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RESUMO 

 

Sistemas bionanocompósitos a base de argilominerais (montmorillonita e sepiolita), 

hidróxidos duplos lamelares e biopolímeros (carboximetilcelulose e zeína) foram 

avaliados como sistemas de liberação tópica como atividade antibacteriana e como 

sistemas de liberação oral. Para este estudo, foi usado a neomicina como fármaco 

modelo, um antibiótico de uso tópico, indicado principalmente para infecções de 

ferimentos abertos. O fármaco amoxicilina, um antibiótico indicado principalmente para 

infecções de garganta, também foi usado neste estudo, como fármaco modelo de uso 

oral. Inicialmente, os fármacos foram incorporados diretamente na matriz 

biopolimérica, constituída pela combinação de carboximetilcelulose-zeína, sendo 

conformados como filmes e esferas e avaliados quanto à sua atividade antibacteriana, e 

na liberação controlada simulando fluidos gastrointestinais. Por outro lado, foram 

preparados materiais híbridos, onde o fármaco neomicina foi incorporado em sólidos 

inorgânicos do tipo lamelar, como a montmorillonita por reação de troca iônica, e do 

tipo fibroso, como a sepiolita por adsorção em solução aquosa. Os híbridos resultantes 

foram combinados na matriz bipolimérica e conformado como filme, e testados na 

atividade antibacteriana. Já o fármaco amoxicilina foi incorporado nos hidróxidos 

duplos lamelares por troca aniônica e na montmorilonita por troca catiônica. Os híbridos 

resultantes foram, por sua vez, combinados à matriz biopolimérica, obtendo-se materiais 

bionanocompósitos, conformados em esferas, foram testados quanto à sua liberação nos 

fluidos gastrointestinais. Mediante as análises de diversas técnicas físico-químicas, foi 

possível observar as interações entre os materiais estudados, a formação dos materiais 

híbridos, a obtenção dos materiais bionanocompósitos, e a eficiência dos materiais 

quando aplicados na liberação controlada de fármacos tanto de uso tópico e de uso oral. 

Sendo prometedores como sistemas de liberação tópica e oral de fármacos. 

 

Palavra-chaves: Nanocompósitos, montmorillonita, sepiolita, hidróxidos duplos 

lamelares, carboximetilcelulose, zeína, híbridos, bionanocompósitos. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Bionanocomposites systems clay base (montmorillonite and sepiolite), layered double 

hidroxides and biopolymers (carboxymethylcellulose and zein) were evaluated as 

topical delivery systems with antibacterial activity and as oral delivery systems. For this 

study, neomycin, a topical antibiotic, indicated mainly for open wound infections. The 

drug amoxicillin, an antibiotic indicated mainly for throat infections, were also used in 

this study. Both antibiotics were used as model drugs. Initially, drugs were incorporated 

directly into the biopolymer matrix, comprising the combination of 

carboxymethylcellulos and zein, being conformed as movies and balls and evaluated for 

their antibacterial activity and controlled release simulating gastrointestinal fluids. 

Moreover, hybrids materials have been prepared where the neomycin drug was 

incorporated into the lamellar inorganic solids, such as montmorillonite by ion 

exchange reaction, and the fibrous type, such as sepiolite by adsorption in aqueous 

solution. But the drug amoxicillin was incorporated into layered double hydroxides by 

anion exchange and montmorillonite by cation exchange. The resulting hybrids were in 

turn combined with the biopolymer matrix yielding bionanocomposites shaped 

materials such as films were tested for their antibacterial activity, and the shaped 

materials beads were tested for their release in the gastrointestinal fluids. Through the 

analysis of various physico-chemical techniques, we observed the interactions between 

the studied materials, the formation of hybrids materials, obtaining the 

bionanocomposites materials and material efficiency when applied in controlled release 

of drugs both topical and use oral mainly influenced by the presence of zein, are 

promising as topical delivery systems and oral drugs. 

Key word: Nanocomposites, montmorillonite, sepiolite, layered double hydroxides, 

carboxymethyl cellulose,zein, hybrids, bionanocomposites. 
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MTT-Neo 72 Sistema híbrido de montmotillonita incorporando o fármaco 

neomicina realizado em 72 horas 

Sep-Neo Sistema híbrido de sepiolita incorporando o fármaco 

neomicina 

Sep-Neo 48 Sistema híbrido de sepiolita incorporando o fármaco 

neomicina realizado em 48 horas 

HDL-AMX Sistema híbrido de hidróxidos duplos lamelares 

incorporando o fármaco amoxicilina 

  



MTT-AMX Sistema híbrido de montmorillonita incorporando o fármaco 

amoxicilina 

CMC-Z/MTT-Neo Sistema bionanocompósito a base dos biopolímeros 

carboximetilcelulose-zeína e o híbrido montmorillonita-

neomicina 

CMC/MTT-Neo              que contém 0% de zeína 

CMC-Z10/MTT-Neoque contém 10% de zeína 

CMC-Z50/MTT-Neoque contém 50% de zeína 

CMC-Z/Sep-Neo Sistema bionanocompósito a base dos biopolímeros 

carboximetilcelulose-zeína e o híbrido sepiolita-neomicina 

CMC/Sep-Neo         que contém 0% de zeína 

CMC-Z10/Sep-Neo que contém 10% de zeína 

CMC-Z50/Sep-Neo que contém 50% de zeína 

CMC-Z/HDL-AMX Sistema bionanocompósito a base dos biopolímeros 

carboximetilcelulose-zeína e o híbrido hidróxido duplo 

lamelar-amoxicilina 

CMC/HDL-AMX                  que contém 0% de zeína 

CMC-Z10/ HDL-AMX        que contém 10% de zeína 

CMC-Z25/ HDL-AMX         que contém 25% de zeína 

CMC-Z50/ HDL-AMX         que contém 50% de zeína 
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1- INTRODUÇÃO 

A busca por novos materiais terapêuticos capaz de modificar de forma eficiente a 

cinética e o local da liberação de um fármaco, comparado com uma liberação 

convencional, vem despertando grande interesse nas áreas da Biomedicina e da 

engenharia de tecidos. Nos sistemas de liberações convencionais, o fármaco é liberado 

requerendo a administração de várias doses diárias do fármaco. Isto acarreta em altas 

concentrações do fármaco no sangue podendo chegar a níveis tóxicos, aumentando os 

efeitos colaterais do mesmo no organismo. Por outro lado, a liberação controlada de 

fármacos implica a liberação do princípio ativo de forma gradativa no organismo, 

diminuindo a administração diária e minimizando os efeitos colaterais.  

