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RESUMO 

 

Bueno, V.A.B. Produção de Hidrogéis Micro e Nanoestruturados. 2010. 218p. Tese - 

Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

 

Hidrogéis (redes poliméricas tridimensionais capazes de absorver grandes 

quantidades de água) micro e nanoestruturados têm grande potencial como 

biomateriais em aplicações tais como dispositivos de liberação de fármacos e agentes 

embólicos. Neste trabalho foram estudadas técnicas de produção desses hidrogéis 

micro e nanoestruturados à base de poli(N-vinil-2-pirrolidona) (PVP), a partir da 

reticulação do polímero através de reações de Fenton, foto-Fenton e fotólise direta. 

Microgéis de PVP foram obtidos a partir da reticulação de esferas obtidas 

por eletropulverização ou de gotículas de solução aquosa do polímero em emulsão 

a/o. No primeiro caso, obtiveram-se partículas que, quando reticuladas com a reação 

de Fenton durante o processo de eletropulverização, apresentaram formato 

indefinido. No segundo caso, foram obtidas microesferas de PVP, tanto pela 

reticulação com a reação de Fenton, obtendo-se partículas menores – da ordem de 1 

µm – como com a reação de foto-Fenton, que gerou partículas maiores – de 34 µm.  

Hidrogéis sub-micrométricos foram obtidos a partir da formatação em 

vesículas de lecitina e reticulados por meio da reação de foto-Fenton. Essas vesículas 

foram capazes de encapsular grande quantidade de polímero, mesmo sendo este de 
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alta massa molar média. Os hidrogéis sintetizados apresentam estreita distribuição 

de diâmetro, porém sem forma definida e com baixo índice de intumescimento. 

Por fim, nanogéis (nanopartículas de hidrogéis) foram obtidos da 

reticulação de PVP com a reação de Fenton (Fe2+ na presença de H2O2), utilizando 

como sistema formatador o interior aquoso de micelas reversas de CTAB. Os 

nanogéis assim formados são esféricos e apresentam propriedades interessantes, 

como fator de intumescimento de até 6000, inédito na literatura, que os colocam na 

categoria de hidrogéis superabsorventes. Além disso, o intumescimento é passível de 

controle tanto pela remoção dos íons Fe3+ complexados, como pela acidez e 

composição iônica do meio. Durante o desenvolvimento da síntese dos nanogéis foi 

possível estudar a influência do Fe3+ na estruturação da solução polimérica e do 

hidrogel. Além disso, a cinética da reticulação do polímero dentro das micelas e uma 

comparação entre dois sistemas micelares diferentes na formatação do nanogel 

foram analisados. A análise do produto também permitiu constatar a baixa toxicidade 

do material obtido com testes in vitro utilizando macrófagos e fibroblastos.  

 

Palavras-chave: nanogéis superabsorventes, micelas reversas, microgéis, vesículas, 

eletropulverização 
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ABSTRACT 

 

Bueno, V.A.B. Production of Micro and Nanostructured Hydrogels. 2010. 218p. PhD 

Thesis – Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

 

Micro and nanostructured hydrogels (three-dimensional polymeric 

networks capable of absorbing large amounts of water) have great potential as 

biomaterials in applications such as drug delivery devices and embolic agents. In this 

work techniques to produce micro and nanostructured hydrogels from poly(N-vinyl-

2-pyrrolidone) (PVP)  were studied from various crosslinking reactions like Fenton, 

photo-Fenton and direct photolysis. 

PVP microgels were obtained from crosslinking of polymer spheres 

obtained by electrospraying a polymer solution or from droplets of aqueous polymer 

solution in w/o emulsion. In the first case, particles were obtained that, when 

crosslinked with the Fenton reaction, showed undefined morphology. In the second 

case, spherical PVP hydrogel microparticles were obtained, which were formed by 

crosslinking with Fenton reaction, resulting in smaller particles – about 1 μm – while 

with photo-Fenton reaction it generated larger particles – about 34 μm.  

Sub-micrometric hydrogels were obtained from lecithin vesicles as 

formatting system through crosslinking with photo-Fenton reaction. These vesicles 

were able to encapsulate large amounts of polymer, in spite of its high average 
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molecular weight. Hydrogels synthesized by this method are formless, with narrow 

diameter distribution and low swelling properties.  

Finally, nanogels (hydrogel nanoparticles) were obtained from crosslinking 

of PVP by the Fenton reaction (Fe2+ in presence of H2O2), using aqueous pool of CTAB 

reverse micelles as formatting system. The thus formed nanogels are spherical and 

present interesting properties such as swelling ratio of 6000, a level unreported in 

literature, which classifies them as superabsorbent hydrogels. Moreover, the swelling 

is susceptible to control either by the removal of complexed Fe3+ ions or by acidity 

and ionic composition of the medium. During the nanogels synthesis development, 

the influence of Fe3+ in the arrangement of the polymer solution and of the hydrogel 

was studied.  Morever, the polymer crosslinking kinetics inside the micelles and a 

comparison between two different micellar systems in formatting of nanogel were 

analyzed. The product analysis also revealed low toxicity of the obtained material by 

in vitro experiments using macrophages and fibroblasts.  

 

Keywords: superabsorbent nanogels, reverse micelles, microgels, vesicles, 

electrospray 
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1. Introdução 

 

Desde que o ser humano conscientizou-se de sua própria existência ele 

tem buscado alcançar patamares mais elevados de qualidade de vida, principalmente 

no que é relacionado à área da saúde. Próteses, implantes, curativos inteligentes, 

novas técnicas cirúrgicas e medicamentos são constantemente desenvolvidos e 

aperfeiçoados1-3. 

A evolução dos medicamentos também tem levado à evolução de 

diferentes mecanismos de liberação dos mesmos. Medicamentos apresentam, 

geralmente, uma concentração mínima necessária para obtenção do efeito 

terapêutico desejado e uma concentração máxima a partir da qual apresenta efeitos 

tóxicos4. Dispositivos de liberação controlada permitem a manutenção de 

concentrações intermediárias, com minimização de incômodo e de efeitos colaterais. 

A Figura 1 apresenta um esquema da variação da concentração utilizando como 

exemplo um medicamento hipotético4. A linha pontilhada equivale a um método de 

administração convencional, onde o medicamento é metabolizado e excretado 

rapidamente, sendo logo necessária a administração de uma nova dose. A linha cheia 

equivaleria ao mesmo medicamento administrado por um sistema de liberação 

controlada e contínua. Neste caso a concentração do medicamento pode ser 

controlada de forma a não ultrapassar os níveis tóxicos, permanecendo em níveis 
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terapêuticos por um tempo bastante superior, evitando a necessidade da 

administração de várias doses durante o período do tratamento. 

 

 

Figura 1. Comparação entre a administração convencional de um medicamento 

hipotético e a sua administração por um sistema de liberação controlada. 

 

Na área da saúde, além da liberação de medicamentos, outros campos 

também têm interesse em materiais com propriedades especiais tais como o 

desenvolvimento de biossensores5,6 e a engenharia de tecidos7,8. Esses materiais, 

chamados biomateriais, são definidos genericamente como compostos que não 

apresentam reações tóxicas quando em contato com tecidos vivos, podendo ser 

usados em aplicações médicas. 

Dentro da classe de biomateriais, estão os hidrogéis. Hidrogéis são, por 

definição, redes poliméricas tridimensionais capazes de absorver grande quantidade 
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de água ou fluidos biológicos9. A capacidade absortiva de um hidrogel é atribuída à 

presença de grupos –OH, –CONH–, –CONH2–, and –SO3H na estrutura dos polímeros 

que o formam e do nível de reticulação10,11. O intumescimento (absorção de água) 

pode chegar até 90% m/m em alguns casos12. 

A reticulação ou ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas que 

formam os hidrogéis podem ser de duas categorias principais: (i) ligações físicas 

(emaranhamento das cadeias ou formação de cristalitos, forças eletrostáticas, 

ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas) e (ii) ligações químicas (covalentes)13.  

Hidrogéis podem ser obtidos a partir de polímeros naturais ou sintéticos. 

Um exemplo de hidrogel natural são as gelatinas, produzidas a partir de hidrolisados 

de colágeno ou da fração polissacarídica de algas marinhas12. Exemplos de polímeros 

sintéticos solúveis em água, utilizados na obtenção de hidrogéis, são o poli(óxido de 

etileno) (PEO), o poli(álcool vinílico) (PVA) e a polivinilpirrolidona (PVP)14. 

Os principais usos de hidrogéis como biomateriais são: lentes de contato, 

substratos para engenharia de tecidos, dispositivos para liberação controlada de 

fármacos, além de aplicações em odontologia, implantes e oftalmologia15. Hidrogéis 

capazes de reagir a estímulos, como pH, temperatura, força iônica, campo elétrico, 

luz e outros, tem sido propostos como biomateriais “inteligentes", utilizados na 

fabricação de músculos artificiais16,17, como sistemas de liberação de fármacos ou 

agentes embólicos13. 
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Para promover a formação do hidrogel, vários métodos, físicos e químicos, 

podem ser empregados. Tipicamente, para a produção de hidrogéis de polímeros 

sintéticos utiliza-se (i) copolimerização e reticulação simultânea de um ou mais 

monômeros monofuncionais e um monômero multifuncional seguido do 

intumescimento em solvente apropriado ou (ii) reticulação de um homopolímero ou 

copolímero em solução ou no estado sólido, seguido do intumescimento em água ou 

fluido biológico9. Um dos métodos de produção de hidrogel a partir de polímeros pré-

formados é a preparação por radiação de alta energia, que apresenta como 

vantagens a ausência de impurezas, como resíduos monoméricos, agentes 

reticuladores ou emulsificantes9. Entre as desvantagens estão o alto custo das fontes 

de alta energia e sua manutenção. Rosiak et al. desenvolveram metodologias de 

reticulação de PVP utilizando radiação de alta energia18-24. Basicamente, 

macrorradicais de PVP são obtidos pela exposição controlada da solução do polímero 

ou do polímero sólido à radiação , e a combinação desses macrorradicais forma a 

rede polimérica tridimensional característica dos hidrogéis.  

Métodos alternativos para a produção de hidrogéis de PVP foram 

desenvolvidos por Catalani et al.25-29. A reticulação envolve radiação de menor 

energia (radiação UV) e sistemas que utilizam a reação de Fenton e foto-Fenton. A 

principal vantagem desses métodos é a obtenção de hidrogéis com as mesmas 

propriedades de hidrogéis produzidos por radiação de alta energia porém com menor 

custo de produção.  
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A fotólise com luz UV é uma opção viável contra a radiação de alta energia 

pois o PVP apresenta absorção na região de 200 – 280 nm, e além disso, a amida 

cíclica que compõe sua estrutura é sujeita à formação de radicais25. Além disso, a 

reação de reticulação pode ser acelerada pela adição de H2O2, pois o produto da foto-

homólise dessa molécula, o radical hidroxila (OH), reage com as cadeias de PVP 

formando os macrorradicais, que se recombinam e geram o hidrogel26. A fotólise, 

tanto por si só como pela adição de H2O2, é descrita para a reticulação de soluções 

concentradas de PVP (concentração maior que 80 g L-1), sendo ineficiente para a 

reticulação de soluções poliméricas diluídas (por exemplo, 10 g L-1) (dados não 

publicados do Laboratório de Biomateriais do IQ-USP). 

Para a utilização da fotólise na reticulação de soluções diluídas de PVP o 

grupo do Laboratório de Biomateriais Poliméricos do IQ-USP desenvolveu um 

procedimento que envolve a adição de compostos carbonílicos à solução diluída do 

polímero, além de H2O2. A fotólise, com a adição desses compostos (por exemplo, 

ácido acético ou acetona), é capaz de formar hidrogel a partir de uma solução com 

concentração igual a 4 g L-1 de PVP (dados não publicados do Laboratório de 

Biomateriais do IQ-USP).  

As reações de Fenton e foto-Fenton também são geradoras de radicais 

OH, o que também viabiliza sua utilização como sistema reticulador de PVP.  
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O sistema Fenton consiste de uma complicada seqüência reacional30 

(Esquema 1)30 que gera radicais hidroxila a partir de uma mistura de H2O2 e Fe2+, e 

que pode ser resumida na Equação 1. 
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Esquema 1. Reações envolvidas no sistema da reação de Fenton e suas respectivas 

constantes de velocidade30. 

  

OH2Fe2H2OHFe2 2

3

22

2  

  (Equação 1) 

 

A reação de Fenton é bastante utilizada em processos de tratamento de 

água, por ser muito eficaz na remoção de poluentes orgânicos tóxicos, acelerando a 

sua oxidação ou redução30 (Esquema 2). Essa reação também é eficaz na reticulação 

do PVP28, onde a dimerização/”polimerização” dos macrorradicais forma as ligações 

cruzadas que dão origem aos hidrogéis. 
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Esquema 2. Reações envolvendo moléculas orgânicas e a reação de Fenton30. 

 

O sistema foto-Fenton consiste de um sistema reacional também gerador 

de radicais hidroxila. Os radicais são gerados através da reação entre o Fe2+ (gerado a 

partir da foto-redução do Fe3+ por luz UVA – visível (290 – 400 nm) e H2O2 (Figura 2). 

 

Fe-O2H2+

Fe3+

Fe-OH2+

H2O2

OH-

HO2

Fe2+ OH

h

h/calor

 

Figura 2. Esquema da formação de radical hidroxila pela reação de foto-Fenton26. 

 

As reações de Fenton e foto-Fenton se destacam por utilizarem recursos 

relativamente simples e baratos para promover a reticulação quando comparados 

com outros largamente utilizados, como radiação de alta energia26. Além disso, os 

hidrogéis produzidos pelos sistemas reacionais descritos acima possuem 
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propriedades similares às dos produzidos pela fotólise direta do polímero ou pela 

foto-homólise do peróxido de hidrogênio26. 

  



39 
 

2. Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de metodologias 

de produção de hidrogéis nano e microestruturados a partir de PVP. 

Hidrogéis de tamanho micrométrico foram obtidos (i) a partir da 

reticulação do PVP em fase aquosa dispersa em um não-solvente, através das reações 

de Fenton e foto-Fenton e (ii) a partir da reticulação, por meio da reação de Fenton, 

de solução de PVP eletropulverizada. O material obtido foi caracterizado através da 

distribuição de tamanho (microscopia óptica e eletrônica de varredura), 

intumescimento e estabilidade frente à secagem e re-hidratação. 

As partículas nanométricas foram obtidas através da inclusão e reticulação 

de PVP no interior aquoso de vesículas e micelas reversas, utilizando como sistema 

de reticulação as reações de Fenton e foto-Fenton. A estabilidade dos sistemas, a 

inclusão do polímero, a cinética de reação de reticulação, a purificação e a 

caracterização das partículas foram estudadas. 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1 Materiais 

 

Os materiais utilizados neste trabalho estão dispostos na Tabela 1. As 

estruturas de alguns dos compostos estão na  

 

Tabela 1. Materiais utilizados nos experimentos e seus respectivos fornecedores.  

Material Fornecedor 

2-amino-2-hidroximetil-1,3-propanodiol (TRIS) Merck 

2,2'-(1,2-diazenodiil)bis[2-metil]-propanonitrila - AIBN Aldrich 

9-vinilantraceno Aldrich 

Acetato de sódio JT Baker 

Acetona Synth 

Ácido acético glacial Synth 

Ácido clorídrico Synth 

Ácido fosfórico QM 

Água deuterada Aldrich 

Alumina neutra Merck 

Bis(2-etilhexil) sulfosuccinato de sódio (Aerosol OT - AOT) Sigma 

brometo de 2-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-3,5-difenil-2H-tetrazólio 

(MTT) 
Aldrich 
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Continuação da Tabela 1 

 Material Fornecedor 

Brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTAB) Acros Organics 

Brometo de sódio Spectrum 

Cápsulas de lecitina de soja Stem Pharmaceuticals 

cloreto de cálcio Synth 

Cloreto de Ferro II Aldrich 

Cloreto de Ferro III Aldrich 

Cloreto de manganês Merck 

Cloreto de N,N-dimetil- dioctadecilamônio - DODAC Eastman Kodak Co. 

cloreto de 1,2-dipalmitoil-3-trimetilamônio-propano (DPTMA) Eastman Kodak Co. 

Cloreto de sódio JT Baker 

Clorofórmio Synth 

Clorofórmio deuterado Aldrich 

Diclorometano Synth 

Diidrogenofosfato de sódio Mallinckrodt 

Dimetilformamida (DMF) QM 

Dipalmitoil fosfatidilcolina - DPPC Avanti Polar Lipids Inc. 

Etanol Synth 

éter de petróleo Synth 

Fosfato de sódio Ecibra 

Heptano Synth 

Hexano Synth 
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Continuação da Tabela 1 

 Material Fornecedor 

hidrogenocarbonato de sódio Synth 

Hidrogenofosfato de sódio Synth 

Hidrogenosulfito de sódio Grupo Química 

Hidróxido de sódio Mallinckrodt 

Iodeto de potássio Aldrich 

Iodeto de sódio Merck 

Iodo ressublimado Merck 

Isooctano Merck 

Meio de Cultura DMEM Aldrich 

Meio de Cultura RPMI Aldrich 

Metanol QM 

Metanol deuterado Aldrich 

mono-(9Z)-9-octadecenoato de sorbitan - Span 80 Fluka 

mono-(9Z)-9-octadecenoato de sorbitan poli(oxido de 

etileno) éter - Tween 80 Fluka 

N-hexanol BDH 

Nitrato de chumbo Merck 

Nitrato de cobalto Merck 

Nitrato de sódio Fisher Scientific 

N-vinil-2-pirrolidona Aldrich 
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Continuação da Tabela 1 

 Material Fornecedor 

perclorato de sódio Merck 

Peróxido de Hidrogênio 30% Merck 

Poli(N-vinil-2-pirrolidona) K16-18 Mw 8.000 Acros 

Poli(N-vinil-2-pirrolidona) K30 Mw 58.000 Basf 

Poli(N-vinil-2-pirrolidona) K90 Mw 1.300.000 ISP Technologies 

Sulfato de cobre Merck 

Sulfato de ferro II Merck 

tiocianato de sódio Merck 

Triflato de sódio Aldrich 
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Figura 3. Estruturas de alguns dos materiais utilizados. 
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3.2. Equipamentos e Técnicas 

 

Espectroscopia Eletrônica 

 

Para a aquisição de espectros eletrônicos no UV-Vis utilizou-se um 

espectrofotômetro Shimadzu Multispec-1501, na região de 190 a 800 nm. A cubeta 

utilizada foi de quartzo, com caminho óptico de 1,0 cm. 

 

Espectroscopia Vibracional 

 

Para a aquisição de espectros no infravermelho utilizou-se o equipamento 

Bomem MB100. As amostras foram incorporadas em pastilhas de KBr para a leitura 

no intervalo de 350 a 4000 cm-1.  

 

Espectrofluorimetria 

 

Os valores de intensidade de fluorescência foram determinados utilizando 

um fluorímetro Spex-Fluorolog-2, modelo FL-111, equipado com um arranjo em 

formato L de polarização, utilizando polarizadores Glan–Thompson, modelo 1935B.  
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Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS) 

 

Para a medida do diâmetro por espalhamento de luz dinâmico utilizou-se 

um equipamento da Brookhaven Instruments, com laser em 532,0 nm e análise da luz 

espalhada em  = 90, com o programa ZetaPALS Particle Sizing Software Version 

2.29, que calcula o diâmetro das partículas. As amostras foram filtradas em 

membrana de teflon Micropore, com poros de 0,45 m, e analisadas em cubetas de 

quartzo (4 faces). 

