 1M e
Au 0,06% com exposição à radiação de infravermelhos a 37ºC..
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Figura B.24: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno
a partir de suportes de κ-carragenano
carragenano 40 g/L e KCl 1M e Au 0,06% com exposição à radiação de
infravermelhos.
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Figura B.25: Libertação controlada do azul de metileno a parti de discos de κ-carragenano
carragenano 40
4 g/L KCl 1M e
Fe3O4 0,03% com exposição à radiação de infravermelhos a 37ºC.
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Figura B.26: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno
a partir de suportes de κ-carragenano
carragenano 40 g/L e KCl 1M e Fe3O4 0,03%
% com exposição à radiação de
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Figura B.27: Libertação controlada
control
do azul de metileno a parti de discos de κ-carragenano
carragenano 40
4 g/L KCl 1M e
Fe3O4 2,5% com exposição à radiação de infravermelhos a 37ºC.
37ºC
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Figura B.28: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno
a partir de suportes de κ-carragenano
carragenano 40 g/L e KCl 1M e Fe3O4 2,5%
% com exposição à radiação de
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Figura B.29: Libertação controlada do azul de metileno a partir de suportes sob a forma de nanoesferas de κcarragenano 10 g/L a 37ºC.
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Figura B.30: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno
a partir de suportes sob a forma de nanoesferas de κ-carragenano
carragenano 10 g/L a 37ºC.
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Figura B.31: Libertação controlada do azul de metileno a partir de suportes sob a forma de nanoesferas de κcarragenano 40 g/L a 37ºC.
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Figura B.32: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno
a partir de suportes sob a forma de nanoesferas de κ-carragenano
carragenano 10 g/L a 37ºC.
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Figura B.33: Libertação controlada do azul de metileno a partir de suportes sob a forma de nanoesferas de κcarragenano 10 g/L e Au a 37ºC.
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Figura B.34: Representação gráfica das quatro linearizações efectuadas para a libertação do azul de metileno
a partir
ir de suportes sob a forma de nanoesferas de κ-carragenano
carragenano 10 g/L a 37ºC.
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