Muitas vezes em um sistema de liberação controlada de fármacos é necessário a 

adição de excipientes (sustância farmacologicamente inativa usada como veículo para o 

princípio ativo, além disso, são capazes de garantir maior estabilidade, melhorar as 

propriedades biofarmacêuticas dos medicamentos, também melhoram as características 

organolépticas e contribuindo assim, para uma melhor aceitação dos medicamentos 

pelos pacientes) (Borin, 2012), na sua formulação, os quais devem apresentar as 

seguintes propriedades, tais como: biocompatibilidade, biodegrabilidade, versatilidade 

entre outros. Entre os materiais mais utilizados como excipientes em sistemas de 

liberação se destacam quatro principais, tais como; tensoativos, lipídios, polímeros e 

materiais inorgânicos (Figura 1). 

Figura 1. Representação dos materiais e sistemas nanotecnológicos empregados como 

excipientes na liberação controlada de fármacos. 
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Entre os excipientes poliméricos mais empregados para a liberação controlada de 

fármacos se destacam os polímeros de origem natural (biopolímeros, tais como 

polissacarídeos (alginato, celulose e seus derivados, quitosana) e proteínas (colágeno, 

gelatina). Já aqueles excipientes a base de materiais inorgânicos, incluem os silicatos 

naturais, tais como, os argilominerais (montmorillonita, palygorskita) ou até mesmo 

sólidos da classe dos hidróxidos duplos lamelares (HDLs) (Aguzzi et al., 2007; Darder 

et al., 2007; Choi et al., 2012).  

Entretanto, ambos os excipientes apresentam nas suas individualidades alguns 

inconvenientes, quando se faz necessária a liberação do princípio ativo de uma forma 

sequencial dentro do trato gastrointestinal, como sensibilidade a mudanças de pH, 

instabilidade térmica, no caso de materiais de base biopolimérica; alta densidade, no 

caso de dispositivos a base sólidos inorgânicos(Aguzzi et al., 2007; Matalanis et al., 

2011; Modi et al., 2013). Neste contexto, uma estratégia recentemente utilizada para 

superar tais inconvenientes é a formação de materiais bionanocompósitos a partir da 

combinação das fases biopoliméricas e inorgânicas. 

Os bionanocompósitos são materiais híbridos ou biohíbridos, resultantes da 

combinação de espécies orgânicas e inorgânicas. São representados por duas fases, uma 

fase contínua e uma fase dispersa, sendo que a última apresenta pelo menos uma 

dimensão em escala nanométrica (10
-9

) (Darder et al., 2007). Neste caso, muitas vezes 

para fase continua são empregados biopolímeros, enquanto a fase dispersa 

frequentemente é um sólido inorgânico, por exemplo, da classe dos argilominerais. O 

emprego desse tipo de materiais híbridos é uma alternativa de grande interesse na busca 

de novos sistemas de liberação controlada de fármacos, desde que associam as 

vantagens do uso simultâneo de ambas as matrizes, minimizando suas desvantagens, 

agregando um valor maior ao novo sistema formado(Darder et al., 2007).   

Geralmente, quando a fase inorgânica no bionancompósito possui uma estrutura 

lamelar, a formação destes materiais se dá por intercalação do fármaco na matriz 

anfitriã, formando um híbrido sólido inorgânico-fármaco. Este híbrido por sua vez, é 

disperso em uma matriz biopolimérica formando um único sistema bionanocompósito. 

Tal sistema pode ser conformado de diversas maneiras, onde se incluem materiais 

pulverizados (pó), filmes, espumas (foams) ou esferas (beads). 

Com bases nestas premissas, o presente estudo tem como enfoque principal 

desenvolver novos sistemas bionanocompósitos para liberação controlada de fármacos. 
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Para a obtenção de tais sistemas, fármacos da classe dos antibióticos foram associados 

aos argilominerais montmorillonita e sepiolita, de natureza lamelar e fibrosa, e ao 

hidróxido duplo lamelar, respectivamente. Os biohíbridos resultantes desta associação 

foram combinados com uma matriz biopolimérica formada pelo polissacarídeo 

carboximetilcelulose e a proteína zeína. Para tal estudo foram empregados dois 

fármacos modelos: a neomicina de uso tópico e a amoxicilina de uso oral. A Figura 2 e 

3 apresenta um esquema geral do plano de trabalho proposto. 

Figura 2. Esquema do plano de trabalho para o antibiótico de uso tópico. 

 

Figura 3. Esquema do plano de trabalho para o antibiótico de uso oral. 
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Ainda que as diferentes matrizes inorgânicas escolhidas (montmorillonita, sepiolita e 

hidróxidos duplos lamelares) sejam sensíveis a pH ácidos ou básicos, estas apresentam 

ainda propriedades bastante diferentes entre si, e se espera que estas distintas 

particularidades tenham diferentes performances quando usadas como suportes de 

fármaco:  

 Montmorillonita sódica (MTT): Aluminosilicato lamelar que apresenta alta 

capacidade de expansão em meios aquosos, boa compatibilidade com espécies 

orgânicas e possui interessantes propriedades, como alta capacidade de troca 

catiônica(Aguzzi et al., 2007; Iliescu et al., 2014). 

 Sepiolita (SEP): Silicato de magnésio e alumínio de natureza fibrosa, não possui 

capacidade de expansão, porém, apresenta uma alta porosidade e superfície 

especifica. É dotado de grupos silanóis na superfície externa, podendo atuar 

como pontos de interação com outras espécies (ex. compostos orgânicos)(Ruiz-

Hitzky, 2001; Ruiz-Hitzky et al., 2013; Alcântara et al., 2014). 

 Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL): Sólido sintético lamelar formada por 

cátions divalentes e trivalentes, no qual apresenta uma boa compatibilidade com 

espécies orgânicas, além de ser biocompatível, biodegradável. Apresenta uma 

síntese de baixo custo, obtendo muitas vezes cristalitos de alta pureza e 

interessantes propriedades de troca aniônica(F. Cavani, 1991; Rives et al., 

2014). 

 

O polissacarídeo carboximetilcelulose é um derivado da celulose utilizado 

amplamente como emulsificantes no setor alimentício ou agentes dispensadores de 

fármacos na indústria farmacêutica. Porém, este tipo de biopolímero apresenta certos 

inconvenientes relacionados principalmente a sua alta solubilidade e baixa estabilidade 

em meios aquosos(Alvarez-Lorenzo, C. et al., 2013; Barkhordari et al., 2014). Por outro 

lado, a proteína zeína apresenta uma alta capacidade de resistência à água, não sendo 

solúvel em água pura, sendo misturas de etanol/água ou soluções a pH extremamente 

alcalinos, meios favoráveis para a dissolução da mesma(Rishi Shukla e Cheryan, 2000; 

Paliwal e Palakurthi, 2014).  