 

Potencial Zeta 

 

Foram feitas medidas de potencial zeta das amostras em um equipamento 

ZetaSizer Nanoseries (Nano ZS ZEN3600, da Malvern Instruments), em pH 6,5. As 

amostras foram filtradas em membrana de teflon Micropore, com poros de 0,45 m. 

 

Microscopia Eletronica de Varredura e Microscopia Óptica 

 

As análises foram feitas em um microscópio eletrônico de varredura 

equipado com canhão eletrônico de emissão de campo (FEG-SEM, modelo FEG 

7401F, da Jeol). As partículas intumescidas foram submetidas à liofilização antes da 
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análise no MEV, para manter sua morfologia31, e as imagens foram obtidas sem 

recobrimento das amostras com ouro ou carbono, utilizando baixas voltagens de 

aceleração (de 1 a 5 kV).  

As imagens de Microscopia óptica foram feitas em um microscópio Carl 

Zeiss modelo Axioscop 40, equipado com câmera fotográfica Axiocam MRc5. 

Os diâmetros das esferas observadas ao microscópio foram calculados 

utilizando o programa AxioVision V. 4.6.3.0 (para cada amostra, pelo menos 500 

medições foram realizadas). 

 

Espectrometria de Emissão Atômica 

 

A concentração de íons metálicos presentes nas amostras foi determinada 

por espectrometria de emissão atômica com plasma induzido (ICP-AES) em um 

equipamento Spectro Cirus CCD. 

 

Espectrometria de Massas 

 

A análise por espectrometria de massas foi feita por infusão direta, em um 

equipamento LC-MS/MS(n) Bruker Daltonics Esquire 3000 Plus.  
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Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C 

 

Análises de RMN 1H e 13RMN foram feitas em um equipamento de 200MHz 

(Bruker AC200) e em um equipamento 300MHz (Bruker DPX300). 

 

Irradiação das Amostras (UV) 

 

As amostras foram irradiadas em uma câmara de irradiação Luz Chem 

ICH2, com lâmpadas de UV-C Sankyo Denki G8T5 (com máximos de absorção em 254 

nm ou 365 nm).  

 

Medidas de Turbidez 

 

Para a medida de turbidez mediu-se a transmitância das amostras em 400 

nm, pois as mesmas não absorvem nessa região. A turbidez da solução foi calculada 

através da Equação 2. 











I

I
d 0ln

  (Equação 2)
 

sendo que  é a turbidez (em UT – unidade de turbidez), d é o caminho óptico da cela 

(cm) e I0 e I são a transmitância do branco – hexano puro – e da amostra, 

respectivamente. 
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Medidas da Concentração de PVP 

 

Para a medida da concentração de PVP utilizou-se um reagente 

complexante, conhecido como Lugol32. Para o preparo desse reagente dissolve-se 2 g 

de KI e 1 g de I2 em 300 mL de água. Desses, dilui-se 15 mL em 1 L de tampão acético 

pH 4,75 (a concentração de tampão utilizada foi 5,0 mM). O complexo PVP-I2-I- é 

obtido misturando-se as soluções de PVP e Lugol, na proporção de 1:2. Esse 

complexo (Figura 4)33, de cor avermelhada, apresenta absorção em 400 nm, 

permitindo a análise de sua concentração em espectrofotômetro, mediante a 

construção de uma curva de calibração. 

*

N N

O OH

I3

N
*

O

n
m

 

Figura 4. Estrutura do complexo PVP-I3
-. (Adaptado de Schenck et al. (1980)33). 
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Síntese da sonda poli[(N-vinil-2-pirolidona)-co-(9-vinilantraceno)] (PVPVAnt) 

 

A sonda poli[(N-vinil-2-pirolidona)-co-(9-vinilantraceno)] (PVPVAnt) foi 

sintetizada por polimerização em massa utilizando os monômeros N-vinil-2-

pirrolidona e 9-vinil-antraceno na proporção de 1000:1 (m/m). O 2,2'-(1,2-

diazenodiil)bis[2-metil]-propanonitrila (AIBN) (0,1% m/m) foi utilizado como iniciador 

e a reação foi conduzida por 48 h a 60°C. O polímero resultante foi dissolvido em 

etanol e precipitado em éter (3X) para a purificação. 
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4. Obtenção de Hidrogéis Micrometricamente Estruturados 

 

Este capítulo será dedicado à descrição da obtenção de hidrogéis de PVP 

micrometricamente estruturados, mais especificamente, microesferas de hidrogel de 

PVP. Serão abordados dois sistemas utilizados na formatação, para obtenção de 

microesferas: formatação por eletropulverização e em emulsões a/o. As reações de 

reticulação utilizadas para produzir o hidrogel foram as reações de Fenton e Foto-

Fenton e fotólise com UV. 
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4.1. Eletropulverização como sistema formatador 

 

O processo de eletropulverização consiste na produção de esferas 

poliméricas utilizando forças eletrostáticas. Um esquema simplificado do aparato da 

eletropulverização está disposto na Figura 5A, e consiste basicamente de uma seringa 

contendo a solução do polímero, dois eletrodos e uma fonte de alta tensão (HV). A 

solução polimérica é bombeada através da agulha metálica, conectada à fonte de alta 

tensão e ao coletor (anteparo). A alta voltagem aplicada induz a formação de cargas 

na solução, e a ejeção do jato de solução ocorre quando a força eletrostática gerada 

na solução supera a tensão superficial da solução34 (formação do cone de Taylor, 

Figura 4B). Esse jato se fragmenta, dando origem às esferas, à medida que o solvente 

evapora. Controlando-se variáveis como concentração do polímero e solvente 

utilizado, aumenta-se ou diminui-se a quantidade de gotas, podendo-se produzir 

apenas fibras (eletrofiação) ou somente gotas ou esferas (eletropulverização ou 

electrospray)35. . 

As esferas obtidas por eletropulverização apresentam diâmetro uniforme e 

reduzido (entre 0,7 e 10 m), dependendo das condições utilizadas, como tipo de 

polímero, solvente, voltagem entre outros36, fazendo com que essa técnica seja 

bastante interessante na produção de esferas poliméricas minimizando etapas de 

purificação. 
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Figura 5. (A) Esquema do equipamento para eletropulverização de solução de 

polímero. (B) Detalhe de (A) mostrando o gotejamento na ausência de campo elétrico 

e o cone de Taylor na presença de campo elétrico.  

 

Para obter os microgéis de PVP utilizando eletropulverização, 

primeiramente determinaram-se condições de formação de esferas desse polímero 

via esta técnica. A reticulação destas esferas foi feita por fotólise (pós-produção das 

esferas) e por reação de Fenton (durante a produção das esferas). Os microgéis 

obtidos foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura. 

  

(A) (B) 
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4.1.1. Métodos 

 

Para a obtenção de micropartículas de PVP para reticulação com irradiação 

de luz ultravioleta, utilizou-se a montagem horizontal descrita no Esquema 3. A 

solução de PVP é colocada em uma seringa, sendo bombeada com fluxo constante 

com bomba Cole-Parmer Hz50/60 através de uma agulha metálica. Essa agulha é 

conectada a uma fonte de alta tensão (fonte Glassman High Voltage serie EH). A 

diferença de potencial entre a agulha e o anteparo provoca a deformação e ejeção da 

solução do polímero até o limite em que a solução se fragmenta em esferas livres, 

que atingem o anteparo. Esse anteparo recoberto de micropartículas de PVP é levado 

a uma câmara de irradiação, sendo exposto à luz UV (254 nm) por 30 minutos, para a 

reticulação.  

Para a obtenção de micropartículas de hidrogel de PVP com reticulação in 

situ (reticulação durante o processo de fabricação das partículas) utilizou-se a 

montagem vertical descrita no Esquema 4. A solução de PVP juntamente com 

peróxido de hidrogênio ou FeCl2 é colocada em uma seringa, sendo bombeada com 

fluxo constante através da agulha, conectada a uma fonte de alta tensão. A solução 

ejetada, fragmentada em esferas, atinge o anteparo, que está coberto com solução 

aquosa ou etanólica contendo o outro reagente para a reação de Fenton (FeCl2(aq) ou 

H2O2), e sofre reticulação. As partículas obtidas foram analisadas utilizando 

microscópia eletrônica de varredura. 
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Esquema 3. Aparelhagem para produção de microesferas de PVP por 

eletropulverização, posicionamento horizontal. (A) Solução de PVP e (B) anteparo.  

 

 
Esquema 4. Aparelhagem para produção de microesferas de hidrogel de PVP por 

eletropulverização via reação de Fenton. (A) Solução de PVP e (B) anteparo contendo 

solução aquosa de Fe2+.  

 

As condições experimentais utilizadas, como concentração, solvente, 

voltagem e fluxo, estão dispostas na Tabela 2. 



 

Tabela 2. Condições testadas na obtenção de microesferas de PVP por eletropulverização. 

Condição 
[PVP] 

(g L-1) 
Solvente Arranjo 

Agente 

reticulante na 

solução 

Agente 

reticulante no 

anteparo 

Voltagem 

aplicada (V) 

Distância 

(cm) 

Fluxo 

 (mL h-1) 

1 10 Etanol horizontal - - 20 20 3 

2 50 H2O vertical FeCl2 5mmol L-1 
H2O2 100mmol L-1 

em etanol* 
20 20 3 

3 100 DMF Horizontal - - 20 20 3 

4 100 H2O Vertical H2O2 50mmol L-1 FeCl2 18mmol L-1 20 20 3 

5 5 Etanol Vertical - - 10 10 0,5 

6 10 Etanol Vertical H2O2 50mmol L-1 FeCl2 18mmol L-1* 20 17 3 

7 50 Etanol:DMF 1:1 Vertical H2O2 50mmol L-1 FeCl2 18mmol L-1* 15 20 1,5 

8 10 Etanol Vertical - - 10 10 1,5 

* Essa condição foi feita também sem a presença de solução no anteparo, permitindo observar as esferas antes da reticulação.
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4.1.2. Resultados e Discussões 

 

Obtenção de Microesferas de PVP 

 

Dois arranjos principais foram testados: o arranjo horizontal e o vertical 

(Esquema 3 e Esquema 4). No primeiro, utilizou-se a reticulação por fotólise, 

enquanto no segundo, a reação de Fenton. A troca de arranjo da eletropulverização, 

do horizontal para o vertical, foi necessária pois para a reação de Fenton é preciso 

que o anteparo contenha a solução de Fe2+ ou de H2O2. 

Das condições testadas (Tabela 2), apenas a condição 2 gerou fibras 

(Figura 6). As demais condições geraram esferas, de diâmetros cujos valores 

oscilaram entre 1 e 4 µm, dependendo das variáveis alteradas. As respectivas 

micrografias e diâmetros estão dispostas na Figura 7 a Figura 12 para as outras 

condições, exceto a 4, respectivamente. 
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Figura 6. Micrografias de MEV do material obtido na condição 2. 



61 
 

 

 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0

2

4

6

8

10

12

Fr
eq

u
ên

ci
a 

/ 
%

Diâmetro / m

 = 0,95 m

 
Figura 7. (A) Micrografias de MEV do material obtido na condição 1 e (B) Distribuição 

de diâmetros das partículas. 
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Figura 8. Micrografias de MEV do material obtido na condição 3 e (B) Distribuição de 

diâmetros das partículas. 
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Figura 9. Micrografias de MEV do material obtido na condição 5 e (B) Distribuição de 

diâmetros das partículas. 
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Figura 10. Micrografias de MEV do material obtido na condição 6 e (B) Distribuição de 

diâmetros das partículas. 
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Figura 11. Micrografias de MEV do material obtido na condição 7 e (B) Distribuição de 

diâmetros das partículas. 
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Figura 12. Micrografias de MEV do material obtido na condição 8 e (B) Distribuição de 

diâmetros das partículas. 
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A obtenção de microesferas a partir de técnicas de eletropulverização é 

bastante conhecida e utilizada na literatura35,37-39. Uma linha muito tênue de 

condições separa essa técnica de sua análoga produtora de nanofibras, a 

eletrofiação35,40-43. Alguns parâmetros importantes, como, por exemplo, 

concentração e massa molar do polímero (influência na força viscoelástica do jato de 

solução de polímero durante o vôo até o alvo)35, solvente41, voltagem aplicada e 

distância do anteparo, afetam ambas as técnicas44. 

Observando-se as imagens obtidas de cada condição, pode-se constatar a 

influência de cada um desses fatores. Nas Figura 8 e Figura 10 observa-se 

coalescência entre as partículas. Isso é claramente uma conseqüência da não 

evaporação completa do solvente, que pode ser reflexo da escolha de um solvente 

pouco volátil, da baixa distância entre a agulha injetora e o anteparo, do fluxo, além 

da baixa voltagem aplicada, que pode implicar na deformação do cone de Taylor, com 

a conseqüente geração de gotas maiores, que são mais difíceis de serem secas (Figura 

13).  

Nas Figura 7, Figura 9 e Figura 12 observa-se a alteração na morfologia. 

Não foram formadas apenas partículas esféricas, mas também partículas alongadas e 

algumas fibras. Entre as variáveis envolvidas na alteração de morfologia da gota estão 

o fluxo43,45,46, a evaporação do solvente e a difusão das cadeias poliméricas dentro da 

gota durante a evaporação42. Há outras duas variáveis, também importantes, mas 

menos evidentes: a cisão de Coulomb47 e o enovelamento das cadeias. 
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Figura 13. Formação do cone de Taylor. (a) Sem aplicação de voltagem, ocorre o 

gotejamento; (B) e (C) aplicação de pouca voltagem e (D) voltagem ideal com 

formação do cone (reproduzido de Xie et al., (2008)43). 

 

A cisão de Coulomb ocorre quando uma gota carregada se aproxima do 

limite de Rayleigh, isto é, a concentração de cargas é maior que um valor limite 

determinado pelo equilíbrio entre a tensão elétrica e a tensão superficial, e esta se 

rompe gerando uma nuvem de novas gotículas carregadas. Gotículas geradas pela 

eletropulverização podem sofrer esse efeito, uma vez que, durante a evaporação, 

elas se encolhem sem perder a carga e, eventualmente, atingem esse limite42. Esse 

efeito também é a causa do estiramento das fibras durante o processo de 

eletrofiação e da formação dos mais variados e complexos tipos de morfologia 

(Figura 14).  

 

(D) (C) (B) (A) 



69 
 

 

Figura 14. Diferentes morfologias obtidas por MEV para um mesmo polímero 

eletropulverizado. (Reproduzido de Almería et al. (2010))42.  

 

Além desse efeito de cargas, há também o efeito do enovelamento das 

cadeias poliméricas na solução. Quanto maior a sobreposição de cadeias, ou seja, 

uma maior interação intermolecular, maior a probabilidade de ocorrer formação de 

fibras durante o processo42, numa competição entre fiação e pulverização. Se as 

cadeias estão enoveladas sobre si mesmas, ou seja, a interação intramolecular é 

maior, há maior formação de gotas isoladas ou beads em uma fibra. Isso é explicado 

pela interação entre solvente e polímero. Quando existe uma boa interação entre o 

polímero e o solvente, as moléculas de solvente penetram no novelo, até a total 

solvatação do mesmo. Nessa condição de total solvatação, as cadeias estão 

totalmente desenoveladas. Se as interações polímero-solvente e polímero-polímero 

são semelhantes, condição denominada teta (), a cadeia se estende à sua dimensão 

não-perturbada (parâmetro  de Flory-Huggins = ½). Mesmo para “bons” solventes ( 

< ½), a cinética da mudança das dimensões deste novelo é variável e dependerá das 
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interações entre polímero e solvente. Observações da eletrofiação de outros 

polímeros em nosso laboratório mostram que uma mesma solução polimérica 

utilizada após pelo menos um dia de seu preparo forma fibras com menor quantidade 

de beads e com maior facilidade do que a mesma solução recém preparada.  

 

Reticulação e Caracterização das Micropartículas 

 

As partículas, quando irradiadas com luz UV, via fotólise direta do polímero 

em comprimento de onda igual a 254 nm (por 30 minutos), sofrem reticulação, 

constatada pela diminuição drástica de solubilidade do produto irradiado. Porém, as 

partículas reticuladas não formam uma suspensão homogênea quando colocadas em 

água, mas aglomerados que não se separam, mesmo sob agitação vigorosa, 

decantando-se rapidamente. A micrografia de um desses aglomerados recém-

reticulados está colocada na Figura 15. Uma fotografia ilustrando a estabilidade da 

suspensão das partículas está na Figura 16. 
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Figura 15. Micrografia de MEV de uma amostra (Condição 1) reticulada com luz UV. 
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(A)  (B)  

Figura 16. Fotografia da suspensão de aglomerados de esferas de hidrogel de PVP, 

obtidas pela irradiação com luz UV. (A) Recém agitada para suspender os 

aglomerados em água e (B) dois minutos depois da agitação. 

 

A dificuldade em ressuspeder as partículas livres em água reside no fato de 

ocorrer, nesse caso, a reticulação inter-partículas. As partículas ficam em contato 

umas com as outras após a sua produção, sofrendo reticulação nesses pontos de 

contato, conforme ilustrado no Esquema 5. Evidências dessa reticulação entre as 

partículas estão no tamanho dos aglomerados em suspensão, formados após a 

reticulação, que não se desfazem, mesmo com estímulos externos (agitação vigorosa 

ou ultrassonicação). Caso as partículas estivessem reticuladas individualmente, o 

tamanho dos aglomerados suspensos seria menor (ou inexistentes) e esses seriam 

facilmente dispersos através de estímulos externos.  
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Esquema 5. Reticulação entre partículas reticuladas por luz UV. 

 

O uso de um sistema de reticulação instantâneo promovido antes da 

aproximação de outra partícula poderia evitar este problema. Para tal, utilizamos a 

reação de Fenton, onde um de seus componentes é incluído na partícula nascente e 

outro está acoplado ao alvo, promovendo a reticulação (Esquema 6).  

Na reticulação com Fenton, a adição dos componentes Fe2+ e H2O2 deve 

ser feita de forma a não influenciar as condições da eletropulverização. A adição do 

Fe2+ na solução polimérica a ser eletropulverizada, que resulta na incorporação de um 

eletrólito ao sistema, favoreceu a formação de fibras e não de partículas (Figura 6). 

Por outro lado, quando H2O2 é adicionado à solução polimérica, o resultado é a 

formação de esferas. 

 



74 
 

 

Esquema 6. Reticulação individual das partículas com a Reação de Fenton. 

 

Como o H2O2 necessário à reação de Fenton é adicionado à solução antes 

da eletropulverização, é importante controlar o quanto desse componente 

permanece nas esferas após o processo. Isso foi feito quantificando 

espectrofotometricamente (método da adição de padrão), através da reação com o 

sistema HRP/KI, observando a formação de I2 em 354 nm, obtendo a curva mostrada 

na Figura 17. 
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Figura 17. Quantificação espectrofotométrica de H2O2 por meio da reação com o 

sistema HRP/KI. 

 

De acordo com os cálculos, a [H2O2]residual é de aproximadamente 90 

µmolH2O2 gPVP
-1. A [H2O2]teórica, considerando a concentração na solução 

eletropulverizada, é de 500 µmolH2O2 gPVP
-1. Assim, tem-se que a retenção de H2O2 na 

amostra é de cerca de 20 %, indicando perda considerável de H2O2 após o processo. 