Considerando que a zeína já foi utilizada como agente moderador da absorção de 

água em matrizes altamente hidrofílicas, espera-se que a combinação de ambos os 

polímeros possa modular as propriedades de resistência a água, ao mesmo tempo em 
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que a mistura biopolimérica carboximetilcelulose-zeína possa atuar de uma forma eficaz 

como recobrimentos de compostos híbridos a base de sólidos inorgânicos-fármacos em 

dispositivos bionanocompósitos de liberação controlada. 
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Capítulo 2 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta o referencial teórico da dissertação descrevendo sobre 

como funciona uma liberação controlada, as principais vantagens no uso de sistemas 

bionanocompósitos, e os principais materiais utilizados neste trabalho para o 

desenvolvimento de sistemas bionanocompósitos de liberação controlada de fármacos. 

 

 

2-1. SISTEMAS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 

 

Nos últimos anos tornou-se crescente os estudos relacionados as áreas biomédica 

e da engenharia de tecidos, com um enfoque especial na liberação controlada de 

fármacos a partir do desenvolvimento de materiais nanoestruturados em vista de uma 

melhor administração da droga, diminuindo os seus possíveis efeitos colaterais(José L. 

Soares-Sobrinho  e Mônica F. De La Roca 2007). Assim, a tecnologia de liberação 

controlada de fármacos representa uma das fronteiras da ciência, a qual envolve 

diferentes aspectos multidisciplinares e pode contribuir muito para o avanço da saúde 

humana, possibilitando inclusive a cura de doenças crônicas ou consideradas até o 

momento incuráveis. 

Em muitos casos de administração de medicamentos, o fármaco é liberado 

imediatamente no organismo, fazendo com que o paciente tenha que ingerir doses 

diárias do medicamento, podendo chegar a níveis tóxicos (Figura 4a) (Modi et al., 

2013). A liberação controlada ou sustentada de fármacos (drug delivery systems, DDS) 

é a liberação gradativa de um fármaco de administração oral, tópica ou de qualquer 

outra forma de administração, respeitando as condições do sistemas, como por exemplo 

na administração oral, o sistema gastrointestinal ou fisiológico, que evita várias 

dosagens do medicamento e possíveis desconfortos ao paciente devido a possíveis 

efeitos adversos causados pela a alta concentração do princípio ativo na corrente 

sanguínea (Figura 4b) (Modi et al., 2013). 

Assim, o grande interesse nessa área de pesquisa em pesquisadores do mundo 

todo é justificado pelas inúmeras vantagens em se utilizar um sistema de liberação 

controlada, onde entre elas destacam-se: 
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i) Diminuição dos efeitos colaterais devido ao controle maior na liberação e 

muitas vezes precisão na localização do fármaco no organismo; 

ii) Redução da toxicidade em virtude da liberação lenta, mantendo o 

fármaco por mais tempo na circulação sanguínea, evitando assim várias dosagens; 

iii) Liberação contínua e controlada do fármaco através da degradação da 

matriz, que consiste na adição de um excipiente biocompatível e biodegradável; 

iv) Substâncias lipofílicas e hidrofílicas podem ser utilizadas como 

excipientes, bem como os polímeros tanto de origem natural e sintético, e inclusive 

sólidos inorgânicos de diferentes origens (Modi et al., 2013). 

  

Figura 4: Evolução no tempo da concentração no sangue do fármaco 

administrado (linha azul) por um método convencional de multi-doses, e um sistema de 

entrega controlada(linha vermelha). Adaptado de(Alcantara et al., 2010). 

 

O desenvolvimento de sistemas de liberação controlada leva em consideração 

vários fatores, tais como o tipo do fármaco, tipo de liberação que se deseja obter para 

certo tipo de princípio ativo, resistência do material veiculador em meios aquosos (ex. 

fluidos fisiológicos), biocompatibilidade entre outros.  

Existem vários métodos para controlar a ação dos fármacos, tais como métodos 

mecânicos, físico-químicos e químicos que podem ser aplicados a sistemas 

farmacêuticos convencionais e sistemas avançados (José L. Soares-Sobrinho  e Mônica 

F. De La Roca 2007; Modi et al., 2013). Esses métodos se baseiam em “barreiras” 

físicas ou químicas que controlam a velocidade de liberação do fármaco (Kost e Langer, 

2012). Para um melhor resultado, se faz necessário uma boa eleição do agente portador 

apropriado, onde o mesmo seja capaz de liberar o princípio ativo de uma forma 
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adequada.  Entre as mais diversas matrizes estudadas como suporte de fármacos se 

encontram os materiais micelares, lipossomas, sólidos inorgânicos de distintas 

naturezas, revestimentos poliméricos, ou até mesmo mediante a formação de materiais 

híbridos do tipo bionanocompósitos, onde se incluem a combinação de ambas fases 

orgânica e inorgânica. 

 

2-2 BIONANOCOMPÓSITOS 

A busca por materiais funcionais que apresentem propriedades com aplicações 

tecnológicas, de baixo custo, fácil acesso, respeitosos com o meio ambiente e dotado de 

boas propriedades estruturais, fez com houvesse um interesse crescente pelos materiais 

bionanocompósitos (Darder et al., 2007). 

Bionanocompósitos são materiais de natureza biohíbrida, os quais são resultantes 

da combinação de espécies orgânicas de origem natural ou biológica (ex. biopolímeros) 

e sólidos inorgânicos (ex. argilominerais), sendo que estes últimos apresentam pelo 

menos uma dimensão em escala nanométrica(Darder et al., 2007). O sólido inorgânico 

pode ter diferentes natureza, tais como, esféricas (ex. sílica), fibrosas ou tubulares (ex. 

sepiolita, nanotubos) ou lamelares (ex. montmorillonita), apresentando neste caso 3D, 

2D ou 1D nanodimensão, respectivamente(Darder et al., 2007; Ruiz-Hitzky et al., 

2010). 

A combinação das fases orgânica e inorgânica em escala molecular, dá lugar aos 

novos materiais que combinam as características de ambas as entidades agregando 

muitas vezes um valor que não era dado aos materiais em separado, conferindo-lhes 

novas propriedades mecânicas, estabilidade térmica, resistência aos meios aquosos, 

além de propriedades funcionais(Aguzzi et al., 2007; Darder et al., 2007). Devido a isto, 

esses tipos de materiais são considerados como interdisciplinares, desde que podem ter 

potenciais aplicações em diversas áreas do conhecimento como Ciências da Vida, 

Ciência dos Materiais e da Nanotecnologia. (Darder et al., 2007) 

Focando em materiais bionanocompósitos para a biomedicina, observa-se que 

atualmente há um grande crescimento e incentivo a esses materiais, principalmente na 

liberação sustentada de fármacos de uso oral e tópico, tais como antibióticos, 

anticancerígenos, antiflamatórios, entre outros(Alcantara et al., 2010; Kevadiya et al., 

2014). Isto ocorre principalmente devido a união de diversas características importantes 
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para a liberação sustentada que é encontrada nesses materiais como a biodegrabilidade, 

biocompatibilidade, versatilidade, alta capacidade de retenção do fármaco e baixo custo. 