Durante a produção e reticulação das partículas, elas depositam-se no 

fundo da solução que foi colocada sobre o anteparo. Após sua secagem, as partículas 

obtidas são facilmente suspensas em água, porém sofrem decantação após cerca de 

quinze minutos de repouso (Figura 18). 
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Figura 18. Fotografia da suspensão de partículas de hidrogel de PVP, obtidas pela 

reação de Fenton, antes e após decantação (overnight). 

 

A Figura 19 a seguir reproduz micrografias das partículas produzidas e 

reticuladas segundo esse método. Como se pode observar, as partículas obtidas não 

têm forma definida e apresentam diâmetro que varia de 0,5 a 10 µm. 

As condições 4, 6 e 7 (Tabela 2), sem a presença de agentes reticulantes, 

formaram esferas, com alguns resquícios de fibras que ainda podem ser observados. 

A manutenção do formato esférico não ocorre quando se aplica o sistema de 

reticulação individual descrito acima. Isto porque as esferas produzidas, ao atingir a 

solução que está sobre o anteparo, sofrem deformação, provavelmente devido à sua 

dissolução parcial. Apesar deste problema, a reticulação do PVP para a formação dos 

microgéis pelo método proposto foi bastante satisfatória, considerando-se o fato de 

que é possível a reticulação através desse método. 
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Figura 19. Micrografia de MEV de partículas obtidas a partir da reticulação da (A) 

Condição 4; (B) Condição 6 e (C) Condição 7, da Tabela 2. 
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Por não envolver aquecimento ou aplicação de vácuo na secagem, a 

eletropulverização é um excelente método para a obtenção de micro e 

nanopartículas, podendo ser adaptado de forma que as partículas obtidas possam 

reagir mergulhando em uma solução. Apenas um estudo sobre eletropulverização na 

obtenção de microgéis foi encontrado na literatura, através de pesquisa feita na base 

do CAS – Chemical Abstracts Service e também na base do ISI Web of KnowledgeSM 

(Web of Science), utilizando a entrada “hydrogel microspheres” e refinando a 

pesquisa com a entrada “electrospray” (dados obtidos em 17/02/2010). Nesse 

trabalho, Ranganath et al., (2009)48 descrevem a obtenção de beads de alginato de 

cálcio, com diâmetro da ordem de 1,6 mm, contendo microesferas de poli(ácido 

lático-co-ácido glicólico) – PLGA (de aproximadamente 11 µm) com uma droga 

antitumoral. Este trabalho é interessante por utilizar o mesmo método empregado 

nesta tese: a solução de alginato de sódio em água é eletropulverizada contra uma 

solução de CaCl2, sendo, portanto, reticulada durante o processo. 
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4.2. Produção de microgéis em Emulsão a/o  

 

Existem vários tipos de dispersões coloidais, entre elas as emulsões, que 

são misturas de dois ou mais líquidos imiscíveis, em que um é denominado fase 

dispersante e o outro fase dispersa, que se encontra na forma de pequenas gotas.  

A propriedade física mais importante de uma emulsão é a sua estabilidade. 

Entre os fatores que favorecem a estabilidade de emulsões estão a tensão interfacial 

baixa, repulsão das duplas camadas elétricas, volume relativamente pequeno da fase 

dispersa, gotículas pequenas e viscosidade Newtoniana elevada. A tensão interfacial 

baixa é favorecida pela adsorção de uma substância tensoativa que aumenta a 

estabilidade de grandes áreas interfaciais associadas a emulsões. 

O preparo de uma emulsão a partir da homogeneização de dois 

componentes puros leva à separação rápida das duas fases. Essa emulsão pode ser 

preparada pela agitação vigorosa dos dois líquidos, de modo a vencer a tensão 

superficial dos líquidos e favorecer a miscibilidade, mesmo que temporária – uma vez 

que, cessando a agitação, a tensão superficial é recomposta e os líquidos se separam. 

Para se estabilizar estas emulsões é necessário utilizar-se um agente emulsionante, 

sendo que os mais eficientes são as substâncias tensoativas. Esses agentes formam 

um filme adsorvido em torno das gotículas dispersas, o que ajuda a impedir a sua 

floculação e coalescência. Este método é normalmente utilizado na produção de 

micropartículas para a adsorção de proteínas36,49,50. 
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Microesferas de hidrogel estão sendo cada vez mais utilizadas como 

transportadores de fármacos, principalmente por via oral51. Muitos métodos 

baseados em emulsão têm sido utilizados na síntese desses microgéis, empregando 

radiação de alta energia52 como método de reticulação a partir de monômeros53 ou 

até mesmo de polímeros54. Alguns métodos diferenciados, como a precipitação em 

um não-solvente55, também têm sido descritos na literatura. 

No presente trabalho foram estudados métodos de obtençãode microgéis 

de PVP a partir de emulsões instáveis, nas quais não foi adicionado nenhum agente 

de superfície e emulsões (estáveis) contendo surfactantes. As partículas obtidas 

foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura e microscopia óptica. 
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4.2.1. Métodos 

 

Preparação das Emulsões a/o, Reticulação e Caracterização das Micropartículas 

 

Para obter micropartículas de hidrogel de PVP, por meio de dispersão 

mecânica para formar as emulsões reversas, utilizou-se a seguinte metodologia: a 

solução de PVP contendo Fe2+ foi dispersa em solvente orgânico, com o dispersor 

IKA® ULTRA TURRAX T18 basic (6.000 rpm). À emulsão formada, adicionou-se o 

peróxido, sob agitação magnética. A emulsão foi deixada sob agitação (agitador 

magnético) por 2 horas (no caso da reação de Fenton) ou 6 horas sob agitação e 

exposição à luz UV (365 nm), no caso da reação de foto-Fenton (Figura 20). Imagens 

das partículas foram feitas utilizando microscopia eletrônica de varredura e 

microscopia óptica. 



82 
 

 

Figura 20. Esquema da produção de micropartículas de hidrogel de PVP via reação de 

foto-Fenton. 

 

Todas as concentrações, solventes e velocidades utilizados estão dispostos 

na Tabela 3. 



 
 

Tabela 3. Condições utilizadas na obtenção de micropartículas de hidrogel de PVP. 

Condição [PVP] (g L-1) Solvente/Surfactante Reticulaçãoa Preparação da Emulsão 

1 100 Isooctano/nenhum Fenton 
12,5 mL de PVP(aq)/Fe2+ + 37,5 mL de tolueno, 6000 rpm/5 

min + H2O2 durante a formação da emulsãob 

2 100 Tolueno/nenhum Fentonc 
12,5 mL de PVP(aq)/Fe2+ + 37,5 mL de tolueno, 6000 rpm/5 

min 

3 100 

n-heptano/ 

5% v/v Span80 

Fentonc 
5 mL de PVP(aq)/Fe2+ + 45 mL de tolueno, 6000 rpm/30 

min 

4 80 

n-heptano/ 

5% v/v Span80 

Foto-Fentond 
5 mL de PVP(aq)/Fe2+ + 45 mL de tolueno, 6000 rpm/30 

min 

a Em todos os casos utilizou-se: (a) FeCl2 5 mmol×L-1 (concentração final) dissolvido na soluçaõ aquosa de PVP; (b) H2O2 50 mmol×L-1 

(concentração final) adicionado à emulsão a partir de solução estoque de H2O2 em éter, com exceção da Condição 1 em que a 

adição do H2O2 foi feita sem o éter. 
b agitação feita com dispersor Turrax® durante a reticulação. 
cApós a adição de H2O2, seguem-se 2 h de agitação magnética. 
dApós a adição de H2O2, seguem-se 6 h de irradiação no UV (365 nm) com agitação magnética. 
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4.2.2. Resultados e Discussões 

 

A suspensão de solução aquosa de PVP + FeCl2 em isooctano sem a adição 

de surfactante não resultou em uma emulsão estável. Assim, optou-se pela adição de 

H2O2 durante o processo de formação da emulsão, para que a reticulação ocorresse 

durante a formação forçada da emulsão (Condição 1 da Tabela 3). 

Após a rotoevaporação para remoção de todo o solvente orgânico, o 

material obtido foi suspenso em água, formando uma mistura fortemente 

espalhadora de luz. Essa suspensão foi liofilizada e analisada por microscopia 

eletrônica de varredura, na qual se pode observar que o material trata-se de um 

particulado com forma indefinida (Figura 21).  Isso se deve à vigorosa agitação 

aplicada durante a reticulação para manter as gotículas de PVP(aq) em suspensão no 

solvente orgânico. 

Como a emulsão em tolueno apresentou estabilidade por algumas horas, 

mesmo após cessar a agitação com o Turrax, alterou-se o método de adição de H2O2 

(utilizando éter), para melhor uniformizar a reticulação (Condição 2 da Tabela 3). O 

método de agitação pós-adição do peróxido também foi alterado, para um mais 

brando, de tal modo que as partículas em formação fossem submetidas a uma 

agitação menos agressiva. A proporção entre água e tolueno foi reduzida, visando 

obter menor distribuição de tamanho das gotículas da emulsão. O mesmo 

procedimento que foi utilizado para a purificação das partículas produzidas de 
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emulsão com isooctano foi aplicado para as partículas obtidas a partir da suspensão 

usando tolueno. Nesse ensaio, observou-se a formação de esferas maiores, 

provavelmente devido à coalescência das gotículas durante o processo brando de 

agitação (Figura 22). Essa coalescência também levou à formação de um pouco de 

macrogel devido à separação de fases, o que reduz o rendimento do processo. 

 

 

Figura 21. Micrografias de MEV dos microgéis de PVP obtidos com a condição 2. 

 

Alguns polímeros têm características anfóteras. Essa característica pode 

ser explorada no sentido de preparar emulsões, que podem ser utilizadas na síntese 

de microgéis. Por exemplo, poli(4-vinilpiridina) é utilizada na síntese de microgéis 

utilizando divinilbenzeno como agente reticulante, sem a adição de qualquer 

surfactante (soap-free)54. No caso PVP(aq)/tolueno, o PVP apresentou alguma função 

semelhante, pois a separação de fases, apesar de ser rápida em comparação a 
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emulsões contendo algum tipo de surfactante, permitiu a reticulação com formação 

apenas parcial de macrogel. 

 

 

Figura 22. Microscopia óptica de microgéis obtidos a partir de emulsão com tolueno.  

 

A adição do peróxido é crucial na formatação das partículas. Se a formação 

dos microgéis ocorre sob agitação extremamente vigorosa, como é o caso da agitação 

fornecida pelo dispersor, as partículas ficam deformadas, como no caso 

PVP(aq)/isooctano. A adição controlada do peróxido com éter sob agitação branda 

gera partículas de formato esférico (PVP(aq)/tolueno).  

Visando acrescentar maior estabilidade à emulsão, evitando a formação de 

macrogel, tanto para a reação de Fenton como foto-Fenton, utilizou-se um sistema 

contendo o surfactante (Span 80, Figura 23) (Condições 3 e 4 da Tabela 3), bastante 
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utilizado na produção de emulsões reversas56. A emulsão obtida mostrou-se estável, 

ideal para a reação de reticulação de foto-Fenton, que exige um tempo maior para 

ocorrer, sendo necessário apenas aumentar o tempo de exposição, em relação ao 

utilizado por Fechine et al.26. 

 

O


O


O

OH

HO

OH

 

Figura 23. Estrutura química do surfactante Span 80 (monooleato de sorbitan). 

 

Ensaios de transmitância foram feitos de forma a se avaliar a 

disponibilidade de luz para promover a reação de Foto-Fenton em toda a suspensão. 

A emulsão absorve e/ou dispersa cerca de 63% da luz incidente em 365 nm em cela 

de 1 cm (Figura 24), o que indica que havia luz UV suficiente para promover a 

reticulação do PVP. 
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Figura 24. Espectro de transmitância da emulsão a/o sem PVP. 

 

As partículas obtidas, tanto pela reação de Fenton como da reação de 

foto-Fenton (Figura 25 e Figura 26), são relativamente fáceis de serem purificadas do 

solvente orgânico e do surfactante através de lavagens com acetona e etanol, 

seguido de filtração (membrana Millipore 0,45 µm). Os microgéis obtidos da reação 

de foto-Fenton apresentam diâmetro de aproximadamente 34 m (Figura 25C). Esse 

diâmetro é cerca de 35 vezes maior que o diâmetro de microgéis obtidos pela reação 

de Fenton, partindo da mesma emulsão (Figura 26B). 

O aumento do diâmetro é devido à dinâmica da emulsão. Enquanto a 

reação de Fenton é capaz de produzir hidrogéis instantaneamente28, a reação de 

foto-Fenton necessita de um tempo maior de reação. Durante o tempo de exposição 

ao UV, as gotículas da emulsão colapsam, levando ao aumento do diâmetro final dos 

microgéis. 



89 
 

  

0 30 60 90 120 150
0

5

10

15

20

25

30

 

Fr
eq

u
ên

ci
a 

/ 
%

Diâmetro / m

 = 34 m

   
Figura 25. Microgéis de PVP obtidos por reação de foto-Fenton. (A) Microscopia 

óptica da suspensão de microgéis; (B) microscopia eletrônica e (C) distribuição de 

diâmetros. 
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Figura 26. Microgéis de PVP obtidos de reação de Fenton. (A) Microscopia eletrônica 

e (B) distribuição de diâmetros. 
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5. Obtenção de Hidrogéis Nanoestruturados 

 

Este capítulo será dedicado à descrição da obtenção de hidrogéis de PVP 

nanometricamente estruturados, mais especificamente, nanoesferas de hidrogel de 

PVP. Serão abordadas dois sistemas utilizados na formatação: vesículas e micelas 

reversas. As reticulações que geram o hidrogel foram obtidas utilizando a reação de 

Fenton e Foto-Fenton. 

Nanopartículas de hidrogéis, também chamadas nanogéis, são partículas 

poliméricas coloidais, de tamanho submicrométrico, que aliam as vantagens da 

biocompatibilidade dos hidrogéis ao tamanho reduzido57,58. Essas partículas, 

aplicadas como biomateriais, têm a vantagem de poder se infiltrar nos tecidos 

através dos vasos capilares, liberando a substância de interesse no local desejado59. 

Além disso, um fármaco incorporado na partícula pode ter sua liberação de forma 

gradual, permitindo um controle necessário onde doses terapêuticas se aproximam 

de doses tóxicas59-61. Os mecanismos de liberação do fármaco podem se dar tanto 

pela difusão através dos poros quanto pela própria degradação da partícula. 
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5.1. Vesículas como sistema formatador 

 

Moléculas anfifílicas, ou seja, que apresentam em sua estrutura uma parte 

apolar e outra polar, são capazes de acumular-se em interfaces de líquidos imiscíveis 

ou na superfície de um líquido, formando arranjos organizados. Dentre os anfifílicos 

mais conhecidos estão os fosfolípídeos. A formação de arranjos desses anfifílicos em 

solução tem sido intensamente estudada como modelos de membranas celulares62. 

Os arranjos mostrados na Figura 2 são estruturas supramoleculares, 

formados por anfifílicos. Sua forma e tamanho dependem da estrutura dos 

monômeros, do método de preparação e das condições do meio. 

 

 

Figura 27. Exemplos de estruturas supramoleculares formadas por anfifílicos63. 
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Os lipossomos são formações discretas de bicamadas concêntricas, 

separadas por compartimentos aquosos. Os lipossomos ou vesículas são nomeados 

de acordo com o número de bicamadas anfifílicas (lamelas), suas posições relativas e 

seu tamanho (Tabela 4 e Figura 28)64.  

Um grande número de fenômenos, entre eles transporte de íons, 

compartilhamento de fármacos, solubilização de drogas e preparação de 

nanopartículas, por exemplo, tem sido estudado utilizando-se vesículas e lipossomos 

preparados com fosfolipídios e anfifílicos artificiais63. 

As vesículas e micelas, por exemplo, podem ser usadas para criar em seu 

interior micro-ambientes com características diferentes do ambiente externo, devido 

ao isolamento proporcionado pela bicamada. Isso possibilita seu uso como um micro 

reator, uma vez que se podem introduzir em sua estrutura os reagentes necessários, 

separando-os do meio em que a estrutura do anfifílico está inserida. 

Neste capítulo será descrita a obtenção e caracterização de nano- e/ou 

micropartículas de hidrogéis de PVP a partir da reticulação com reação de Fenton e 

Foto-Fenton e utilizando vesículas como sistema formatador. 

A utilização de vesículas como sistema formatador envolve algumas etapas 

principais: (a) encapsulação do PVP; (b) reticulação do PVP encapsulado e (c) 

remoção da bicamada lipídica. Dessas, as duas primeiras etapas são cruciais na 

obtenção dos nanogéis por esse método. 
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Tabela 4. Nomenclatura e diâmetro de vesículas64. 

Vesícula Nome Diâmetro 

MLV Vesícula multilamelar 400 – 3500 nm 

LUV Vesícula unilamelar grande > 100 nm 

SUV Vesícula unilamelar pequena 20 – 50 nm 

GUV Vesícula unilamelar gigante > 1 m 

MUV Vesícula unilamelar média 50 – 100 nm 

MVL Lipossomo multivesicular - 

OLV Vesícula oligolamelar - 

 SOB Vesícula oligolamelar pequena 20 – 50 nm 

 LOV Vesícula oligolamelar grande > 100 nm 

 GOV Vesícula oligolamelar gigante > 1 m 

 

 

Figura 28. Representação esquemática dos vários tipos de lipossomos, mostrando a 

base da sua classificação em termos de tamanho, número de lamelas e sua posição 

relativa. Cada linha representa uma bicamada lipídica (lamela)64.  
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Existem muitos anfifílicos que podem ser utilizados para formar vesículas e 

eles se classificam em neutros, catiônicos e aniônicos. Dentre os neutros, escolheu-se 

a classe das lecitinas (fosfolipídeos) para a obtenção das vesículas, porque as lecitinas 

são naturais, biodegradáveis e possuem características emulsificantes próprias65. A 

relativa facilidade de sua obtenção em laboratório, a partir da gema de ovo ou de 

cápsulas de lecitina de soja de uso farmacêutico, também influenciou na sua escolha. 

Alguns anfifílicos catiônicos foram incorporados nas vesículas, visando o aumento da 

estabilização do sistema e encapsulação do polímero. 

As partículas obtidas a partir desse método foram caracterizadas por 

microscopia e espalhamento de luz. 

  



95 
 

5.1.1. Métodos  

 

Purificação da lecitina de soja 

 

A purificação da lecitina de soja foi feita segundo método descrito por 

Maximiano et al.66 para obtenção de lecitina de ovo. Antes de proceder à purificação, 

o conteúdo oleoso de cápsulas de lecitina de soja de uso farmacêutico foi analisado 

por cromatografia em camada delgada (CCD), utilizando como eluente uma mistura 

de CHCl3:CH3OH:H2O (65:35:3, v/v). O procedimento para purificação (obtenção do 

Extrato de lecitinas 2 – EL2, que posteriormente foi purificado por cromatografia em 

coluna) está disposto no fluxograma a seguir (Figura 29). 

O extrato EL2 foi mantido congelado em N2(l) para prevenir oxidação dos 

fosfolipídeos. Esse extrato (1,6 g) foi aplicado em coluna cromatográfica (coluna de 

vidro de 35 cm x 2 cm, contendo uma suspensão em CHCl3 de 80 g de alumina neutra 

ativada a 120C por 12 horas). A fase móvel consistiu de 1L de CHCl3, seguido de 100 

mL de CHCl3:CH3OH 95:5 e 500 mL CHCl3:CH3OH 90:10. Cada fração coletada (de 100 

mL) foi rotoevaporada (35C e pressão reduzida) e congelada em N2(l). 
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Figura 29. Fluxograma de purificação de lecitina de soja (adaptado de Maximiano et 

al.66.) 

 

As frações contendo fosfolipídeos (frações 12-16, verificado por CCD) 

foram submetidas à análise por espectrometria de massas, RMN 1H e RMN 13C. A 

caracterização do material encontra-se na seção “Anexos” desta tese. 
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Encapsulação de PVP nas vesículas 

 

As vesículas contendo o polímero foram obtidas da seguinte forma: 60 mg 

de lecitina de soja, dissolvidas em 700 L de CH2Cl2, foram injetadas lentamente em 5 

mL da solução aquosa de PVP a 80 g L-1, termostatizados a 50°C, contendo FeCl2 17 

mmol L-1. O CH2Cl2 foi evaporado pelo efeito da temperatura e de um fluxo de 

nitrogênio colocado. A suspensão obtida após a injeção e total evaporação do 

solvente orgânico foi diluída com NaCl(aq) e centrifugada (14.200 rpm / 30 min) para 

separação das vesículas obtidas da fase externa. Essas vesículas foram então lavadas 

(3x 20 mL NaCl(aq) seguida de centrifugação) e ressuspendidas em NaCl(aq). 

A análise de inclusão do polímero foi feita quantificando o PVP incluído 

com o reagente Lugol32. Para tanto, o pellet de vesículas (com volume aproximado de 

300 L) foi diluído em água até o volume final de 1.000 L. Desses, 100 L foram 

diluídos em 900 L. Os 1.000 L resultantes foram divididos em 5 alíquotas, às quais 

foram adicionados água, Lugol e PVP em concentração pré-estabelecida. Medida a 

absorbância, obtém-se uma reta, onde o módulo do valor da intersecção da reta com 

o eixo das absciss corresponde ao valor da concentração de PVP na solução analisada. 

Corrigindo-se as diluições, temos o valor da concentração de PVP no pellet de 

vesículas. 

Um esquema simplificado da formação das vesículas e inclusão do 

polímero está colocado na Figura 30. 
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Figura 30. Esquema simplificado da obtenção de vesículas contendo PVP e a 

reticulação do polímero incluído. 

 

Reticulação do PVP Incluído e Purificação das Partículas Obtidas 

 

À suspensão final de vesículas contendo PVP e Fe2+ foi adicionado 1 mL de 

solução de NaCl contendo H2O2, para concentração final de H2O2 de 100 mmol L-1, 

para a reticulação. No caso da reação de foto-Fenton, a suspensão foi ainda irradiada 

por 12 horas em UV 365 nm. 

A purificação das partículas obtidas foi feita induzindo a lise das vesículas 

com a adição de etanol 50% v/v e centrifugação (procedimento que foi repetido 2x); 

procedendo-se centrifugações e lavagens com água (2x). O pellet resultante foi 

ressuspendido em água e liofilizado. O esquema simplificado da reticulação e 

purificação está disposto na Figura 31. 

Vesículas de lecitina 
com PVP + Fe3+ 
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Figura 31. Esquema simplificado da reticulação do polímero incluído e purificação das 

partículas. 

 

A remoção completa da bicamada lipídica foi confirmada pela 

quantificação de espécies de fósforo, feita colorimetricamente67. 

 

Caracterização das partículas obtidas 

 

O material particulado foi caracterizado por espalhamento dinâmico de luz 

e microscopia eletrônica de varredura. A análise do intumescimento foi feita pela 

pesagem do pellet em balança analítica (mint), seguida de liofilização e pesagem do 

pellet seco (msec). O índice de intumescimento Q foi calculado diretamente pela 

Equação 3. 

sec

secint )(

m

mm
Q




  (Equação 3) 
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5.1.2. Resultados e Discussões 

 

Encapsulação do polímero 

 

Para aumentar a estabilidade das vesículas, tendo em vista os métodos 

empregados para a reticulação do polímero incluído, foram adicionados surfactantes 

catiônicos e também foram feitas vesículas de DBPC, análogo saturado das lecitinas. 

As eficiências de encapsulação obtidas conforme descrito em Materiais e Métodos 

estão dispostas na  

Tabela 5. Como cada vesícula em solução pode ter um valor de eficiência 

de encapsulação diferente68, é importante considerar que a inclusão do PVP foi 

medida espectrofotometricamente e o valor obtido é uma média de todas as 

vesículas formadas. 

 

Tabela 5. Encapsulação de PVP nas vesículas obtidas. 

Surfactante Inclusão de PVP* (%) 

Lecitina de Ovo 62 

Lecitina de Soja 94 

DBPC 31 

DODAC 1% + lecitina de soja 21 

DPTMA 1% + lecitina de soja 100 

*Erro: ± 15% 
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É possível observar que uma melhor eficiência de encapsulação pode ser 

obtida com vesículas da lecitina obtida da soja. Existem algumas diferenças entre 

lecitinas obtidas de diferentes origens66,69 e o comprimento da porção apolar da 

molécula pode implicar em diferentes propriedades da vesícula formada70. Além 

disso, , as interações entre os lipídeos e as moléculas a serem encapsuladas também 

podem afetar a eficiência de encapsulação, além de suas propriedades físicas e 

químicas68, o que explicaria a baixa eficiência de encapsulação do anfifílico DBPC. 

A adição de surfactantes catiônicos pode ser interessante considerando a 

repulsão adicional entre as vesículas, já que o método utilizado para a reticulação do 

polímero incluído exige um longo tempo para ocorrer. Por isso, fez-se a adição de 

DODAC ou DPTMA à preparação de vesículas de lecitina, observando-se diferenças 

significativas nos valores de encapsulação. Os dois surfactantes adicionados são 

saturados, porém na molécula de DODAC as duas cadeias de dezoito carbonos estão 

ligadas diretamente ao amônio quaternário da cabeça polar e, no caso do DPTMA as 

duas cadeias estão esterificadas a um grupo glicerol, onde também está ligado o 

amônio quaternário. Assim, o anfifílico DPTMA tem um empacotamento lateral mais 

semelhante ao de um fosfolipídio que o DODAC (que tem as duas cadeias mais 

afastadas), o que provoca defeitos no empacotamento. Esses defeitos podem 

aumentar a permeabilidade da bicamada, podendo até ocasionar o vazamento do 

polímero. Este fenômeno foi observado medindo-se a concentração de PVP no 

sobrenadante, o que mostrou que a concentração de PVP não diminuía após algumas 

lavagens (enquanto o sobrenadante da 5 ͣ  lavagem de vesículas contendo PVP de 
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lecitina continha menos que 10-4 g L-1 de PVP, a mesma lavagem das vesículas 

contendo DODAC continha aproximadamente 0,02 g L-1 de PVP – cerca de 200 vezes 

maior). 

A encapsulação do polímero é uma etapa bastante delicada do processo 

de obtenção dos nanogéis formatados em vesículas. Sabe-se que quanto maior a 

molécula a ser encapsulada, mais difícil é a encapsulação68,71. Segundo Szoka e 

Papahadjopoulos (1980)72, em seus estudos sobre encapsulação de proteínas em 

SUVs e LUVs, observa-se uma diminuição da eficiência de encapsulação em função da 

massa molar da proteína a ser encapsulada. Dominak et al. (2007)68 estudaram a 

encapsulação de PEG (polietilenoglicol) e dextranas em GV, obtidas por hidratação de 

filmes de fosfolipídeos, observando esse mesmo comportamento. 

A massa molar do PVP utilizado neste trabalho é bastante elevada (𝑀 𝑛  

360.000, 𝑀 𝑤  1.300.000), por isso a importância da determinação da eficiência de 

encapsulação. O método para obtenção das vesículas contendo PVP foi aquele da 

injeção, que, pela natureza da formação das vesículas, pode ser o mais eficiente, 

comparado com a extrusão, por exemplo. 

Segundo estudos do mecanismo da formação de vesículas, feitos por Lasic, 

198873, a formação de vesículas envolve a obtenção de fragmentos de bicamadas de 

fosfolipídeos (BFP), uma espécie de micela de fosfolípideos em formato de disco, que 

se fecham sobre si mesmos. Na Figura 32, adaptada desse artigo, pode-se observar 

que a formação de vesículas a partir de métodos de injeção permite a encapsulação 
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de maior quantidade de soluto, uma vez que ela é formada cercada pelo meio que a 

cerca por todos os lados e não somente por um, como no caso de vesículas obtidas 

por hidratação de filmes de fosfolipídeos seguida de extrusão (Figura 33). Além disso, 

no método de injeção, as vesículas formadas são, geralmente, unilamelares. 

 

 

Figura 32. Obtenção de vesículas a partir de hidratação de filmes, depleção de 

detergente e injeção, adaptado de Lasic (1988)73. As linhas contínuas representam 

bicamadas lipídicas. 
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Figura 33. Esquema de formação de MLV a partir da hidratação de filmes de 

fosfolipídeos, reproduzido de Lasic (1988)73. As linhas contínuas representam 

bicamadas lipídicas. 

 

A inclusão da solução do polímero, no caso das vesículas escolhidas - de 

lecitinas de ovo e de soja - e o método que foi utilizado em sua preparação, foi 

relativamente fácil. As vesículas injetadas têm algumas limitações como, por 

exemplo, o diâmetro elevado e a alta polidispersividade, porém, a inclusão de 

soluções no interior delas é bastante simples. 
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Reticulação do Polímero Encapsulado 

 

As vesículas de lecitina de ovo obtidas contendo PVP 40 g L-1 e FeCl2 5 

mmol L-1 foram reticuladas por dois métodos: a reação de Fenton (simples adição de 

H2O2 em NaCl(aq), para concentração final na suspensão de 100 mmol L-1, seguida de 

repouso) e foto-Fenton (adição de H2O2 em NaCl(aq), para concentração final na 

suspensão de 100 mmol L-1, seguida de 6 horas de irradiação em  = 365 nm, uma 

vez que parte do Fe2+ é oxidado durante o processo de encapsulação, gerando o Fe3+ 

necessário à essa reação). A reação de foto-Fenton, análoga fotoquímica da reação 

de Fenton, é capaz de produzir hidrogéis de PVP tal como a reação de Fenton26.  

O diâmetro das vesículas, antes e após a reticulação com os dois métodos, 

permaneceu praticamente o mesmo, conforme Figura 34. Após a lise com etanol 50% 

não houve retenção da turbidez. Após a centrifugação, não houve formação de pellet 

no caso da amostra reticulada com Fenton; na amostra reticulada com foto-Fenton, 

houve formação de pellet, indicando reticulação do polímero, porém em pouca 

quantidade. 
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Figura 34. Diâmetro das vesículas contendo polímero sem reticular, reticulada com 

Fenton e reticulada com foto-Fenton (antes da lise para recuperação do polímero 

reticulado). 

 

A reação de Fenton é interessante por ser um método instantâneo para se 

obter hidrogéis de PVP, com qualquer formato desejado29. Porém, é necessária a 

presença de Fe2+, que é oxidado a Fe3+ no interior da vesícula. A tentativa de se 

utilizar esta reação para a reticulação não resultou na obtenção de partículas de 

hidrogel. A reação de foto-Fenton necessita dos íons Fe3+ (que foram formados no 

interior da vesícula), H2O2 e radiação UV. As moléculas de H2O2 adicionadas podem 
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permear a bicamada da membrana74, encontrar os íons Fe3+ e a radiação UV pode 

induzir a reação dentro da vesícula. Como as vesículas podem refletir e espalhar 

parte da radiação e reagir com o H2O2 (lipoperoxidação), foi utilizada uma dose 

adicional de UV e H2O2, ao invés das quantidades descritas por Fechine et al.26. 

As vesículas de lecitina de soja contendo PVP 80 g L-1 e FeCl2 5 mmol L-1 ou 

17 mmol L-1 foram reticuladas apenas pela reação de foto-Fenton, com adição de 100 

mmol L-1 de H2O2 seguida de 12 horas de irradiação em  = 365 nm. Após a lise com 

etanol (1:1), a amostra contendo menor quantidade de Fe2+ não gerou pellet, 

enquanto a amostra com Fe2+ mais concentrada permaneceu turva, sugerindo que 

houve reticulação do material incluído, uma vez que as vesículas não existem mais 

após a lise. Após a centrifugação, houve formação de pellet amarelado que foi lavado 

e centrifugado com água deionizada. 

A reação de foto-Fenton não altera significativamente a distribuição de 

diâmetros das vesículas, como está mostrado na Figura 35; porém isso não implica 

que a bicamada lipídica permanece inalterada durante a reação de reticulação. 

Apesar disso, a quantificação de espécies contendo fósforo nos pellets recuperados 

mostrou que a quantidade remanescente dessas espécies é baixa (<1% para as 

amostras reticuladas usando vesículas de lecitina de ovo e 0% utilizando vesículas de 

lecitina de soja). 
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Figura 35. Distribuição de diâmetros de vesículas de lecitina de soja contendo PVP. 

(A) Vesículas não submetidas à reação de reticulação e (B) Vesículas submetidas à 

reação de foto-Fenton. 
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Caracterização das Partículas Obtidas 

 

Após a lise das vesículas de lecitina de ovo contendo PVP reticulado pela 

reação de foto-Fenton, foi obtido um pellet amarelo bastante escasso, que não 

contém espécies de fósforo e pode ser ressuspendido em água. A análise por MEV e 

espalhamento dinâmico de luz do material ressuspendido mostrou que esse material 

é composto de particulado sem forma definida (Figura 36), cujo diâmetro é 

levemente superior ao diâmetro das vesículas. 

As partículas obtidas a partir da reticulação com foto-Fenton das vesículas 

contendo PVP e FeCl2 17 mol L-1 também foram analisadas por DLS e MEV. As 

partículas apresentam diâmetro médio de 760 nm, comparável como o diâmetro das 

vesículas, com baixa polidispersividade (Figura 37). Dessa forma, pode-se dizer que as 

vesículas realmente contribuem para a formatação das partículas obtidas. Porém, nas 

imagens de MEV (Figura 38), observa-se que as partículas obtidas apresentam-se sem 

forma definida. 
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Figura 37. Distribuição de diâmetros das partículas de PVP obtidas a partir de lecitina 

de soja, feito por DLS.  

  

  

Figura 38. Imagens de MEV das partículas de PVP obtidas a partir de lecitina de soja. 
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Comparando-se a distribuição de diâmetros para as partículas de hidrogéis 

obtidas a partir de preparações de lecitina pura (Figura 36B e Figura 37) percebe-se 

que o controle de diâmetro, neste caso, é a composição da bicamada, pois o método 

de obtenção das vesículas é o mesmo. Os diâmetros também podem ser controlados 

variando-se o método de obtenção das vesículas73. Nanogéis de poliacrilamida, 

recobertos com a bicamada, da ordem de 100 nm, foram obtidos pelo método da 

depleção de detergente, utilizando Triton X10075, a partir da encapsulação e 

reticulação de monômetros de acrilamida e bisacrilamida. Nanogéis da ordem de 200 

nm, de poli(N-iso-propilacrilamida)76 e copolímero de poli(N-iso-propilacrilamida-co-

1-vinilimidazol)77,78, foram obtidos a partir de ciclos de congelamento e 

descongelamento, seguido de extrusão76 ou sonicação77,78, para obtenção de SUVs 

contendo os monômeros utilizados. Nanogéis maiores, da ordem de 450 nm, 

produzidos a partir da encapsulação de solução 20% de hidroxietilmetacrilato de 

dextrana Mn 19.000, foram obtidos de vesículas geradas da hidratação de filmes de 

fosfolipídeos, seguida de extrusão79. Microgéis de PEDOT/PSS (poli(etileno 

dioxitiofeno)/poli(sulfonato de estireno))80 e PNIPA81,82 foram obtidos a partir de 

GUVs obtidas pelos métodos de desidratação/hidratação e eletroformação, 

respectivamente, gerando micropartículas de hidrogel conjugadas com a bicamada 

lipídica da ordem de 5 a 100 µm. 

Neste trabalho, as partículas de hidrogel não apresentam forma definida, 

mesmo tendo elas sido obtidas a partir de vesículas esféricas. Muitos autores que 

obtiveram nanogéis utilizando vesículas como sistemas formatadores não discutem a 



113 
 

forma das partículas obtidas, porém em muitos casos é possível observar pelas 

microscopias mostradas nos trabalhos que o formato não é perfeitamente 

esférico77,79.  

Existem duas possíveis explicações para a perda de morfologia. Uma delas 

relaciona-se à estabilidade das vesículas durante o tempo da reação de reticulação. 

As vesículas podem se fundir ou serem atacadas pelo H2O2; e essas vesículas 

lipoperoxidadas sofrem perda da integridade de sua membrana, como aumento de 

fluidez da mesma83. A adição de DPTMA, um surfactante catiônico, que pode diminuir 

a fusão de vesículas devido à repulsão das cargas positivas, falhou, pois não preveniu 

a perda do formato esférico, conforme pode ser visto na Figura 39. Outra explicação 

diz respeito à densidade de reticulação, que pode influenciar o formato das partículas 

de hidrogel isoladas da bicamada lipídica80. Ainda há uma outra explicação, que diz 

respeito à perda de morfologia devido à preparação da amostra para a microscopia. 

O intumescimento das partículas obtidas a partir da formatação em 

vesículas de lecitina de soja foi calculado diretamente: a massa das partículas secas 

foi medida, as partículas foram intumescidas e centrifugadas e sua massa foi medida 

novamente. A razão Q de intumescimento calculado foi aproximadamente 10, ou 

seja, as partículas absorveram apenas 10 vezes sua massa em água. Disso pode-se 

concluir que a densidade de reticulação deve ser alta, pois esta é inversamente 

proporcional à capacidade de absorver água. 
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Figura 39. Imagem de MEV de partículas obtidas de vesículas de lecitina de soja 

contendo 10% de DPTMA. 

 

O intumescimento de nanogéis formatados em vesículas é pouco discutido 

na literatura. Alguns trabalhos com hidrogéis responsivos de PNIPA e copolímeros 

tratam do assunto. Na maior parte dos casos, ao invés de observar variação no 

intumescimento, o que se observa é a coagulação das partículas. Kazakov et al. 

estudou extensivamente esses sistemas76-78, principalmente no que diz respeito à 

interação entre partícula e lipossoma. Como o hidrogel utilizado é termo- e pH-

responsivo, observou-se coagulação com o aumento da temperatura (coagulação 

inclusive da bicamada lipídica, que, após o resfriamento, passa a cercar todo o 

conjunto de nanopartículas, em um processo reversível)76 e aumento no 

intumescimento em função da variação de pH (de 100 nm em pH 6,5 a 300 nm em pH 

3,0, com formação de dímeros de partículas)77. A formação de nanogéis também foi 
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estudada por Jersoka et al.80 (nanogéis de dextrana-HEMA, biodegradáveis e que 

podem ser fagocitadas por células), por van Thienen et al.79, (nanogéis de PEDOT/PSS 

em vesículas unilamelares gigantes – GUVs, reticuladas pela injeção de Ca2+ no 

interior da vesícula) e por Schillemans et al.75 (reticulação seletiva de monômeros em 

vesículas). 