(Darder et al., 2007) 

Ainda que a maioria dos bionanocompósitos preparados no laboratório se baseia 

na combinação de biopolímeros e silicatos da família dos argilominerais (Aguzzi et al., 

2007) são encontrados na literatura outros trabalhos a base de outros sólidos 

inorgânicos, como por exemplo, os hidróxidos duplos lamelares (HDLs) (Alcantara et 

al., 2010; Choi et al., 2012). 

 

2-2.1 Fases inorgânicas 

2-2.1.1 Argilominerais 

Os sólidos inorgânicos da família dos argilominerais (montmorillonita, sepiolita, 

paligorskita, caulinita, haloisita...) são comumente usados na área biomédica como 

suportes de fármacos para liberação controlada (Aguzzi et al., 2007; Eduardo Ruiz-

Hitzky 2010).A maioria desses silicatos apresentam características essenciais para 

aplicação na biomedicina, como biocompatibilidade, biodegrabilidade, não toxicidade e 

boa compatibilidade com espécies orgânicas (Darder et al., 2007). 

 

a) Montmorillonita  

A montmorillonita é um argilomineral do grupo das esmectitas possui fórmula 

estrutural (Na)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2•nH2O. Sua estrutura é do tipo 2:1 onde são 

compostas por camadas estruturais constituídas por duas folhas tetraédricas de sílica e 

uma folha central octaédrica de alumina, unidas entre si por átomos de oxigênio comum 

a ambas as folhas (Figura 5)(Jain e Datta, 2014). Devido as substituições isomórficas 

nas camadas tetraédricas (Si por Al) ou octaédricas (Al por Mg), gera-se uma 

deficiência de carga cargas positivas, resultando em uma camada de carga global 

negativa (Jain e Datta, 2014). A carga negativa da rede é balanceada por cátions 

interlamelares, geralmente Na
+
, Ca

2+
, K

+
 entre outros (Uddin, 2008). A presença desses 

cátions interlamelares, confere a montmorillonita interessantes propriedades de troca 

iônica, onde esses cátions podem ser trocados por outros cátions mediante uma reação 

química estequiométrica (Santos, 1975). 
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Figura 5. Representação esquemática da montmorillonita.(T = tetraedro e O = 

octaédrico). Adaptado de http://braungroup.beckman.illinois.edu/IanBlitz.html

 

A montmorillonita é vastamente aplicada em processos catalíticos, em adsorção 

de diversas compostos em meios aquosos, tais como herbicidas e corantes (Celis et al, 

2012). Na liberação controlada de fármacos, pode ser utilizada como matriz anfitriã, 

onde o princípio ativo pode ser intercalado facilmente em suas galerias por reações de 

troca iônica(Margarita Darder, 2003; Aguzzi et al., 2007; Aguzzi et al., 2014), como no 

caso do estudo com o argilomineral montmorillonita intercalado o fármaco maleato de 

timolol por troca iônica. Este fármaco é eficaz contra a hipertensão, arritmias, bem 

como para prevenção secundária de infarto do miocárdio. Estudos indicaram que a MTT 

pode ser usada como o transportador de liberação prolongada de timolol para 

administração oral(Joshi et al., 2009). 

Entretanto, estudos de materiais bionanocompósitos a base de montmorillonita 

como dispositivos de liberação controlada de fármacos ainda é recente. Dentro deste 

contexto é relevante citar este recente trabalho de Iliescu et al (2014) onde sistemas de 

montmorillonita/alginato foram utilizados para sistemas de liberação de irinotecano, um 

fármaco usado no tratamento de carcinoma metastático do cólon ou reto não tratado 

previamente. O material bionanocompósito resultante foi comparado com o híbrido 

(monmorillonita-irinotecano) e com o irinotecano puro. Foi observado que em ambos os 

materiais, bionanocompósito e híbrido, houve um controle na liberação do irinotecano, 

sem qualquer efeito de degradação das esferas. No entanto, para o irinotecano puro, em 

90 minutos houve uma liberação de 50%, frente aos 4,6 e 7,5% de liberação do 

bionanocompósito e do híbrido montmorillonita-irinotecano, respectivamente. Podendo 

o sistema híbrido ser utilizado para liberação controlada no local do tumor e o 

bionanocompósito pode funcionar em um sistema de liberação em quimioterapia intra-

operatória de carcinoma colo-retal.  

T

O

T

T

O

T

Carregada
negativamente

Cátionstrocáveis
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b) Sepiolita 

 

A sepiolita é um silicato natural de magnésio de morfologia microfibrosa de 

formula geral [Si12O30Mg8(OH,F)4](H2O)4•8H2O(Ruiz-Hitzky, 2001). A estrutura 

cristalina de uma fibra está constituída por blocos 2:1 no qual consiste cada um em duas 

folhas tetraédricas de silício e oxigênio e uma octaédrica central contendo cátions de 

magnésio coordenados a átomos de oxigênio, flúor e grupos hidroxila (OH) (Ruiz-

Hitzky, 2001; Fernandes et al., 2014). Os blocos estruturais da sepiolita delimitam 

túneis de dimensões 1,08 x 0,4 nm, considerando sua seção transversal e canais na parte 

externa da fibra. Também, devido à descontinuidade da folha octaédrica ocasionada por 

uma inversão regular produzida a cada seis unidades de tetraedro, este silicato apresenta 

um elevado número de grupos silanóis (≡Si-OH) em toda sua superfície externa (Figura 

6)(Ruiz-Hitzky, 2001; Fernandes et al., 2011; Fernandes et al., 2014). 

Ainda que não apresente propriedades de intercalação, como os argilominerais 

lamelares (ex. montmorillonita), a estrutura especial de túneis e canais da sepiolita dá 

lugar uma alta superfície específica de aproximadamente 300m
2
/g, sendo que 

praticamente a metade desse valor é atribuído a superfície externa(García-Romero e 

Suárez, 2013). Além do mais, a presença de poros de diferentes tamanhos fazem deste 

mineral um excelente material adsorvente (García-Romero e Suárez, 2013). 

Figura 6. Representação esquemática da sepiolita. Adaptado de(Fernandes et al., 2014). 

 

 

Graças a presença dos grupos silanóis na superfície externa, este argilomineral 

apresenta boa interação com espécies orgânicas tais como biopolímeros e outras 

espécies, permitindo a preparação de diferentes materiais híbridos e biohíbridos  (Ruiz-
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Hitzky et al., 2013). Neste sentido, diversos materiais bionanocompósitos à base de 

sepiolita natural já foram reportados na literatura (Darder et al., 2006; Ruiz-Hitzky et 

al., 2013, Alcântara et al, 2014). Tais bionanocompósitos a base de sepiolita foram 

estudados para diversas aplicações, como para bioplásticos, membranas, na biomedicina 

como sistemas de liberação controlada de drogas, bem como a engenharia de 

tecidos(Ruiz-Hitzky et al., 2013). 