O estudo da interação entre vesícula e hidrogel é de bastante utilidade no 

que diz respeito à construção de modelos celulares. Por isso, em boa parte dos 

trabalhos não se remove a bicamada lipídica, ou não se reticula quimicamente o 

polímero inserido. Vesículas contendo PNIPA não reticulada são bons exemplos. Esse 

polímero é capaz de responder a variações de temperatura, formado géis físicos, 

mesmo dentro de vesículas82. A transição sol-gel induzida pela temperatura dentro da 

vesícula mimetiza enrijecimento celular81. Hidrogéis e soluções poliméricas de PNIPA 

compartimentalizados são considerados citoesqueletos artificiais e suas propriedades 

viscoelásticas podem ser comparadas àquelas de células vivas84,85. 
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5.2. Micelas Reversas 

 

As micelas são arranjos concêntricos de anfifílicos, podendo apresentar-se 

com formato esférico, cilíndrico ou lamelar. As micelas esféricas podem ser 

classificadas em reversas (fase aquosa compartimentada e fase orgânica como 

solvente) e normais (fase orgânica compartimentada e fase aquosa como solvente)86. 

Para obter os nanogéis utilizando micelas reversas, primeiramente foi 

necessário um estudo preliminar da interação do sistema micelar com o polímero, 

visto que o equilíbrio que envolve a estabilidade micelar é muito sensível à adição de 

novos componentes, como a solução do polímero contendo FeCl2.  

O sistema micelar ideal é aquele em que a adição do polímero não envolve 

separação de fases, ou seja, o sistema deve permanecer límpido mesmo após a 

adição da solução polimérica. Isso indica a inclusão do polímero no interior aquoso da 

micela, estando, portanto, em condição de prosseguir com as etapas que 

envolveriam a reação de reticulação. 

Dois sistemas micelares foram propostos: o sistema AOT em n-hexano e 

CTAB em um mistura de n-hexanol:isooctano 10:90. O sistema AOT em n-hexano já 

foi utilizado na obtenção de nanopartículas de hidrogel de PVP partindo do 

monômero vinílico87. Além disso, um sistema semelhante, em que o PVP-K30 foi 

incluído em micelas reversas de AOT, foi descrito88. O sistema CTAB em n-

hexanol:isooctano foi escolhido por tratar-se de um sistema micelar catiônico, o que 
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poderia favorecer a inclusão do polímero, além de ser já conhecido e utilizado no 

estudo de reações de interfaces89. 

A reação de reticulação do PVP dentro das micelas reversas também foi 

estudada, visando definir condições ótimas de reticulação, que levem a um maior 

controle na obtenção dos nanogéis. 

Os nanogéis obtidos foram caracterizados em termos de pureza, 

morfologia, distribuição de tamanho e comportamento do intumescimento. 
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5.2.1. Sistema AOT em n-hexano 

 

Métodos 

 

Preparação das Micelas Reversas de AOT em n-hexano Contendo PVP 

 

Para o preparo das micelas reversas, inicialmente escolheu-se o anfifílico 

AOT, pois este forma micelas reversas em solventes apolares sem adição de nenhum 

cosurfactante e é capaz de dissolver grandes quantidades de água em solvente 

orgânico90. Além disso, é facilmente removido da solução por precipitação com CaCl2. 

As micelas reversas foram preparadas dissolvendo-se o AOT em n-hexano, 

na concentração de 0,05, 0,1 e 0,2 M. A estas soluções foi adicionada solução de 

polímero, em diversas concentrações, no volume apropriado para se obter o W/S 

desejado. O W/S (relação entre a quantidade em mol de água e a quantidade em mol 

de anfifílico) é definido por meio da Equação 4. 

anfifílico

água

anfifílico

água

xV]anfifílico[

xV51,55

n

n
S/W 

  (Equação 4)

 

sendo que nágua e nanfifílico são os números de mol de água e de anfifílico, 

respectivamente; Vágua e Vanfifílico são o volume de água e da solução orgânica 

contendo o anfifílico, respectivamente. 55,51 é a concentração da água em mol L-1. 
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A estabilidade do sistema micelar foi medida por turbidimetria (para os 

sistemas contendo o polímero) e por DLS, antes e após a reticulação por UV, para a 

avaliação da integridade da micela exposta à essa radiação (254 nm). 

 

Estudo do Sistema Micelar 

 

Nesse estudo, três abordagens principais foram empregadas: (i) a 

estabilidade das micelas que contém PVP, (ii) a quantidade de PVP incluída e (iii) a 

estabilidade do sistema frente à reticulação. 

A separação de fases foi avaliada por turbidimetria. Após a adição da 

solução de PVP às micelas, seguido de exaustiva agitação, a variação de turbidez foi 

medida em função do tempo até a completa separação de fases. 

Após a separação de fases, a quantidade de PVP remanescente na fase 

orgânica foi avaliada. Para a medida da concentração de PVP na solução micelar 

utilizou-se o reagente complexante Lugol32.  

Para a medida da concentração de PVP, extraiu-se com água o PVP da fase 

orgânica, juntamente com um pouco do AOT, que em parte também é extraído 

durante o processo. A concentração de PVP nessa solução foi medida no 

espectrofotômetro.  

A curva de calibração foi feita utilizando a mesma matriz n-hexano/AOT a 

fim de se evitar algum efeito indesejado da matriz na medida. O mesmo volume da 
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solução de AOT em n-hexano, sem PVP, foi extraído com água; a essa fase aquosa 

adicionou-se o PVP e procedeu-se a medida. 

A concentração de PVP deveria ser medida na fase orgânica, o que 

mostraria a quantidade de PVP incluído, e na fase aquosa que se separa após algum 

tempo quando a solução preparada está turva. O PVP foi quantificado após repouso 

das suspensões (que culmina na separação de fases) na solução próxima à superfície 

– que consistia apenas da solução de n-hexano/AOT/PVP incluído –  e no fundo do 

recipiente – que era formada pela fase aquosa. De cada uma dessas regiões coletou-

se volume de 1,0 mL, que foi extraído com água, complexado com Lugol e analisado. 

O sistema micelar, sem a adição de PVP, foi exposto às mesmas condições 

de reticulação descritas abaixo. Alíquotas removidas do sistema em intervalos de 

tempo de 1 hora foram analisadas por espectrofotometria de UV-Vis e por DLS. 
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Reticulação do PVP Incluído e Purificação 

 

Uma tentativa de reticulação do PVP incluso no sistema micelar foi feita 

utilizando parâmetros delineados pelos ensaios realizados com macrogéis 

(reticulação do PVP diluído com H2O2 e HAc) e analisada por DLS e 

espectrofotometria. 

Para a reticulação utilizou-se como sistema micelar 0,1M de AOT em n-

hexano, com W = 60, alcançado com adição de solução de PVP 5%, contendo 2,3% de 

ácido acético e 10 mM de H2O2. Essa mistura foi irradiada com luz UV de  = 254 nm 

por 12 horas. 

A solução obtida após a irradiação foi analisada por DLS e 

espectrofotometria de UV-Vis. A amostra irradiada por 12 horas foi tratada da 

seguinte forma: o solvente foi removido por rotoevaporação e o líquido resultante foi 

ressuspendido em água suficiente para a dissolução total. O AOT foi precipitado com 

solução de cloreto de cálcio 30% (m/v) e a suspensão obtida foi centrifugada a 10.000 

rpm por 15 minutos. O sobrenadante foi liofilizado. O sólido obtido foi analisado por 

espectrometria no infravermelho. 

  



122  

Resultados e Discussões 

 

Estudo do Sistema Micelar 

 

No estudo do sistema micelar composto por AOT em n-hexano, propôs-se 

definir o melhor W/S para o trabalho, ou seja, qual a relação entre água e AOT que 

possibilita a inclusão de maior quantidade de PVP por volume de solução orgânica. A 

concentração de PVP incluída na micela reversa é muito importante, visto que muitos 

dos sistemas reticuladores, entre eles os sistemas propostos – Fenton, Foto-Fenton e 

fotólise – são ineficientes na reticulação de soluções poliméricas muito diluídas. 

Para a avaliação da inclusão do PVP na solução micelar, utilizou-se a 

medida de turbidez da solução. Uma solução que não apresente aparência turva é 

ideal, visto que, nessas condições, o PVP estaria totalmente incluso nas micelas, sem 

a formação de gotículas em suspensão. O aumento da turbidez da solução indica a 

formação de uma emulsão, cuja reticulação levaria à formação de partículas de 

hidrogel maiores do que a dimensão nanométrica proposta. 

O ensaio da turbidez mostrou que, à medida que se aumenta o W/S, há 

um aumento na turbidez da solução, conforme mostra a Figura 40. Esse aumento é 

previsível, visto que, com maior quantidade de água, pode haver separação de fases. 

Porém, a variação da turbidez foi muito mais alta do que o esperado, uma vez que o 

AOT é capaz de incluir grandes quantidades de água, até W/S  6090. Este fato pode 
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ser explicado lembrando que a razão W/S foi obtida adicionando-se o volume 

necessário da solução de PVP para se atingir o valor da relação H2O/AOT (mol/mol), e 

que para se aumentar o W/S, não se aumentou apenas a quantidade de água, mas 

também a massa de PVP-K90 adicionada. Isso gerou na solução uma sobrecarga do 

polímero, o que culminou com a não inclusão deste excesso no núcleo aquoso das 

micelas. 
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Figura 40. Variação da turbidez do sistema micelar com a concentração da solução de 

PVP-K90 adicionada. 

 

Em outro teste sem a variação da massa adicionada de PVP-K90 (mad. = 

0,18 gPVP Lhexano
-1), observou-se que, na adição inicial da solução de PVP-K90 – 

fornecendo W/S = 2,50 – houve a formação de um precipitado de PVP. Este 

precipitado foi formado pois as moléculas de água foram deslocadas para a 

hidratação das cabeças polares do surfactante nas micelas reversas91. Mesmo adições 
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sucessivas de água (fornecendo W/S de 17; 32; 47) não foram capazes de dissolver o 

precipitado. Após a última adição de água (W/S = 62), a solução de AOT em n-hexano 

ficou turva. Agitou-se essa solução por aproximadamente duas horas, constatando-se 

que a turbidez não desapareceu e que houve a dissolução do precipitado. Isto não 

implica que o mesmo foi incluído nas micelas reversas, pois, como houve a separação 

de fases, o PVP se dissolveu, principalmente, nas gotículas de água suspensas no 

solvente orgânico. Após algum tempo em repouso, houve separação das duas fases 

(aquosa e orgânica). Dessa forma, conclui-se que a massa de PVP não foi o fator 

principal que levou à sua não-inclusão, mas, provavelmente, sua alta massa molar 

média88. 

A concentração de AOT também apresentou influência sobre a turbidez da 

solução.  Para a mesma concentração de PVP-K90 adicionada e mesmo W/S (igual a 

20), as soluções de AOT de maior concentração apresentaram maior turbidez, 

conforme Tabela 6. Tal fato também pode ser atribuído ao aumento do número de 

micelas/gotículas presentes na solução86. 

A pequena variação na turbidez observada para adição de PVP-K90 20 g L-1 

– que, apesar de apresentar, a olho nu, maior turbidez, apresentou menores valores 

de turbidez medidos no espectrofotômetro – deve-se ao fato de, nessa concentração, 

a separação das fases aquosa e orgânica da emulsão é mais rápida, não sendo 

possível efetuar uma medida mais precisa da turbidez inicial. 
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Tabela 6. Variação da turbidez com a concentração da solução de AOT, para a adição 

de soluções de PVP-K90 e W/S = 20. 

 Solução 
Concentração da solução de PVP-K90 adicionada (g L-1) 

5 10 20 

Valores de 

Turbidez (UT) 

AOT 0,05 M 0,001 0,001 0,002 

AOT 0,10 M 0,003 0,010 0,007 

AOT 0,20 M 0,013 0,030 0,008 

 

Para as soluções que apresentaram maior turbidez a olho nu, observou-se 

que houve a formação de uma segunda fase, mais densa e viscosa, no fundo do 

recipiente, com a diminuição da turbidez da solução sobrenadante. A formação dessa 

segunda fase é atribuída à decantação do excesso de solução de PVP-K90, que não foi 

incluído nas micelas. O fato de essa fase aquosa ser mais viscosa que a solução inicial 

de PVP-K90 adicionada às micelas é devido à absorção de parte da água pelas 

micelas. 

A variação da turbidez, medida em 400 nm, com o tempo, foi feita a fim de 

se observar qual o tempo necessário para a separação das duas fases. O experimento 

mostrou que a separação se dá em cerca de dois minutos, conforme Figura 41. 
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Figura 41. Gráfico da variação da turbidez da solução de AOT 0,1M com o tempo, 

para a adição de solução de PVP-K90 2 % e W/S=20. 

 

A separação das duas fases e o fato de a fase aquosa ser muito mais 

viscosa do que as soluções de PVP adicionadas implicam que a concentração de PVP 

dentro das micelas deve ser muito menor que a concentração de PVP adicionada, e 

que boa parte do PVP não foi incluída. Assim, procedeu-se a avaliação da quantidade 

de PVP incluida dentro das micelas reversas, medindo-se a quantidade de PVP retida 

na fase orgânica (Tabela 7). Para avaliar também a influência do tamanho da cadeia 

polimérica, sobre a inclusão nas micelas de AOT, utilizou-se polímeros de diferentes 

tamanhos: PVP-K16, PVP-K30 e PVP-K90, com WM  de 8.000, 58.000 e 1.300.000, 

respectivamente. 
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Tabela 7. Concentrações de PVP retido na fase orgânica.* 

Tipo de PVP 
[PVP]adicionada 

(g L-1) 

[PVP] extraído (gPVP Lhexano
-1) 

W/S = 20 W/S = 30 W/S = 60 

PVP-K16 

1,0 0,1 0,2 0,4 

5,0 0,2 0,2 0,8 

10,0 0,3 0,5 1,7 

20,0 0,5 0,8 2,8 

30,0 0,5 0,9 3,3 

40,0 0,6 1,0 4,8 

50,0 0,5 1,0 4,9 

PVP-K30 

1,0 0,4 0,4 0,2 

5,0 0,5 0,4 1,3 

10,0 0,7 0,8 1,8 

20,0 0,7 1,0 3,7 

30,0 0,6 0,9 4,1 

40,0 0,7 0,8 4,6 

50,0 0,6 1,1 4,5 

PVP-K90 

1,0 0,2 0,2 0,2 

5,0 0,3 0,2 0,3 

10,0 0,4 0,2 0,4 

20,0 0,3 0,4 0,3 

30,0 0,4 0,3 0,6 

40,0 0,3 0,2 0,7 

50,0 0,4 0,3 1,4 

* [AOT] = 0,1 mol L-1. 

Para um mesmo W/S e mesmo tipo de PVP, observa-se que, após um valor 

de concentração de PVP adicionada (que depende do tamanho das cadeias do 
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polímero), a concentração de PVP na superfície se torna aproximadamente 

constante. 

O melhor resultado de inclusão foi obtido para o PVP-K16, que, sendo o de 

menor massa molar, pôde ser incluído mais facilmente na micela. O PVP-K90 não 

mostrou uma inclusão muito satisfatória por ser o de maior cadeia. Por outro lado, o 

PVP-K30, de tamanho intermediário, apresentou inclusão também intermediária. A 

inclusão do PVP também causa alterações no tamanho das micelas, pois a micela 

contendo PVP apresenta raio hidrodinâmico maior que a que contém apenas água. A 

diferença de tamanho foi observada por DLS (Figura 42), em micelas com W/S igual a 

60 com água e com adição de PVP-K90 50 g L-1 (a concentração de PVP-K90 no 

interior aquoso das micelas nesse caso corresponde a 9 g L-1), feita pela adição de 

solução de PVP-K90 até o volume necessário para se atingir W/S = 60. A 

esquematização de como o polímero está incluído nas micelas encontra-se na Figura 

4388. Esse esquema, adaptado de Luan et al. (2003)88, mostra o PVP interagindo 

preferencialmente com a cabeça polar do surfactante. Esse esquema foi proposto 

baseado em medidas de diâmetro das micelas contendo PVP e em medidas de 

infravermelho, através da deconvolução da banda de absorção de –OH (água), que 

mostrou que após a adição de PVP havia um rearranjo das moléculas de água que 

solvatavam a cabeça polar e os contra-íons88. 
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Figura 42. Diâmetro de micelas reversas de AOT com W/S = 60, contendo ou não PVP. 
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Figura 43. Representação simplificada de (A) uma micela contendo água e (B) uma 

micela contendo uma cadeia polimérica (adaptado de Luan et al. (2003)88). 

 

A estabilidade das micelas à radiação UV ( = 254 nm) também foi 

avaliada. A resistência das micelas à radiação neste comprimento de onda é 

importante visto que alguns dos sistemas reticuladores de PVP (fotólise e fotólise 
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com peróxido de hidrogênio e ácido acético) envolvem a irradiação do polímero com 

luz desse comprimento de onda. 

Para que o sistema reticulador do PVP gere o nanogel dentro da micela 

reversa, é necessário que o sistema micelar (solução de hexano com o AOT) seja 

transparente a essa radiação. 

O espectro UV-Vis da solução de AOT 0,1 M em n-hexano, com W/S = 60, 

sem a adição de polímero, mostrou que a absorção/espalhamento de luz da solução 

em 254 nm é bastante significativa (o valor obtido para a absorbância foi 

aproximadamente 1). O espectro da solução micelar com a adição de PVP 0,9% com 

2% de ácido acético apresentou absorbância ligeiramente maior (aumento de 20% no 

valor da absorbância). O aumento desse valor pode ser conseqüência de maior 

absorção (causada pela adição de PVP/HAc) ou maior espalhamento de luz (causado 

pelo aumento do diâmetro das micelas). 

 

Reticulação do Polímero Incluído nos Sistemas Micelares 

 

Como a absorção pela micela representa a maior parte da absorção da 

solução, tem-se que, para se obter o hidrogel nessas condições, seria imprescindível 

expor o sistema à radiação por mais tempo para que a absorção de energia pelo PVP 

seja a mesma. Assim, se faz necessário que o sistema seja estável por um tempo 
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maior, isto é, as moléculas de AOT devem manter-se íntegras e a estrutura micelar 

estável. 

A solução micelar com W/S = 60 sem a adição de polímero foi exposta a 

radiação UV, e sua estabilidade foi avaliada pela medida do tamanho das micelas, 

feita por DLS, conforme mostrado na Figura 44.  
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Figura 44. Diâmetro médio das micelas preenchidas com água na solução de n-

hexano, em função do tempo de exposição à radiação UV (254 nm). 

 

Pode-se observar que, conforme há o aumento no tempo de irradiação da 

solução, as micelas sofrem, em um primeiro momento (15 minutos de exposição à 

radiação), uma diminuição em seu tamanho. Após esse tempo, o tamanho das 

micelas aumenta com o tempo de irradiação.   

A primeira queda no tamanho do diâmetro das micelas pode ser devido a 

uma desestruturação do sistema micelar devido à radiação. O crescimento do 
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diâmetro pode ser devido à aglomeração das novas estruturas formadas no primeiro 

momento de radiação.  

Foi feita uma tentativa de reticulação do PVP incluído nas micelas reversas 

por fotólise com irradiação a 254 nm e adição de H2O2 e HAc. Para tanto, foi feito um 

cálculo considerando a obtenção de fração gel próximo a 70%, e considerando o 

coeficiente de partição do ácido acético no n-hexano (aproximadamente 0,2). 