Em biomedicina, nanocompósitos a base de sepiolita foram estudadas na liberação 

de rifampicina, fármaco utilizado no tratamento de tuberculose e hanseníase, neste 

trabalho foi realizada a formação de um hidrogel nanocompósito com base em poli 

(álcool vinílico) - PVA e sepiolita e foi avaliado seu potencial para sistemas de entrega 

de drogas (Vicosa, 2009). Bionanocompósitos a base de sepiolita foram estudados para 

diversas aplicações, como para bioplásticos, membranas, na biomedicina como sistemas 

de liberação controlada de drogas, bem como a engenharia de tecidos(Ruiz-Hitzky et 

al., 2013). 

 

2-2.1.2Hidróxidos duplos lamelares 

Os hidróxidos duplos lamelares, HDL, são considerados por alguns autores 

como “argilas aniônicas” ou compostos do “tipo hidrotalcita”, sendo que as hidrotalcitas 

são argilas aniônicas naturais, que contém ânions carbonatos intercalados entre as 

lamelas de hidróxido duplo lamelar de magnésio e alumínio (Crepalde, E.L, Valim, 

J.B,1998). Ainda que os hidróxidos duplos lamelares não sejam muito abundantes na 

natureza, eles podem ser facilmente sintetizados em laboratório, pois possuem um baixo 

custo de síntese (Crepalde, E.L,Valim, J.B,1998;). Esses compostos são representados 

pela seguinte fórmula: 

[M
2+

1-x M
3+

x (OH) 2] 
x+

 A
m-

x/m•nH 2O 
 

Onde: 

 

 

 

A estrutura de um hidróxido duplo lamelar é análoga ao mineral brucita 

(Mg(OH)2). A brucita possui lamelas neutras, com os cátions de magnésio localizados 

no centro dos octaedros, os quais possuem em seus vértices ânions hidroxila (Crepalde, 

M
2+

 representa um cátion metálico divalente 

M
3+

 represente um cátion metálico trivalente 

A
m-

 representa um ânion intercalado com carga m
-
. 
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E.L, Valim, J.B,1998).  Porém, no caso de HDL entre as lamelas do tipo brucita 

ocorrem substituições de cátions divalentes por trivalentes, obtendo uma lamela 

carregada positivamente. Essas lamelas necessitam serem estabilizadas, neste caso, com 

a presença de ânions interlamelares (Cunha, V.R.R; Ferreira, A. M.C; Constantino, 

V.R.L;2010; Goh.k.l; lim,T.T e Dong, Z, 2008). 

A estrutura dos hidróxidos duplos lamelares (HDL) é composta basicamente de 

moléculas de água e ânions interlamelares, conforme apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7. Representação esquemática da estrutura do HDL (adaptado de Goh.k.l; 

lim,T.T e Dong, Z, 2008). 

 

 

 

Os ânions presentes na estrutura do HDL podem ser substituídos por outros 

compostos, como por exemplo, espécies orgânicas e inorgânicas. Há três maneiras 

distintas de intercalar ânions interlamelares na estrutura do HDL: pelo método de co-

precipitação, troca iônica ou por reconstrução (Cunha, V.R.R; Ferreira, A. M.C; 

Constantino, V.R.L, 2010). Uma breve descrição de cada método é dada a seguir: 

Método de co-precipitação: consiste em adicionar uma solução que contém os 

sais dos cátions divalentes e trivalentes sobre uma solução contendo o ânion a ser 

intercalado em pH alcalino. A síntese pode ser realizada a pH constante, onde o 

valor de pH é mantido durante todo o processo de síntese, mediante a adição 

simultânea da solução dos sais e a solução alcalina (Cunha, V.R.R; Ferreira, A. 

M.C; Constantino, V.R.L, 2010). 
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Método de troca iônica: baseia-se na intercalação dos ânions de interesse através 

de atração eletrostática, ou seja, por troca iônica do ânion interlamelar de origem 

partir de um sólido precursor previamente preparado (Cunha, V.R.R; Ferreira, A. 

M.C; Constantino, V.R.L, 2010). 

Método de reconstrução: consiste na calcinação do HDL a uma temperatura 

elevada, afim de obter os óxidos do material. Esses óxidos quando em contato 

com uma solução aquosa que contém o ânion que se deseja intercalar, o sólido é 

hidratado e reorganiza-se adotando a estrutura de HDL. Esse efeito é conhecido 

também como efeito memória (Cunha, V.R.R; Ferreira, A. M.C; Constantino, 

V.R.L, 2010). 

Essas diferentes capacidades de síntese do HDL confere ao mesmo muitas 

propriedades e características únicas, como por exemplo, na catálise, como adsorventes 

e inclusive na biomedicina (F. Cavani, 1991) (Cunha, V.R.R; Ferreira, A. M.C; 

Constantino, V.R.L;2010). Neste último caso devido principalmente ao seu caráter 

biocompátivel e biodegradável, este sólido inorgânico é amplamente empregado na 

liberação controlada de fármacos, como aditivo e excipiente para fármacos entre outras 

diversas aplicações do setor (como cicatrização de feridas, tratamento de pele, infecções 

dentárias, etc.)(Cunha, V.R.R; Ferreira, A. M.C; Constantino, V.R.L;2010 ;Nalawade, 

P.; Aware B.; Kadam, V. J.R; Hirlekar S.2009).Além disso, os HDLs podem ser 

facilmente combinados com polímeros de origem natural ou sintética, formando 

materiais híbridos e bionanocompósitos (Nalawade, P.; Aware B.; Kadam, V. J.R; 

Hirlekar S. 2009 ; (Darder et al., 2007). Esta combinação melhora significativamente as 

propriedades de ambos os materiais (orgânico e inorgânico), como propriedades 

mecânicas, absorção de água, melhor controle na liberação controlada de fármacos e 

aumento do tempo de prateleira dos fármacos (Cunha, V.R.R; Ferreira, A. M.C; 

Constantino, V.R.L;2010). 

Na área de liberação controlada de fármacos, diversas espécies ativas já foram 

intercaladas em HDL, tais como ibuprofeno, pravastatina sódica, ácido ascórbico 

(vitamina C), diclofenaco, naproxeno, amoxicilina entre outros (Cunha, V.R.R, et al 

2012; Aisawa, S. et al 2007:Cao F1, Wang Y, Ping Q, Liao Z, 2011; Neste último caso, 

a amoxicilina foi intercalada através do método de calcinação-reconstrução em uma 

matriz de HDL na qual foi impregnada com Fe3O4.  O hidróxido duplo lamelar 

magnético se mostrou promissor na aplicação na liberação controlada do antibiótico, 
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(Wang et al., 2009). Materiais bionanocompósitos empregando HDL como fase 

dispersa para a aplicação no campo de biomedicina é cada vez mais crescente, onde 

podemos mencionar a combinação biopolímerica do polissacarídeo alginato e da 

proteína zeína para recobrir o híbrido HDL-Ibuprofeno ou  o uso da poli (ε-

caprolactona) para recobrimento do híbrido HDL-AMX, através da técnica de 

eletroespin(Valarezo et al., 2013). 