Para a obtenção de valor de fração gel próximo a 70%, é necessário que o 

PVP incluído receba a mesma quantidade de radiação que o PVP livre em solução, 

que necessitou de um tempo de irradiação de duas horas. Considerando que o PVP 

esteja absorvendo apenas 10% da radiação que é incidida sobre o sistema (metade 

dos 20% de aumento da absorção atribuídos à adição de PVP), serão necessárias 12,5 

horas para que o PVP receba a mesma quantidade de radiação, supondo que o 

sistema AOT/n-hexano não sofra danos/alterações durante o processo de irradiação. 

A quantidade de ácido acético adicionada deve ser de tal forma que os 84% de ácido 

que ficam na solução aquosa equivalham aos 2% v/v que fornecem a fração gel 

desejada. 

Após a irradiação a amostra foi analisada por DLS, constatando-se uma 

queda no valor do diâmetro das partículas em solução na amostra irradiada, quando 

comparada com um controle não irradiado, conforme Figura 45. 
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Observa-se que o diâmetro das micelas preenchidas com polímero se 

comporta ao contrário do que ocorre com as micelas preenchidas apenas com água, 

conforme comparação feita na Figura 45.  
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Figura 45. Efeito da irradiação no diâmetro das partículas de micelas de AOT (W/S = 

60 com PVP 0,9%, Ácido Acético 2,3 % e H2O2 10 mM). 

 

A drástica redução no diâmetro observada após a exposição das micelas 

contendo PVP/HAc/H2O2 pode ser associada ao processo de redução de volume do 

polímero quando há a reticulação. Ao se formarem as ligações intramoleculares, o 

polímero perde alguns graus de liberdade e fica mais enovelado, além de haver uma 

reestruturação das moléculas de água que solvatavam o polímero. Essa contração do 

polímero pode causar, conseqüentemente, a contração da micela que o contém. 

Porém a redução poderia também ser devida às alterações sofridas pelas micelas – se 

o composto gerado na degradação do anfifílico absorver radiação no comprimento de 
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onda do laser utilizado no equipamento, a medida será comprometida. Porém 

observando o aumento de diâmetro sofrido pelas micelas contendo apenas água, 

constata-se que a contração é principalmente devida a alterações no polímero. 

As soluções obtidas da irradiação também foram analisadas por 

espectrofotometria. Nesse ensaio, irradiou-se micelas com W/S = 60 contendo 

apenas água e micelas de mesmo W/S contento a mistura para formação do gel (PVP, 

ácido acético e H2O2). As amostras foram irradiadas por tempos distintos, de modo a 

tentar observar a variação do espectro em função do tempo de irradiação, conforme 

Figura 46 e Figura 47. 

Pode-se observar que, no sistema contendo PVP, há a formação 

pronunciada de um novo pico de absorção, por volta de 280 nm, conforme Figura 

48A, que pode ser claramente visto quando se subtrai o espectro da micela contendo 

PVP reticulado da micela irradiada sem PVP Figura 48B. A diferença da absorbância 

em 400 nm do espectro da amostra irradiada por 12 horas é devido à leve turbidez 

que se originou na amostra após esse tempo de irradiação. Comparando-se os 

espectros da Figura 48 com o espectro do PVP 0,9 % reticulado com HAc/H2O2 sem 

micelas reversas (Figura 49), vê-se que aparentemente esse mesmo pico aparece 

também nesse espectro (Figura 49B).  
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Figura 46. Espectos das soluções irradiadas de micelas contendo água. 
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Figura 47. Espectos das soluções irradiadas de micelas contendo PVP/HAc/H2O2 

irradiadas. 

 

Pode-se notar que o espectro de absorção UV do PVP reticulado na forma 

de um macrogel apresenta dois picos bem definidos: um com máximo em 243 nm e o 

outro em 297 nm (Figura 49B). Entretanto, o espectro de absorção do PVP reticulado 
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incluído no sistema micelar não são tão bem delineados (Figura 48B). Apesar de os 

formatos dos picos serem aparentemente semelhantes, não é possível afirmar que as 

bandas correspondam às mesmas modificações ocorridas no polímero, 

principalmente pelo deslocamento dos picos. Além disso, o sistema micelar é mais 

complexo, e, ocorrendo a degradação das micelas, partes do anfifílico podem se ligar 

ao polímero nas reações radicalares que ocorrem durante o processo de reticulação, 

fazendo com que o hidrogel obtido ao final do processo esteja de alguma forma 

modificado, e seu espectro não possa ser comparado de forma precisa com o 

espectro de um hidrogel reticulado em solução aquosa. 
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Figura 48. (A) Espectros UV-Vis de amostras de micelas reversas de AOT irradiadas 

por 12 horas. (B) Espectro resultante da subtração da curva da amostra contendo 

água da amostra contendo PVP.  
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Figura 49. (A) Espectros UV-Vis de amostras de PVP/HAc/H2O2 em água. (B) Espectro 

resultante da subtração da curva não irradiada da curva irradiada. 
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Análise dos Nanogéis Obtidos 

 

A amostra de AOT/n-hexano com PVP irradiada por 12 h foi tratada 

segundo descrito anteriormente, fornecendo um sólido amarelado. Esse sólido foi 

analisado por espectrometria no infravermelho (Figura 50). O espectro da amostra 

mostrou a presença de diversos picos característicos de AOT, além de outros picos 

não pertencentes ao polímero.  

Os espectros de infravermelho mostraram que os nanogéis obtidos em 

micelas de AOT ficam contaminados com o surfactante, o que compromete a sua 

aplicação como biomaterial, logo, outro sistema micelar foi estudado com resultados 

mais promissores, como será visto a seguir. 



 

 
Figura 50. Espectro IV (A) do sólido obtido da reticulação e (B) detalhe do espectro (A), mostrando a presença de duas carbonilas, 

característico de AOT.  
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5.2.2. Sistema CTAB em isooctano:n-hexanol 90:10 

 

Métodos 

 

Preparação das Micelas Reversas de CTAB em n-hexano Contendo PVP 

 

Para o preparo das micelas reversas, escolheu-se o anfifílico CTAB, que já 

foi descrito na literatura como nanocompartimento para reações92 e é facilmente 

removido da solução por precipitação com NaClO4. 

As micelas reversas foram preparadas adicionando-se o CTAB à mistura de 

solventes n-hexanol:isooctano (10:90, v/v), para concentrações de 0,05 mol L-1 e 0,1 

mol L-1. O anfifílico não se dissolve sem a presença de água no sistema, de tal modo 

que foi acrescentada solução aquosa de PVP a diversas concentrações (80, 100 e 120 

g L-1), contendo Fe2+, no volume apropriado para se obter o W/S desejado. Após a 

adição da solução do polímero, o sistema permaneceu sob agitação até total 

dissolução do surfactante (cerca de 7 minutos). A estabilidade do sistema micelar 

contendo o polímero e o Fe2+ foi medida por turbidimetria e por espalhamento 

dinâmico de luz. 
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Estudo do Sistema Micelar 

 

Nesse estudo, três principais frentes de trabalho foram abordadas: a 

inclusão do PVP nas micelas estudadas, a otimização da turbidez do sistema e a 

influência dos íons Fe2+ e Fe3+ no sistema. 

A inclusão do PVP foi avaliada pela adição de solução de PVP de diversas 

concentrações (de 50 a 100 g L-1), em dois W/S distintos (30 e 60), examinando-se o 

efeito dessa adição na turbidez do sistema. 

A otimização do sistema micelar para a minimização da turbidez e 

conseqüente obtenção de partículas menores foi feita utilizando planejamento 

fatorial de experimentos93. O planejamento fatorial de experimentos possibilita 

avaliar os efeitos de cada variável no sistema utilizando um número mínimo de 

experimentos. Para tal, foram avaliadas três variáveis em dois níveis (planejamento 

23): concentração da solução de PVP adicionada, W/S e concentração do anfifílico, 

segundo a Tabela 8.  
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Tabela 8. Valores das variáveis analisadas no conjunto de experimentos. 

 

[PVP] (g L-1) W/S [CTAB] (mol L-1) 

1 80 20 0,05 

2 80 20 0,1 

3 80 40 0,05 

4 80 40 0,1 

5 120 20 0,05 

6 120 20 0,1 

7 120 40 0,05 

8 120 40 0,1 

 

A influência dos íons Fe2+ e Fe3+ na mobilidade das cadeias poliméricas no 

interior das micelas reversas foi avaliada por DLS e por anisotropia de fluorescência. 

Para os ensaios de fluorescência, foi utilizada uma mistura de PVP e PVPVAnt na 

proporção de 1:1 (m/m). Os valores de anisotropia, , foram calculados a partir de 

experimentos de polarização de fluorescência pela Equação 594. 
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  (Equação 5) 

sendo que IVV é a luz de excitação e emissão polarizadas verticalmente, IVH é a luz de 

excitação polarizada verticalmente e a emissão polarizada horizontalmente, IHV é a luz 

de excitação polarizada horizontalmente e a emissão polarizada verticalmente e IHH é 

a luz de excitação e emissão polarizadas horizontalmente. Quanto maior o valor da 
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anisotropia, maior a restrição de mobilidade do fluoróforo, durante o tempo de 

fluorescência. 

 

Reticulação do PVP Incluído e Purificação das Nanopartículas 

 

O PVP incluído nas micelas foi reticulado mediante a adição de solução 

estoque de peróxido de hidrogênio dispersa em éter, para obtenção de concentração 

final (na fase aquosa somente) de 50 mmol L-1. A concentração da solução estoque de 

peróxido de hidrogênio é medida regularmente utilizando o espectrofotômetro ( = 

43,6 L mol-1 cm-1 em 240 nm)95, garantindo que a quantidade de peróxido adicionada 

fosse a adequada ao sistema. O sistema permaneceu sob agitação durante 

aproximadamente 12 horas, garantindo que a reação ocorresse por completo. O 

perfil da reação de reticulação foi acompanhado por anisotropia de fluorescência, 

durante a primeira hora de reação. 

Após a reticulação do sistema, o isolamento das nanopartículas foi feito 

rotoevaporando-se o solvente orgânico. À mistura resultante da rotoevaporação, foi 

acrescentado água até a sua total suspensão e, em seguida, solução de NaClO4 foi 

adicionada de forma a obter uma proporção em mol de ClO4
-/CTA+ igual a 3, 

garantindo, assim, a precipitação quantitativa do sal do anfifílico. O sólido precipitado 

foi separado por centrifugação (10.000 rpm por 20 minutos). Essa centrifugação 

separa apenas o anfifílico insolúvel, não tendo influência sobre o polímero ou o 
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hidrogel, que permanecem no sobrenadante, que é submetido à diálise. Os nanogéis 

foram então precipitados pela adição de NaCl(aq) saturado. Esse precipitado foi 

ressuspendido em H2O e dialisado novamente. A suspensão foi então liofilizada. A 

total remoção do CTAB foi confirmada por RMN 1H. 

Para obter estes mesmos nanogéis de PVP livres de Fe3+, fez-se a remoção 

desses íons adicionando-se HCl à suspensão das nanoesferas, seguido de diálise 

contra HCl diluído, em pH 2. A remoção do ácido foi feita por diálise contra água. A 

concentração residual de íons ferro foi determinada por ICP-AES.  

 

Análise dos nanogéis obtidos 

 

Todo o material obtido foi analisado por microscopia eletrônica de 

varredura, DLS e foram feitas medidas de potencial zeta. A razão de intumescimento 

(Q) foi calculada por meio da Equação 6, adaptada de Peppas et al., 198610: 

PVPd

ws

d

ds

dV

dV

w

ww
Q









   (Equação 6)
 

sendo que ws é a massa do hidrogel intumescido, wd é a massa do hidrogel colapsado 

(seco), Vs é o volume do gel intumescido, dw é a densidade da água, Vd é o volume do 

gel colapsado (seco) e dPVP é a densidade do PVP. 

Para análise do comportamento do intumescimento, os nanogéis foram 

intumescidos em soluções aquosas de NaCl, variando a concentração do sal de 0 a 3,8 
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mol L-1. O tipo de ânion em sais de sódio também foi variado (triflato, acetato, iodeto, 

nitrato, bissulfito e tiocianato) nos ensaios de intumescimento, porém em duas 

concentrações fixas (0,2 e 2,0 mol L-1). Os nanogéis também foram submetidos a 

variações de pH. Em todos esses casos, o diâmetro foi medido por espalhamento 

dinâmico de luz.   

A razão Q/Q0 (razão entre o intumescimento do nanogel no meio em que 

ele está, Q, dividido pelo intumescimento do nanogel em água, Q0) foi calculada 

através da Equação 7. 
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0 D
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Q
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  (Equação 7)
  

sendo que DS é o diâmetro do nanogel intumescido no meio e D0
S é o diâmetro do 

nanogel em água. 

A capacidade dos nanogéis complexarem outros íons metálicos, além do 

Fe3+, foi avaliada intumescendo-os em soluções 0,1 mol L-1 de alguns sais (Pb(NO3)2, 

CuSO4, MnCl2, Co(NO3)2 e CaCl2. Após o intumescimento, as soluções foram 

exaustivamente dialisadas contra água e a concentração residual de cada cátion foi 

medida por ICP-AES. 

Testes in vitro com células 
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Testes in vitro com macrófagos e fribroblastos 

 

Macrófagos murinos, linhagem J774 (imortalizados), foram expandidos sob 

condições de cultura celular (37C, umidade e atmosfera de CO2 (5%) controladas, 

asséptico), em meio de cultura RPMI suplementado com 10% de soro fetal bovino e 

1% de antibiótico (penicilina e estreptomicina). Fibroblastos murinos, linhagem 3T3 

L1, também imortalizados, foram expandidos sob as mesmas condições, utilizando 

meio de cultura DEMEM suplementado com 10% de soro de bezerro e 1% de 

antibiótico. Para o teste de citotoxicidade dos nanogéis de PVP-sem ferro e de PVP-

Fe3+, 5x104 células por poço foram plaqueadas em uma placa de Elisa de 96 poços e 

incubadas por 24 horas para total adesão celular. Após as 24 horas, o meio de cultura 

foi removido e substituído por 200 µL de meio de cultura contendo diferentes 

concentrações dos nanogéis. Os experimentos para cada concentração foram feitos 

em quintuplicata. Os macrófagos foram mantidos com os nanogéis por 24 e 48 horas. 

Após a incubação com os nanogéis, o meio foi removido e aos poços foram 

adicionados 200 µL de meio de cultura contendo 0,05 mg mL-1 de brometo de 2-(4,5-

dimetil-2-tiazolil)-3,5-difenil-2H-tetrazólio (MTT). As células foram então incubadas 

por 4 horas na estufa sob atmosfera de CO2, a 37C. 

Após a incubação, o sobrenadante foi removido e o MTT formazana 

formado, juntamente com os detritos celulares, foram dissolvidos em DMSO e 

analisados em espectrofotômetro em 492 nm (leitor de Elisa, modelo Microplate 
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Reader Stat Fax 3200). Os resultados foram normalizados considerando os controles 

de vida (em que houve adição de meio de cultura sem nanogéis) e de morte (adição 

de 200 µL de meio de cultura contendo 15% v/v de DMSO). 
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Resultados e Discussões 

 

Estudo do Sistema Micelar 

 

Solubilidade do PVP no Sistema Micelar 

 

Os testes de solubilidade da solução de PVP nas micelas reversas 

mostraram que a mesma dissolve-se facilmente nas micelas reversas de CTAB em 

isooctano:hexanol (90:10). Em W/S igual a 60, a solução de PVP dissolve-se mais 

facilmente do que a água. Os dados estão dispostos na Tabela 9. A adição de FeCl2 e 

ácido acético à solução de PVP não alterou a solubilidade da solução nas micelas. 

 

Tabela 9. Teste de dissolução com solvente isooctano:n-hexanol 90:10 e CTAB 0,1 M. 

 [PVP] (%) W/S = 30 W/S = 60 

0 dissolve turva 

5 dissolve dissolve 

8 dissolve dissolve 

10 dissolve lento 

 

Medidas de turbidez do sistema para a adição de solução de PVP de 

diferentes concentrações mostraram que quanto maior a concentração de PVP da 

solução adicionada, menor a turbidez do sistema (Figura 51). 
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Figura 51. Valores de Turbidez da solução de micelas para a adição de solução de 

PVP. 

 

Para verificar se o PVP não está se dissolvendo no solvente, foi feita uma 

adição de PVP 100 g L-1 ao solvente, sem surfactante, na proporção de 1:1. Após 

agitação e separação de fases, a concentração de PVP na fase orgânica foi 

determinada pela adição de Lugol, não sendo constatada a presença de PVP na fase 

orgânica ([PVP] = 0,000  0,002 g L-1).  

Como a solução de PVP-K90 dissolve-se mais facilmente nas micelas que a 

água pura para o mesmo W/S e o PVP-K90 não está se particionando na fase 

orgânica, pode-se admitir que sua presença estabilize a condição da microemulsão. A 

presença do grupo amida na PVP favoreceria a dissolução, pois o CTAB, de carga 

positiva, deve complexar com o polímero através da carbonila e/ou do nitrogênio. 
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Otimização da Turbidez do Sistema Micelar Contendo PVP 

 

Os resultados dos experimentos mostraram que o aumento da variável 

[PVP] isolada provoca diminuição da turbidez (efeito < 0), enquanto que o aumento 

da variável W/S provoca aumento dela (efeito > 0). Porém, os dois fatores [PVP] e 

W/S interagem entre si, e o aumento de ambas leva à diminuição da turbidez (Figura 

52) (efeito < 0). O fator [CTAB] não apresenta um efeito expressivo sobre a variável 

turbidez e não apresenta interação significativa com os outros fatores.  

A visualização do efeito de cada variável e suas interações na turbidez do 

sistema pode ser feita mais facilmente observando as superfícies de resposta na 

Figura 53. Por exemplo, na Figura 53A é possível observar que em W/S = 40 e [PVP] = 

120 g L-1 obteve-se o menor valor de turbidez. A curvatura observada na superfície 

dos gráficos [PVP] x W/S x Turbidez indica a interação entre [PVP] x W/S. As outras 

superfícies não apresentam a curvatura pois o fator [CTAB] não apresenta interação 

significativa com as outras variáveis. 

 



152  

 

(1)x(2)

Gráfico de Pareto de Efeitos Padronizados

Variável: Turbidez

0,2

-0,9

-1,1

5,0

-5,2

-8,3

(2)x(3)

(3)[CTAB] (molxL
-1

)

(1)x(3)

(2) W/S

(1) [PVP](gxL
-1

)

 

Estimativa do Efeito (Valor Absoluto)
p = 0,05

 

Figura 52. Gráfico de Pareto mostrando os efeitos de cada variável e suas interações. 

O valor de p = 0,05 indica o nível de significância do efeito. Efeitos com p < 0,05 (fator 

CTAB e suas interações com os outros efeitos) influenciam pouco na variação da 

turbidez do sistema. 

 

O aumento da [PVP] diminui a turbidez provavelmente devido à interação 

entre a amida do PVP, rica em elétrons, e a cabeça polar do CTAB, carregada 

positivamente. A razão W/S e [PVP] se relacionam pois quanto maior o valor de W/S, 

maior a massa de PVP adicionada, uma vez que a razão é obtida adicionando-se 

solução aquosa de PVP às micelas reversas. 
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Figura 53. Superfícies de resposta para as variáveis envolvidas. [CTAB] fixa em 0,1 mol 

L-1 (A) e em 0,05 mol L-1 (A’); *PVP+ fixa em 120 g L-1 (B) e 80 g L-1 (B’); W/S fixa em 40 

(C) e 20 (C’). 