 

2-2.2 Fases biopoliméricas 

Os polímeros mais empregados como matrizes na liberação controlada de 

fármacos tanto de origem natural ou biológica, são da classe dos polissacarídeos tais 

como alginato, pectina, gelatina, quitosana entre outros (Alvarez-Lorenzo, C. et al., 

2013).  Esses tipos de matrizes têm despertado grande interesse devido as suas 

interessantes propriedades de biodegrabilidade, biocompatibilidade, baixa densidade, 

juntamente com a sua versatilidade, desde que podem ser processados nas mais 

diferentes formas como filmes, microesferas, espumas entre outras (Matalanis et al., 

2011; Alvarez-Lorenzo, C. et al., 2013). Porém, muitos desses polissacarídeos 

apresentam alto caráter hidrofílico, no qual muitas vezes é um inconveniente quando se 

deseja obter sistemas resistentes aos meios aquosos. 

 

a) Carboximetilcelulose  

A carboximetilcelulose (CMC) é um biopolímero aniônico derivado da celulose 

(baseado no polímero de β-(1,4) -D-glucopiranose da celulose), e obtido por inserção de 

grupos CH2COOH nas cadeias moleculares da celulose, como observado na Figura 

8(Wong e Ramli, 2014). Devido a sua não-toxicidade e biodegrabilidade, este 

biopolímero tem sido amplamente utilizado tanto na área alimentícia como biomédica 

(Upadhyaya et al., 2014).  Nesta última área em concreto, a carboximetilcelulose tem 

sido empregada no estudo de dispositivos para a engenharia de tecidos (ossos, 

cartilagens) ou como sistema carreador de fármacos, tanto sozinho, (Upadhyaya et al., 

2014) como combinado, com outros polímeros tais como alginato, (Kim et al., 

2012)formando sistemas binários, ou inclusive ternários, implicando a sua combinação 

com mais de dois de polímeros (Alvarez-Lorenzo, C. et al., 2013). 
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Figura 8. Estrutura química da unidade representativa de uma cadeia de 

carboximetilcelulose. 

 

 

Devido a sua boa capacidade de formar filmes e alta hidrofilicidade, foram 

conformados filmes de carboximetilcelulose a fim de avaliar quanto a sua atividade 

antibacteriana no tratamento de infecções causadas por feridas, permitindo uma melhora 

na cicatrização das mesmas (Wong e Ramli, 2014). 

O gel de carboximetilcelulose também pode ser estabilizado por um processo do 

tipo sol-gel, mediante reações com cátions trivalentes como o Fe
3+

 ou Al
3+

, contribuindo 

para uma diminuição das interações repulsivas intramoleculares das cadeias do 

polissacarídeo. A interação entre as cadeias do biopolímero com cátions trivalentes é 

acompanhada de uma mudança conformacional das cadeias do polímero, resultando em 

uma extensa rede de ligação cruzada, na qual é responsável pela formação de uma 

estrutura denominada de caixa de ovos (egg box), tal como está representado na Figura 

9 (Barkhordari et al., 2014). Essa característica é uma propriedade muito interessante 

para a indústria farmacêutica, pois permite preparar materiais na forma de esferas ou 

microesferas de diferentes naturezas. 

 

Figura 9. Esquema de ligação entrecruzada de carboximetilcelulose com cátions 

Fe
3+

 . Adptado de (Barkhordari et al., 2014). 

 

b)  Zeína 

A zeína é uma proteína do milho da classe das prolaminas com peso molecular 

de aproximadamente 40 kDa (Rishi Shukla e Cheryan, 2000; Paliwal e Palakurthi, 
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2014). Sua estrutura é constituída majoritariamente por aminoácidos não polares, 

conferindo a esta proteína propriedades hidrofóbicas (Paliwal e Palakurthi, 2014). 

Como consequência, a zeína não é solúvel nem em água pura nem em álcool puro, 

sendo misturas de etanol/água, solventes habituais para a solubilização da proteína 

(Paliwal e Palakurthi, 2014). Nestas condições a zeína é solubilizada somente quando 

atinge uma concentração de etanol entre 50% e 90% (Figura 10). Fora destes 

parâmetros, a zeína sofre um processo de precipitação ou coacervação. 

 

Figura 10. Representação do diagrama de fases ternário da zeína. Adaptado de 

(Rishi Shukla e Cheryan, 2000) 

.  

 

Outros solventes podem ser utilizados para a solubilização da zeína. Dentre eles 

encontram-se misturas de acetona/água e meios altamente alcalinos. Devido a sua alta 

hidrofobicidade, torna-se cada vez mais crescente a utilização desta proteína no setor 

alimentício, como filmes que possuem excelentes propriedades de barreira para a água e 

oxigênio, garantindo um maior tempo de prateleira dos alimentos, bem como na  área 

biomédica para  revestimentos hidrofóbicos de comprimidos, ou como componente da 

formulação de sistemas dispensadores de fármacos, ou também como nanofibras para 

aplicação em engenharia de tecidos (Figura 11) (Rishi Shukla e Cheryan, 2000; Paliwal 

e Palakurthi, 2014). 
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Figura 11. Representação esquemática das principais aplicações da zeína. 

Adaptado de (Paliwal e Palakurthi, 2014). 

 

Há poucos trabalhos sobre aplicação de zeína na área biomédica que podem ser 

encontrados na literatura. Dentre eles é relevante mencionar os trabalhos de Han et al e 

Liu et al., onde materiais processados como filmes e microesferas a base de zeína foram 

desenvolvidos para serem aplicados como substrato de cultura de células e liberação de 

ivermectina, respectivamente (Liu et al., 2005).  

A baixa solubilidade da zeína em meios aquosos pode se tornar um grande 

inconveniente quando se utiliza esta proteína para a liberação de fármacos, desde que a 

maioria destes sistemas necessitam uma absorção de água adequada para que a liberação 

do princípio ativo ocorra de forma apropriada. Como uma estratégia para superar este 

problema, a zeína pode ser associada a outros compostos, tais como polímeros naturais 

ou sintéticos melhorando certas propriedades, principalmente quando associados a 

polímeros altamente hidrofílicos, onde a combinação de ambos os polímeros podem 

modelar da absorção de água do material final (Paliwal e Palakurthi, 2014). 

Adicionalmente, a zeína pura ou associdada a outros biopolímeros pode ser 

combinado com sólidos inorgânicos no qual gera um material bionanocompósito. 

Assim, combinações  biopoliméricas a base de zeína e alginato foram utlizadas como 

recobrimento de híbridos do hidróxido duplo lamelar-ibuprofeno para liberação 

controlada de fármacos (Alcantara et al., 2010). Foi constatado neste estudo que, o 

aumento da concentração de zeína no material bionanocompósito final favorece a uma 

maior estabilidade do sitema em meio aquoso, atuando diretamente no perfil da 

liberação controlada da droga em meios que simulam a passagem gastrointestinal. 
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2-3 ANTIBIÓTICOS 

 

Os antibióticos são os medicamentos mais utilizados para o tratamento de doenças 

infecciosas causadas por bactérias, nas quais são consideradas uma das formas de vida 

mais numerosa da Terra (Xiong et al., 2014). As infeções bacterianas são causadas por 

bactérias que invadem um anfitrião qualquer e dependendo das condições do meio, se 

reproduzem muito rapidamente (Xiong et al., 2014). As doenças infecciosas causadas 

por bactérias, das mais diversas espécies, podem ser contagiosas e incluem uma 

variedade de infecções, como as infecções cutâneas leves ou profundas(Stebbins et al., 

2014). 

Os antibióticos são compostos que param o crescimento bacteriano, ou matam 

totalmente as bactérias (Larryj.Peterson, 1990; Xiong et al., 2014). Tal ação dependerá 

tanto da capacidade do antibiótico em agir nos processos celulares críticos das bactérias, 

quanto do sistema carreador na administração do fármaco(Xiong et al., 2014). Para 

haver um bom tratamento com o antibiótico tanto administrado por via oral quanto 

tópica, é necessário que o fármaco tenha um comportamento linear de liberação no local 

infectado em um tempo de liberação suficiente (Smith, 2005).  A maioria dos 

antibióticos livres de qualquer proteção, tem um efeito rápido e de curta duração, sendo 

necessário várias doses diárias para que se obtenha o efeito desejado, no qual pode 

resultar em efeitos colaterais graves ao organismo do paciente, tais como a resistência 

de certas bactérias a ação do fármaco (Alekshun e Levy, 2007). 

 

 

a) Neomicina 

 

A neomicina é um antibiótico da classe dos aminoglicosídeos, no qual contêm em 

sua estrutura seis grupos amino, sete grupos hidroxila e seis funções glicosídicas (Figura 

12), apresentando assim, um forte caráter hidrofílico(Peng et al., 2013). 

Fármacos desta classe atuam na inibição da síntese proteica das bactérias gram-

negativas (Escherichia coli, Klebisiella pneumoniae, Enterobacter e Proteus vulgaris) e 

algumas gram-positivas (Staphylococcus aureus e Enterococcus faecalis) (Peng et al., 

2013). A neomicina é principalmente empregada em uso tópico, como pomadas ou 

cremes, usualmente aplicados duas a três vezes ao dia (ou a critério 

médico/odontologista). Amplamente utilizada para diversas infecções de pele e mucosas 
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causadas por microorganismos sensíveis ao fármaco, incluindo queimaduras, feridas 

abertas, úlceras e dermatoses infectadas (Nitanan et al., 2013). 

Figura 12. Estutura química da neomicina. 

 

 

b) Amoxicilina 

 

A amoxicilina é um antibiótico da classe β-lactâmicos, apresentando na sua 

estrutura um anel β-lactâmico, característico dessa classe de fármacos. A amoxicilina é 

um dos antibióticos mais utilizados atualmente, sendo sua principal administração por 

via oral, sendo empregado amplamente em infecções orais (pós operatórios dentários, 

infecções na garganta), atuando no combate de bactérias gram-positivas e negativas, tais 

como Diplococcus pneumoniae, Estafilococos não produtores de 

penicilase,Estreptocococs hemolítico e não hemolíticos, entre outras classes (Airoldi e 

Oliveira, 2014)(Korolkovas e França, 2008). Possui um mecanismo de ação a inibição 

da biossíntese do mucopeptídeo da parede celular das bactérias (Jimejnez C.J, et al, 

1994). Este fármaco é do tipo penicilina semi-sintética, diferenciando-se da ampicilina 

apenas por apresentar à hidroxila em vez do hidrogênio(Korolkovas e França, 2008). A 

amoxicilina é um composto anfótero apresentando 3 constantes de dissociação, 

conforme indicado na Figura 13. 

 

 

 

 

 

Neomicina
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Figura 13. Estrutura da amoxicilina e as suas constantes de dissociação. 
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2-4 JUSTIFICATIVA DO PLANO DE TRABALHO 

 

A estratégia de preparação de combinações biopoliméricas e sólidos inorgânicos 

visando à obtenção de materiais bionanocompósitos, com boas propriedades físico-

mecânicas e funcionais, se tornam vantajosas, uma vez que possibilita reunir num só 

material, a combinação de duas ou mais propriedades físico-químicas desejadas para 

liberação de fármacos. 

De acordo com essas premissas e com base em trabalhos prévios (Alcantara et al., 

2010), surge a ideia de combinar um polissacarídeo altamente hidrofílico, como a 

carboximetilcelulose, com a proteína hidrofóbica zeína, formando um sistema 

biopolimérico onde as propriedades de tolerância a meios aquosos e ambientes de alta 

umidade possam ser moduladas. Assim, espera-se que a presença de zeína favoreça a 

um aumento de resistência a água, contribuindo com uma redução da velocidade de 

decomposição dos materiais resultantes.  

Por outro lado, a combinação entre argilominerais, hidróxidos duplos lamelares e 

biopolímeros é de grande interesse para desenvolvimento de diversos tipos de 

dispositivos de liberação de fármacos que devem ser protegidos, tanto de uso oral, como 

de uso tópico. Entretanto, o uso de argilominerais tais como montmorillonita e sepiolita 

e também os hidróxidos duplos lamelares, ainda não está otimizado, já que esses tipos 

de matrizes são sensíveis a pH ácidos, conduzindo a uma lixiviação dos metais que 

formam a estrutura cristalina, ou até mesmo, a destruição da mesma. Devido a isto, a 

imobilização de espécies farmacologicamente ativas em matrizes do tipo 

montmorillonita, sepiolita e hidróxidos duplos lamelares, e sua posterior incorporação 

em sistemas poliméricos podem resultar em uma boa alternativa na busca de novas 

formulações que possam ser aplicadas como sistemas de liberação mais eficazes, onde o 

perfil de liberação possa ser alterado em função do tipo de sólido empregado.  
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Capítulo 3  

3 - OBJETIVOS  

  

3-1 OBJETIVO GERAL 

 

 Desenvolver novos sistemas bionanocompósitos a base de sólidos inorgânicos e 

biopolímeros para a liberação de fármacos do tipo antibiótico para administração tópica 

e oral. 

 

 

3-1.1 Objetivo específicos 

 

 Intercalar o fármaco modelo neomicina em uma matriz lamelar do tipo 

montmorillonita por meio de reações de troca iônica em presença do fármaco em sua 

forma catiônica. 