(A)                                                                  (A’) 

(B)                                                                  (B’) 

(C)                                                                   (C’) 
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Complexação de Íons Fe2+ e Fe3+ com a Cadeia Polimérica e sua Influência nas 

Micelas Reversas 

 

A adição de FeCl2 ou FeCl3 à solução de PVP que será incluída no interior 

aquoso das micelas reversas de CTAB não altera significantemente a solubilidade do 

polímero no sistema micelar, mas aumenta o diâmetro das micelas,conforme Tabela 

10 (o aumento é de cerca de 50% para FeCl2 e 18% para FeCl3).  

Os íons Fe3+ por complexarem com PVP96 conferem ao polímero incluído 

caráter de polieletrólito. A constante dessa complexação é da ordem de 1011, fazendo 

com que a utilização do polímero como quelante na remoção e recuperação de íons 

de metais pesados tenha sido sugerida96. Já para íons Fe2+ não há registro na 

literatura da sua constante de complexação com PVP, porém a complexação desse 

íon com compostos carbonílicos é possível, sendo que as constantes dessa 

complexação são menores que as constantes para complexação com Fe3+ (Fe3+ é mais 

duro, por isso complexa melhor com oxigênio da carbonila, base dura). A diferença 

entre as constantes de complexação do polímero com cada cátion também é refletida 

no valor final do diâmetro da micela, sendo esse 23% menor para micelas contendo 

PVP-Fe3+. 

A repulsão entre as cargas dos íons Fe2+ ou Fe3+ presos nas cadeias 

poliméricas pode ser responsável pelo aumento do diâmetro das micelas em 

comparação com o diâmetro de micelas contendo apenas PVP. Por outro lado, a 
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repulsão de cargas entre as cabeças polares do surfactante (positivamente 

carregadas) e os íons Fe2+ ou Fe3+ complexados também pode ter influência no 

diâmetro das micelas. 

 

Tabela 10. Diâmetros das micelas de CTAB* antes e após a reticulação do PVP 

incluído. 

Interior das Micelas Diâmetro (nm) 

Água 11 ± 1 

PVP 100 g L-1 51 ± 1 

PVP 100 g L-1 + FeCl2 7 mmol L-1 78,2 ± 0,5 

PVP 100 g L-1+ FeCl3 7 mmol L-1 60 ± 6 

PVP após reticulação** 30,2 ± 0,9 

* Micelas de CTAB 0,1 mol L-1 em isooctano:n-hexanol 90:10. 

** reticulado pela adição de 100 mmol L-1 de H2O2 suspenso em éter às micelas 

contendo PVP + Fe2+. 

 

O efeito de complexação por íons de ferro também podem ser observado 

através do uso de PVP marcada com uma sonda fluorescente. Para tanto, foi 

preparado um copolímero de vinil-2-pirrolidona e 9-vinilantraceno (PVPVAnt). 

Através do estudo da anisotropia de fluorescência da sonda no estado estacionário 

puderam-se acompanhar eventos de estruturação do polímero dentro da micela. 

Em água, observou-se que a solução de PVP/PVPVAnt 1:1 apresenta 

valores de anisotropia muito baixos ( = 0,041 ± 0,007) (Tabela 11), resultado da 

grande movimentação da sonda PVPVAnt. A inclusão dessa solução no interior 

aquoso das micelas não altera significantemente esse valor, como pode ser 
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observado na Tabela 11. Porém, como esperado, a adição dos íons Fe2+ ou Fe3+ 

provoca um aumento da anisotropia de até duas vezes, como conseqüência da 

complexação do PVP com esses cátions metálicos96-98, que restringe a mobilidade da 

sonda. 

 

Tabela 11. Valores de Anisotropia para a mistura de PVP-PVPVAnt(a) no sistema 

micelar. 

Condição (b) (c) 

Em água deionizada 0,041±0,007 

Em micelas de CTAB 0,057±0,009 

Em micelas de CTAB +FeCl2 0,09±0,01 

Em micelas de CTAB +FeCl3
(d) 0,10±0,02 

Após a reticulação 0,260±0,007 

(a) PVP:PVPVAnt 1:1 (m/m); (b) [CTAB] = 0,1 mol L-1, W/S = 30, [PVP] = 100 g L-1; (c) 

anisotropia; (d) [FeCl3] = 7 mmol L-1. 

 

O experimento de anisotropia (Tabela 11) também mostra que a 

complexação dos íons Fe2+ ou Fe3+ também pode gerar reticulação através de 

coordenação. Contudo, esse efeito é menos proeminente que a reticulação covalente 

gerada pela reação de Fenton. 
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Reticulação do Polímero Incluído nos Sistemas Micelares 

 

Reação de Reticulação 

 

Uma vez constatada a possibilidade da inclusão do PVP juntamente com 

um dos componentes do sistema Fenton (íon Fe2+) procedeu-se a reticulação do PVP 

incluído. Para tal, foi adicionado H2O2 ao sistema micelar, dissolvido em éter etílico 

até uma concentração final na fase aquosa de 50 mmol L-1. Medidas de diâmetro da 

micela no espalhamento dinâmico de luz mostraram que aquelas contendo apenas 

Fe2+ apresentam diâmetro maior que as micelas submetidas à reticulação pelo 

sistema Fenton (Figura 54), resultado da reorganização do polímero quando 

reticulado. 

A autoxidação expontânea do Fe2+ pode ser retardada acidificando-se a 

solução de PVP com ácido acético antes da adição do Fe2+, até pH  3. A reticulação 

do polímero com o sistema Fenton requer apenas a presença do Fe2+ e do peróxido 

de hidrogênio. O peróxido foi adicionado ao sistema após a total dissolução. A 

garantia de que a adição do peróxido ocorra de forma homogênea foi conseguida 

com a pré-dissolução do peróxido em éter. 
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Figura 54. Efeito do sistema Fenton no diâmetro das micelas contendo PVP. [CTAB] = 

0,1 mol L-1, W/S = 30, [PVP] = 100 g L-1 e [FeCl2] = 17 mmol L-1. 

 

Cinética de Reticulação 

 

A reticulação com a reação de Fenton apresenta velocidade muito alta, o 

que dificulta um estudo cinético. Além disso, o produto, que se constitui no polímero 

reticulado, apresenta estrutura muito similar ao do polímero livre, o que dificulta o 

acompanhamento a reação através de suas mudanças estruturais. A formação dos 

íons Fe3+ também não é um bom parâmetro, pois sua formação não implica, 

necessariamente, que ocorreu reticulação. 

As alterações nas propriedades mecânicas da solução28 também dificultam 

o acompanhamento da cinética por métodos espectrofotométricos. Uma alternativa 

para acompanhar com maior acuidade os instantes iniciais seria usar técnicas de 
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medida de cinética em fluxo, o que não é possível devido à elevada viscosidade da 

solução inicial. O acompanhamento por medida da viscosidade dinâmica foi feito por 

Barros et al.28, porém os instantes iniciais da reação foram perdidos, conforme pode 

ser observado na Figura 55.  

 

Figura 55. Perfil da viscosidade dinâmica de uma solução aquosa 80 g L-1 submetida à 

reação de Fenton ([FeCl2] = 5 mmol L-1; [H2O2] = 50 mmol L-1; tampão acetato = 0,1 

mol L-1 em pH = 2,5) (reproduzido de Barros et al. (2006)Erro! Indicador não 

definido.). 

 

A reticulação do polímero dentro de micelas reversas não causa alterações 

significativas na viscosidade da solução, portanto é possível o uso de 

espectrofotometria para acompanhar a reação, no caso, acompanhou-se por 

espectrofluorimetria, utilizando-se a sonda PVPVAnt. Ao seguir a variação da 

anisotropia dessa sonda (Figura 56), é possível dizer que o polímero está em uma 

conformação mais fixa (reticulada) ou livre (não-reticulada), e pode-se observar o 

tempo mínimo necessário para que a reticulação ocorra por completo no sistema. 
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Figura 56. Perfil da variação da anisotropia em função do efeito de adição do H2O2 

para a reação de Fenton. 

 

Na Figura 56 é possível observar que a anisotropia da sonda sofre diversas 

variações no decorrer da reação. Nos primeiros 15 minutos a anisotropia aumenta e 

diminui após a adição de um novo componente, o H2O2. Essa região de 

comportamento atípico provavelmente indica a reestruturação de todo o sistema, 

induzida pela adição do H2O2 em éter etílico. A anisotropia atinge um valor constante 

após 30 minutos da adição do H2O2. No intervalo de tempo entre 15 e 60 minutos é 

possível ver com clareza o perfil da reticulação através do aumento de anisotropia da 

sonda, até que ela atinja um patamar, quando ocorre estabilização do valor da 

anisotropia. 

O comportamento da anisotropia da sonda desacoplada da cadeia 

polimérica é diferente do perfil da sonda acoplada, permanecendo aproximadamente 

constante durante todo o período da reação, o que indica que a variação de 
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anisotropia observada no caso da reação de Fenton com a sonda presa não é causada 

pela degradação ou alteração da sonda fluorescente, mas sim pela reticulação das 

cadeias poliméricas. 

A adição dos íons Fe2+ não afeta quimicamente a sonda fluorescente 

utilizada, porém a adição do H2O2 (para promover a reação de Fenton) pode 

hidroxilar o antraceno da estrutura química da sonda, o que muda as características 

de excitação e emissão dela (Figura 57 e Figura 58). Porém deve ser enfatizado que 

esta mudança não afeta as medidas de anisotropia estática, pois o produto apresenta 

também forte fluorescência nas mesmas condições de excitação e emissão que o 

resíduo 9-antracenil e, como expresso na Equação 5, quaisquer alterações na 

intensidade de fluorescência por causa de alterações químicas da sonda são anuladas 

no cálculo da anisotropia.  
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Figura 57. Variação da intensidade de fluorescência (sem polarização) da reação de 

reticulação no meio micelar contendo PVPVAnt ou PVP + antraceno livre. 
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Figura 58. Espectro de emissão da sonda PVPVAnt, submetida às condições da reação 

no sistema micelar. 

 

Análise dos Nanogéis Obtidos 

 

Intumescimento em água 

 

Os nanogéis colapsados apresentam diâmetro médio de 27±5 nm. Quando 

suspensos em água, os nanogéis contendo Fe3+ apresentam diâmetro de 280±80 nm 

(por MEV, conforme Figura 59 e Figura 60) ou 262±50 nm (por DLS, conforme Figura 

61), que fornece uma razão de intumescimento Q de cerca de 900. Quando os íons 

Fe3+ são removidos da estrutura do nanogel o diâmetro resultante passa a ser de 

360±90 nm (por MEV - Figura 59 e Figura 60) ou 400±90 nm (por DLS - Figura 61), 
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fornecendo uma razão de intumescimento Q de 2.000. Hidrogéis são considerados 

superabsorventes quando os valores de Q variam entre 10-100099. 

O valor de diâmetro obtido por DLS é menor que aquele obtido por MEV 

para os nanogéis PVP-Fe3+, enquanto que, para os nanogéis PVP-sem ferro esta 

relação é inversa. Isso ocorre devido a efeitos de difusão induzida. A difusão é 

utilizada nos cálculos para a obtenção do diâmetro pelo DLS, fazendo com que se 

obtenham apenas diâmetros aparentes. No caso de nanogéis de PVP-Fe3+, carregados 

positivamente, a difusão de uma das partículas  induz a difusão das partículas 

vizinhas. Assim, o movimento das partículas é mais rápido, o que causa um desvio 

nos dados para valores menores de diâmetro (já que partículas menores difundem 

mais rapidamente). No caso dos nanogéis de PVP-sem ferro, o que o equipamento 

detecta são as apenas as partículas, mas também a camada de solvente que ela 

desloca em sua movimentação, desviando os valores de diâmetro para valores 

maiores que o valor real. 

Os macrogéis de PVP obtidos pelo mesmo método28 apresentam valores 

de Q em torno de 23, o que é cerca de 40 e 90 vezes menor que os valores dos 

nanogéis de PVP com e sem Fe3+, respectivamente. Esses valores implicam em um 

enorme aumento da relação área/volume no intumescimento de um hidrogel. 

Em dimensões reduzidas, onde o hidrogel está em condições coloidais, ou 

seja, suspenso no solvente em dimensões nanométricas, o grau de libertade para o 

estiramento das cadeias poliméricas é grande. O meio o cerca por todos os lados, e 



164  

pode permeá-lo livremente. No caso de macrogéis, com baixa relação área/volume, o 

aumento do volume do hidrogel é limitado, devido ao menor grau de liberdade para 

estiramento das cadeiras poliméricas. 

Comportamento superabsorvente em hidrogéis já foi observado em outros 

sistemas. Porém, nanogéis com razão de intumescimento da ordem obtida neste 

trabalho (com Q que pode atingir até 6000 em meio ácido) são inéditos na literatura. 

Alguns exemplos de nanogéis superabsorventes são os nanogéis casca-caroço de 

PNIPAAm/poli(2-vinilpiridina), que apresentam intumescimento Q em torno de 

1.300100; nanocápsulas de heparina (Q por volta de 1.00099, intumescimento este 

controlado por transição térmica) e macrogéis de derivados de poliacrilamida e 

carragenana modificada, com intumescimento Q de 2.000101 e 1.500102, 

respectivamente. 
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Figura 59. Imagens de MEV para (A) nanogéis de PVP colapsados, (B) nanogéis de 

PVP-Fe3+ liofilizados após intumescimento e (C) nanogéis de PVP-sem ferro liofilizados 

após intumescimento. 

(A) (B) 

(C) 

(B) 
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Figura 60. Distribuição de diâmetros obtidos por MEV para (A) nanogéis de PVP 

colapsados, (B) nanogéis de PVP-Fe3+ liofilizados após intumescimento e (C) nanogéis 

de PVP-sem ferro liofilizados após intumescimento. 
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Figura 61. Distribuição de diâmetros obtidos por DLS para (A) nanogel de PVP-Fe3+ e 

(B) nanogel de PVP-sem ferro.  

 

Densidade de Reticulação 

 

Hidrogéis com baixo nível de reticulação apresentam capacidade de 

absorver grandes quantidades de água (superabsorventes). Este comportamento 

também foi observado nos nanogéis obtidos. A questão se o comportamento 

superabsorvente do nanogel é produto do seu tamanho reduzido ou do baixo nível 

(A) 

(B) 
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de reticulação pode ser respondida determinando-se o valor da densidade de 

reticulação do nanogel, x
nanogel. 

Fechine et al.27 mostraram, para hidrogéis de PVP, uma correlação entre o 

valor da densidade de reticulação e anisotropia de uma sonda fluorescente 

conectada à rede tridimensional do hidrogel. Assim, um estudo utilizando PVPVAnt 

foi feito. 

A partir dos dados de anisotropia da sonda PVPVAnt para o nanogel, é 

possível prever o valor da sua densidade de reticulação (x
nanogel)27. Como o valor de 

anisotropia obtido para o nanogel é 0,26, valor próximo ao obtido para macrogéis27, 

tem-se que a densidade de reticulação x
nanogel pode ser calculada como sendo 

aproximadamente 9×106 mol cm-3. Esse valor de densidade de reticulação é da 

mesma magnitude daquele de hidrogéis com razão de intumescimento da ordem de 

algumas dezenas, o que implica que a capacidade superabsortiva dos nanogéis 

obtidos não provém da baixa densidade de reticulação e sim da maior relação área 

superficial/volume dos nanogéis. 

 

Variação da razão de Intumescimento com Força Iônica 

 

O intumescimento das nanoesferas foi estudado por DLS, variando-se a 

força iônica do meio; o pH foi mantido constante e igual a 7,4, com o auxílio de 

tampão Tris-HCl.  
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No gráfico da razão de intumescimento relativa (Q/Q0, em que Q é o 

intumescimento da partícula no meio e Q0 é o intumescimento da partícula em água) 

em função da concentração de sal (Figura 62) pode-se observar que o aumento da 

força iônica do meio induz o colapso do nanogel, tanto para o nanogel PVP-sem ferro, 

como para o nanogel PVP-Fe3+, sendo que esse efeito é mais proeminente no  último, 

que é positivamente carregado.  
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Figura 62. Variação da razão de intumescimento relativa (Q/Q0) com a força iônica do 

meio. 

A resposta à composição iônica do meio pode estar atrelada ao caráter de 

polieletrólito dos nanogéis (devido à complexação com Fe3+). O efeito da força iônica 

é um exemplo de quão sensível pode ser o intumescimento às propriedades do meio. 

Quando o nanogel intumescido em água é colocado em uma solução 

salina, ocorre um desequilíbrio entre a pressão osmótica dentro e fora da rede 

polimérica. O balanço entre a tensão das cadeias poliméricas e a pressão osmótica 
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criada devido à presença de contra-íons, que podem interagir com os cátions 

metálicos ligados à estrutura do nanogel, determina o seu intumescimento 

característico. Por isso, o aumento na concentração salina e, conseqüentemente, na 

força iônica do meio, causa o desintumescimento do hidrogel pela redução da 

pressão osmótica (Figura 62). O desintumescimento também ocorre com os nanogéis 

cujos íons Fe3+ foram removidos, porém com menor intensidade. 

O desintumescimento foi observado também em outros sistemas de 

hidrogéis, não necessariamente em dimensões nanométricas. Sistemas compostos de 

hidrogéis derivados de poliacrilamida também desintumescem em soluções de 

NaCl101, o mesmo ocorrendo para nanogéis casca-caroço de 

PNIPAAm/polivinilpiridina100,101. 

Estudos comparando hidrogéis de polieletrólitos e hidrogéis neutros foram 

feitos utilizando poli(HEMA-co-AA)103 e derivados de poliacrilamida104. Nos dois casos, 

os hidrogéis carregados (ionizados) apresentaram maior efeito de 

desintumescimento que os correspondentes neutros, o que foi justificado pelos caso, 

observou-se inclusive a dependência da sensibilidade do hidrogel à força iônica do 

meio com a concentração de cargas presentes na cadeia polimérica. 

O desintumescimento, em todos os casos, é atribuído à ligação dos íons 

com as moléculas de água de hidratação associadas aos segmentos hidrofílicos ou 

hidrofóbicos, o que intensifica as interações hidrofóbicas, causando o 
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desintumescimento. Em outras palavras, existe uma competição pela solvatação 

entre os íons e o polímero. 

 

Variação de Intumescimento com íons da série de Hofmeister 

 

A série de íons de Hofmeister é bastante conhecida por seu efeito na 

solubilidade de proteínas. Takano et al.105 observaram que o intumescimento de 

hidrogéis de polivinilpirrolidona também sofre influência da composição salina do 

meio, devido a reestruturação das moléculas de água que solvatam tanto o polímero 

quanto os íons. Os ânions causam o desintumescimento do hidrogel, sendo que íons 

como SCN- têm menor efeito que íons como F-, por exemplo. 

Os nanogéis foram intumescidos utilizando sete diferente ânions, 

representando parte da série de ânions de Hofmeister, obtendo os resultados 

dispostos na Figura 63 (nanogéis de PVP-Fe3+) e na Figura 64 (nanogéis de PVP-sem 

ferro).  

Pode-se observar que, no gráfico da Figura 63, para ânions do tipo 

cosmotrópicos, o desintumescimento ocorre mais extensivamente do que em ânions 

caotrópicos (o efeito de salting-out ocorreu para todos os ânions testados), sendo 

que no caso dos ânions acetato e triflato acontece coagulação. Diferentemente do 

caso dos nanogéis de PVP-sem ferro, nos nanogéis de PVP-Fe3+ há um efeito da carga 
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que os íons conferem ao hidrogel, o que os torna mais sensíveis à desestabilização 

pela solvatação.  
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Figura 63. Variação da razão de intumescimento relativa dos nanogéis de PVP-Fe3+ 

com a série de ânions de Hofmeister. 
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Figura 64. Variação da razão de intumescimento relativa dos nanogéis de PVP-sem 

ferro com a série de ânions de Hofmeister. 
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O efeito de desintumescimento ocorre também nos nanogéis de PVP-sem 

ferro, porém esse efeito é menos acentuado. Não acontece coagulação no caso dos 

ânions cosmotrópicos, como observado para os nanogéis de PVP-Fe3+.  

No estudo do efeito da adição de sal a macrogéis intumescidos de PVP, foi 

proposto um modelo baseado na hidratação da pirrolidona105. Nesse trabalho, o íon 

Cl- está em uma posição de ânion com efeito moderado sobre o intumescimento, o 

que explica a pouca alteração do intumescimento do nanogel de PVP com o aumento 

da concentração de sal. A série de ânions testada para os nanogéis de PVP na Figura 

63 e Figura 64 concorda com esses dados da literatura105. 

Para esse modelo, foi proposta a existência de dois tipos de ligações de 

hidrogênio que poderiam interagir na solvatação: uma proveniente de moléculas de 

água com habilidade de aceitar pares de elétrons (EPA - electron-pair acceptance) e 

outro de moléculas com habilidade de doar pares de elétrons (EPD - electron-pair 

donation). As propriedades da água são afetadas pela presença de íons, resultando 

na alteração da solvatação de uma cadeia polimérica. Ânions pequenos, com alta 

densidade de carga, “doam” pares de elétrons - densidade de carga negativa - para a 

água, o que diminui a EPA da água. Assim, ocorre desestabilização da ligação de 

hidrogênio entre a água e a carbonila da PVP, como descrito na Figura 65, e levando 

ao desintumescimento do hidrogel. O efeito contrário é provocado por cátions com 

alta densidade de carga, que “retiram” um par de elétrons da água, aumentando a 

densidade de carga positiva sobre a água, incrementando a EPA e estabilizando a 

ligação de hidrogênio entre carbonila do polímero e molécula de água, levando a um 
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aumento ou manutenção do intumescimento106. Assim, ânions grandes com baixa 

densidade de carga possuem um efeito menor sobre a água, alterando menos a sua 

capacidade de hidratar o polímero, conforme observado na Figura 63 e Figura 64, que 

mostram que os ânions como SCN- e I- pouco influenciam o intumescimento dos 

nanogéis de PVP-Fe3+ e PVP-sem ferro.  

 

 

Figura 65. Esquemas de hidratação íon-específica da PVP. + e - significam as 

mudanças nas cargas locais devido à interação com os íons (adaptado de Muta et al. 

(2001))106. 

 

Outros autores têm estudado essa especificidade iônica (série liotrópica de 

íons) sobre o intumescimento de hidrogéis, tanto neutros como com cargas. Entre os 

exemplos encontrados para hidrogéis neutros estão o HPMC (hidroxi-propil-

metilcelulose)107, cujo comportamento de transição térmica sol-gel é atribuído à 

N

*

*

O

n O

H
H

X
-







Repulsão EPA diminuída

N

*

*

O

n O
H

H

XAtração

EPA aumentada









175 

 

influência de ânions na estrutura da água; hidrogéis de PEO (poli(óxido de etileno)108, 

cujo desintumescimento é pequeno com íons como Cl-, Br- e I- e bastante elevado 

com SO4
2-; e hidrogéis de PVA (poli(álcool vinílico)109, onde se observou também o 

desintumescimento mais proeminente em íons que interagem fortemente com a 

água. Exemplos para hidrogéis compostos por polieletrólitos são o poli(ácido 

acrílico)110, o ftalato de hidroxipropilcelulose111 e caragenana modificada102. O mesmo 

efeito de desintumescimento foi observado nesses sistemas para a adição de 

diferentes ânions.   

No caso da Figura 63 (nanogéis de PVP-Fe3+), observa-se o 

desintumescimento para todos os ânions, incluindo os grandes, como o tiocianato, o 

nitrato e o bissulfito. No limite oposto, o desintumescimento é maior, seguido 

inclusive de coagulação quando se aumenta a concentração de triflato e acetato. Esse 

efeito não pode ser atribuído à presença de Fe3+, por efeito de contra-íon, uma vez 

que a concentração local de íons ferro é baixa e todas as cargas desses íons 

complexados são blindadas a aproximadamente 0,15 mol L-1 de sal.  

Portanto, o efeito pode ser explicado pela interação entre água e ânion, 

como esclarecido anteriormente para os nanogéis de PVP-sem ferro. No caso dos 

nanogéis de PVP-Fe3+, há necessidade de muito mais moléculas de água para solvatar 

o polímero, devido à carga acumulada sobre ele pela complexação com os íons Fe3+. 

Assim, na competição entre a solvatação do sal adicionado e a do polímero, o 

polímero é mais sensível à perda de moléculas de água de solvatação para os ânions, 

provocando o desintumescimento e, em casos extremos, a total coagulação.  
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Como o efeito da série liotrópica de ânions não é mensurável como um 

valor quantitativo, sendo somente uma observação empírica, alguns desvios em 

relação à ordem dos ânions podem ser observados, como foi verificado para alguns 

ânions estudados. 

A explicação do efeito de íons sobre o intumescimento/ 

desintumescimento de um hidrogel deve também levar em consideração o efeito 

osmótico. Para que haja o desintumescimento, deve existir uma força motriz que faça 

com que a água saia do nanogel. 

A influência do efeito osmótico foi observada em micropartículas de 

PNIPAM112. No caso, a adição de polímero não-reticulado à suspensão proporcionou 

uma diferença de concentração. Como a cadeia polimérica livre não era capaz de 

permear o microgel, essa diferença foi compensada com a saída de água da estrutura 

do microgel, para equilibrar o potencial químico dentro e fora da estrutura gelificada. 

Dado o elevado índice de intumescimento observado nos nanogéis, pode-

se dizer que a maior parte da água contida na estrutura do nanogel apresenta-se na 

forma livre (bulk water), não diferenciada da água livre existente fora da 

nanopartícula. Portanto, como a estrutura da água dentro e fora do nanogel é a 

mesma, para que ocorra o desintumescimento deve existir uma diferença de 

concentração iônica entre a água contida no nanogel e a água externa, de forma que, 

por osmose, a água seja induzida a sair do nanogel (Figura 66). Essa diferença de 
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concentração pode ser diferente entre os ânions adicionados, o que explicaria o 

efeito da série liotrópica. 

Por outro lado, considerando a natureza superabsorvente dos nanogéis, 

não há razão para que exista diferença na concentração iônica da água interna e 

externa, conforme exemplificado na Figura 66. 

 

 

Figura 66. Esquema de intumescimento por diferença de pressão osmótica. 

 

Destaca-se, contudo, que a água livre não é a única estrutura de água 

presente no nanogel, podendo existir pelo menos três tipos diferentes, conforme 

descrito para outros sistemas poliméricos absorventes de água: (i) água livre, (ii) 

intermediária e (iii) ligada ao polímero113. O transporte de íons ocorre apenas na fase 

livre113. Devido a fatores entrópicos, os íons são totalmente excluídos das outras 

fases113. 

Assim, pode-se considerar que existe um gradiente de concentração iônica 

dentro do nanogel. Esse gradiente desloca a água intermediária e a água ligada para 

o volume de água livre, visando a estabilização osmótica do sistema. Com isso, há a 
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dessolvatação das cadeias poliméricas e o conseqüente aumento das interações 

hidrofóbicas entre as cadeias, que leva à diminuição do volume do nanogel, causando 

o desintumescimento, conforme ilustrado na Figura 67. 

 

 

Figura 67. Esquema do fenômeno osmótico que ocorre dentro do nanogel. 
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Variação de Intumescimento com pH 

 

O intumescimento dos nanogéis também foi estudado  em função da 

variação de pH. Em uma primeira abordagem, o intumescimento foi feito em 

tampões fosfato 50 mmol L-1. O valor da razão Q/Q0, conforme mostrado no gráfico 

da Figura 68, é muito baixo, o que indica que, além do efeito de pH, também observa-

se o efeito da força iônica do tampão e sua afinidade pelos íons Fe3+. Pode-se 

observar que a razão Q/Q0 é maior em meio ácido, o que indica que nesses valores de 

pH o nanogel tem maior diâmetro e, conseqüentemente, maior intumescimento. 
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Figura 68. Variação da razão de intumescimento relativa com o pH do meio em 

tampão fosfato. 
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Para evitar esse efeito, utilizou-se meio não-tamponado, cuja força iônica 

foi controlada com NaCl 0,1 mol L-1 (nessa concentração salina, a razão Q/Q0 é 

próxima de 1, conforme Figura 62), e cujo pH foi ajustado após a adição dos nanogéis 

com HCl ou NaOH diluído. Os resultados, dispostos na Figura 69, mostram que 

realmente há um efeito de aumento do intumescimento em meio ácido, que não 

ocorre em meio neutro ou básico, e que ocorre estabilização após pH 1,5 para o 

nanogel PVP-sem ferro, indicando que o nanogel atingiu seu intumescimento máximo 

em aproximadamente Q = 6.000. 
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Figura 69. Variação da razão de intumescimento relativa com o pH do meio em 

solução de NaCl 0,1 mol L-1 (pH ajustado com HCl ou NaOH diluído). 

 

O efeito de pH sobre o intumescimento do nanogel (Figura 68 e Figura 69) 

pode ser explicado pela protonação do grupo amida, presente na cadeia da 

polivinilpirrolidona, criando um acúmulo de cargas, que repelem-se mutuamente 
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(Esquema 7). Paralelamente, ocorre a descomplexação dos íons Fe3+, por causa da 

competição entre Fe3+ e H+ pelos grupos amida. É possível observar na Figura 69, 

onde se minimiza o efeito da força iônica com NaCl 0,1 mol L-1, sendo possível 

observar apenas o efeito do pH, que em pH 1 há a estabilização do intumescimento 

do nanogel de PVP-sem ferro e que o intumescimento do nanogel de PVP-Fe3+ 

aumenta, ficando mais próximo do intumescimento de seu análogo sem ferro. Uma 

explicação para este resultado é a remoção dos íons Fe3+, que foi comprovada pela 

análise de ICP-AES (a concentração de Fe3+ nessa amostra é 0,12 mgFe gPVP-1, que 

corresponde a 1,8% da concentração de Fe3+ presente no nanogel de PVP-Fe3+). Como 

o Fe3+ foi removido, o intumescimento do nanogel de PVP-Fe3+ aproxima-se do 

intumescimento do nanogel de PVP-sem ferro. 

Deve-se ressaltar que intumescimento de hidrogéis na magnitude 

alcançada (Q = 6.000) nunca foi reportado na literatura. 
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Esquema 7. (A) Esquema da reticulação resultante da complexação de íons Fe3+ com 
as cadeias poliméricas no nanogel de PVP-Fe3+. (B) Esquema da protonação das 
cadeias poliméricas do nanogel de PVP-sem ferro. 
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Capacidade de Captação de Íons Metálicos 

 

Uma das aplicações propostas para os hidrogéis é sua utilização como 

sistemas absorvedores de íons de metais pesados, como Cu2+, Zn2+, Fe3+, Cd2+, Cr3+ ou 

Cr4+, Pb2+ ou Pb4+ e Hg2+, visando principalmente tornar efluentes livres desses íons114-

116. 

A possibilidade dos nanogéis de PVP em formar complexos estáveis com 

outras espécies iônicas metálicas, além dos íons Fe3+, na qual se teria o nanogel 

atuando como um agente quelante de toxicidade reduzida, foi considerada 

inicialmente. 

Para avaliar essa capacidade, alguns íons como Pb2+, Cu2+, Mn2+, Co2+ e Ca2+ 

foram testados. Os nanogéis foram adicionados a soluções 0,1 mol L-1 desses íons, e, 

após o intumescimento, submetidos à exaustiva diálise contra água. Os nanogéis 

foram então liofilizados e submetidos à quantificação dos íons metálicos presentes 

por ICP-AES. Os resultados estão dispostos na Tabela 12. 

Na Tabela 12, observa-se que a quantidade de íons residuais (retidos na 

estrutura do nanogel após diálise contra água) é relativamente baixa para os íons 

testados (exceto o íon Fe3+). Por isso, os nanogéis não podem ser considerados bons 

agentes quelantes para remoção de íons metálicos.  
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Tabela 12. Quantificação dos íons complexados por ICP-AES. 

Íon mgíonxgamostra
-1 % 

Fe3+ 265 ± 1 26,5 ± 0,1 

Pb2+ 0,35 ± 0,04 0,035 ± 0,004 

Cu2+ 0,51 ± 0,02 0,051 ±0,002 

Mn2+ < 1x10-6 <1E-07 

Co2+ < 2x10-6 <4E-07 

Ca2+ 0,24 ± 0,01 0,024 ± 0,001 

 

Testes in vitro 

 

Nessa etapa, após a caracterização dos nanogéis e de seu comportamento, 

foi avaliada sua interação com sistemas biológicos. Para tanto, testes in vitro foram 

realizados, utilizando células do sistema imune (macrófagos) e células não fagocíticas 

(fibroblastos). A citotoxicidade dos nanogéis, tanto de PVP-sem ferro quanto de PVP-

Fe3+, foi avaliada. 
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Testes de citotoxicidade com macrófagos e fibroblastos 

 

Os resultados dos ensaios de citotoxicidade, avaliada através da medida de 

viabilidade celular utilizando o teste de MTT117, estão dispostos na Figura 70 e na 

Figura 71.  

O teste de MTT é um teste muito conhecido e largamente utilizado na 

determinação de viabilidade celular. Especificamente, o MTT (Figura 72A), cuja 

solução em água apresenta coloração amarela, é reduzido nas mitocôndrias 

(oxidoredutases mitocondriais) onde ocorre o transporte de elétrons responsável 

pela respiração celular117, ao MTT formazana (Figura 72B), que precipita no interior 

da célula na forma de um cristal de coloração azul, solúvel em DMSO. Essa reação 

ocorre apenas em células cujas mitocôndrias estejam ativas, isto é, em células vivas e 

viáveis. A coloração azul pode ser acompanhada por espectrofotometria UV-Vis. 

Como se pode observar na Figura 70 e na Figura 71, os nanogéis não se 

mostraram tóxicos mesmo em altas concentrações: aproximadamente 75% de 

sobrevivência após 48 h em meio com nanogel 2 mg mL-1. Esse resultado mostra que 

a aplicação dos nanogéis como sistema de liberação de fármacos ou como agente 

emboloterápico é viável. 
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Figura 70. Citotoxicidade dos nanogéis em macrófagos J773. (A) Nanogéis de PVP-Fe3+ 

(B) Nanogéis de PVP. 
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Figura 71. Citotoxicidade dos nanogéis em fibroblastos 3T3 L1. (A) Nanogéis de PVP-

Fe3+ (B) Nanogéis de PVP. 
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Figura 72. Estruturas químicas do (A) MTT e do (B) MTT formazana. 

 

Um detalhe que é bastante importante e deve ser ressaltado, é que a 

presença dos íons Fe3+ não influenciou significativamente na toxicidade. Íons Fe3+ 

livres são bastante tóxicos para as células, porém, nesse caso, os íons estão 

fortemente presos às cadeias poliméricas, não sendo, portanto, disponibilizados. 
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6. Conclusões 

 

O uso da técnica de eletropulverização mostrou-se interessante na 

produção de micropartículas, porém, da mesma forma, não produziu o formato 

desejada das partículas (esférica). O método utilizado para a reticulação por reação 

de Fenton, em que as esferas poliméricas recém-obtidas são depositadas sobre a 

solução de FeCl2 causa a deformação destas esferas. Já na produção de microgéis 

utilizando métodos mecânicos para a obtenção da emulsão, foi possível obter 

microgéis esféricos tanto pela reticulação por reação de Fenton como foto-Fenton, 

variando-se as condições para a obtenção de uma emulsão estável.  

Os experimentos de obtenção de nanogéis utilizando vesículas como 

sistemas formatadores proporcionaram resultados bem promissores. Enfatiza-se o 

fato de que os nanogéis obtidos por esse método apresentam distribuição de valores 

de diâmetro de baixa dispersão, o que torna o método interessante para sua 

produção, apesar da perda da morfologia esférica. Além disso, com as vesículas é 

possível controlar a magnitude do diâmetro, possibilitando formar desde nanogéis 

até microgéis. 

Na obtenção dos nanogéis a partir de micelas reversas, utilizou-se dois 

surfactantes: AOT e CTAB. Em micelas do surfactante AOT foi constatado que é 

possível incluir baixa quantidade de PVP. Apesar do sistema ácido acético/H2O2/h 

254 nm permitir a reticulação de PVP em concentrações muito baixas, o sistema 
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AOT/n-hexano não é transparente à radiação empregada na reticulação do polímero 

incluído e a degradação/alteração do sistema micelar é evidente, concluindo-se que 

não é possível obter nanopartículas a partir dessas micelas utilizando os sistemas 

reticuladores propostos. 

A troca por micelas de CTAB tornou possível incluir quantidade suficiente 

de PVP e Fe2+ nas micelas para a formação de nanogel utilizando a reação de Fenton. 

O sistema micelar permaneceu estável mesmo com a inclusão do polímero e sua 

reticulação, sendo que a purificação realizada foi capaz de remover todo o 

surfactante ao final do processo. Além disso, os nanogéis formados têm alta 

capacidade de intumescimento em água (Q = 6.000) que, além de permitir sua 

classificação como superabsorventes, também é um dos maiores já reportado na 

literatura (Q = 2.000), ressaltando-se que hidrogéis de PVP, tanto macrogéis quanto 

nanogéis, nunca foram reportados na literatura como superabsorventes. Destaca-se, 

também, que o intumescimento é passível de controle, tanto pela remoção dos íons 

complexados, como pela acidez e composição iônica do meio.  

Em suma, os resultados aqui apresentados representam uma contribuição 

significativa para o desenvolvimento de hidrogéis micro e nanoestruturados. 
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Disciplinas Cursadas no Doutorado 

 

Disciplina Créditos Conceito 

Conceitos em Química Orgânica Avançada 8 A 

Conceitos Básicos de Espectroscopia 8 A 

Mecanismos das Reações Orgânicas 8 A 

Biomoléculas e Superfícies 10 A 

Técnicas de Determinação Estrutural 8 A 

Microscopia Eletrônica I (Instituto de Física - Universidade de São 

Paulo) 
12 A 

Seminários Gerais de Química Orgânica Seminário 

Apresentado:"Sistemas de liberação controlada de fármacos" 
3 A 

Microscopia Eletrônica II (Instituto de Física - Universidade de São 

Paulo) 
12 A 

A Arte de Escrever Manuscritos Científicos 4 A 

Biomateriais 4 A 

Seminários Gerais (Curso Interunidades: Biotecnologia - Universidade 

de São Paulo) 
2 A 

Princípios Físico-Químicos de Sistemas Biomiméticos 12 OUVINTE 

Química de Colóides Formados por Autoassociação 4 OUVINTE 

 

 