 Imobilizar o fármaco modelo neomicina em uma matriz fibrosa do tipo sepiolita 

mediante adsorção em meio aquoso. 

 Intercalar o fármaco modelo amoxicilina em uma matriz lamelar do tipo 

Hidróxido Duplo Lamelar (HDL), por meio de reações de troca iônica do fármaco na 

sua forma aniônica. 

 Intercalar o fármaco modelo amoxicilina em uma matriz lamelar do tipo 

montmorillonita por meio de reações de troca iônica do fármaco na sua forma catiônica. 

 Desenvolver substratos a base da combinação de carboximetilcelulose e zeína 

que permitam incorporar fármacos, no presente caso neomicina e a amoxicilina, seja de 

uma forma direta ou previamente imobilizada em um sólido inorgânico do tipo lamelar 

ou fibroso.  

 Realizar um estudo comparativo da atividade antimicrobiana do antibiótico 

neomicina nos três sistemas processados como filmes: aquele que incorpora o fármaco 

diretamente; aquele que incorpora o fármaco intercalado em montmorillonita; e aquele 

que incorpora o fármaco imobilizado na superfície externa da sepiolita.   

 Avaliar a liberação do fármaco amoxicilina incorporado somente na matriz 

biopolimérica, bem como em um sistema bionanocompósito, em um estudo 

comparativo de ambos os materiais nos quais serão processados como esferas. 
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Capítulo 4 

 

4 – PARTE EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo são comentados os procedimentos experimentais usados na 

preparação da combinação biopolimérica carboximetilcelulose-zeína, assim como a 

incorporação direta do fármaco neomicina e do fármaco amoxicilina na combinação 

biopolimérica, conformados em filmes e esferas. Também serão comentados os passos 

para a preparação dos híbridos montmorillonita-neomicina, sepiolita-neomicina e 

hidróxidos duplos lamelares-amoxicilina e sua incorporação em uma matriz 

biopolimérica resultando em materiais bionanocompósitos. Além disso, será descrito a 

incorporação do fármaco amoxicilina em um hidróxido duplo lamelar, bem como a 

incorporação desse material híbrido (HDL-AMX) na matriz biopolímerica e sua 

conformação em esferas. Serão mostrados os métodos de preparação da atividade 

antibacteriana dos filmes bionanocompósitos, a liberação controlada das esferas 

simulando o fluido gastrointestinal e as técnicas de caracterização empregadas neste 

estudo.  

 

4.1 REAGENTES DE PARTIDA 

 

 Na Tabela 1 se apresenta os reagentes utilizados neste trabalho, incluindo sua 

fórmula, procedência e grau de pureza. 
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Tabela 1. Reagentes empregados neste estudo. 

Reagentes Fórmula Procedência Pureza 

(%) 

Zeína ---- Sigma-Aldrich ---- 

Carboximetilcelulose C8H15NaO8 Sigma-Aldrich ---- 

Neomicina C23H46N6O13 Sigma-Aldrich >99 

Montmorillonita (Na)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2•nH2O 

 

Southern Clay 

Products
®
 

----- 

Sepiolita [Si12O30Mg8(OH,F)4](H2O)4•8H2O Tolsa S.A
®
. ----- 

 

Etanol Absoluto 

 

C2H5OH 

Sigma-Aldrich  

P.A 

Amoxicilina C16H19N3O5S Sigma-Aldrich >99 

Nitrato de Magnésio 

hexahidratado 

Mg(NO3)2.6H2O Sigma-Aldrich ----- 

Nitrato de zinco 

hexahidratado 

Zn(NO3)2.6H2O Sigma-Aldrich ----- 

Nitrato de alumínio 

nonahidratado 

Al(NO3)3.9H2O Sigma-Aldrich ----- 

 

 

4.2 PREPARAÇÃO DE MATERIAIS BIONANOCOMPÓSITOS QUE 

INCORPORAM O FÁRMACO NEOMICINA (USO TÓPICO) 

 

Para a preparação dos sistemas tópicos de liberação de fármacos foram 

desenvolvidos dois sistemas híbridos usando dois argilominerais de distinta natureza: 

montmorillonita (lamelar) e sepiolita (fibrosa).  

 

 

4-2.1 Preparação do material híbrido montmorillonita-neomicina 

 

A preparação do híbrido montmorillonita-neomicina realizou-se da seguinte 

maneira: dissolveu-se 0,25g de neomicina em 10 mL de água bidestilada. Em seguida, 

pesou-se 0,5g do argilomineral montmorillonita contendo íons sódio na sua região 

interlamelar, nos quais foram dispersos em 25 mL de água bidestilada mantendo-se sob 

agitação magnética por 30 minutos. Após este período, adicionou-se a solução de 

neomicina na dispersão do argilomineral, permanecendo em agitação por 24, 48 e 72 

horas, a fim de ver a influência do efeito cinético na capacidade de troca iônica da 

montmorillonita sódica. O pH inicial estava em torno de 6, ideal para a protonação dos 

grupos amina. 
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Ao final de cada experimento foi verificado o pH, o mesmo permaneceu em torno 

de 6 em todos os tempos 24, 48 e 72 horas. Após o tempo de reação, o sólido foi lavado 

e centrifugado por 3 vezes para a retirada do fármaco não adsorvido. O material foi seco 

em estufa a 60ºC por uma noite obtendo-se os materiais híbridos montmorillonita-

neomicina nos quais foram codificados em MTT-Neo24,MTT-Neo48 e MTT-Neo72, 

para os materiais preparados a 24, 48 e 72 horas, respectivamente (Figura 14). 

 

Figura 14. Representação esquemática da formação do híbrido MTT-Neo. 

 

 

4-2.2Preparação do material híbrido sepiolita-neomicina 

A preparação do híbrido sepiolita-neomicina realizou-se da seguinte maneira: 

inicialmente pesou-se 0,25g de neomicina a qual foi dissolvida em 10 mL de água 

bidestilada.  

Em seguida 0,5g do argilomineral sepiolita foram dispersos em 25 mL de água 

bidestilada. O argilomeneral ficou em agitação por 30 minutos. A solução de neomicina, 

preparada anteriormente, foi adicionada a dispersão da sepiolita. Após a adição do 

fármaco, o pH se manteve em torno de 5,90, ou seja, pH ideal da protonação dos grupos 

aminas. A dispersão do material sepiolita-neomicina ficou em agitação por 48 horas.  

Após o tempo de agitação, o sólido foi lavado e centrifugado por 3 vezes, a fim de 

retirar todo o fármaco que não foi incorporado ao sólido inorgânico em toda a parte 

inorgânica do material. Em seguida, o sólido foi seco por uma noite em uma estufa a 

60ºC.Obtendo o material híbrido sepiolita-neomicina (Sep-Neo) (Figura 15). 
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Figura 15. Representação esquemática da formação do híbrido Sep-Neo. 

 

4.2.3 Preparação dos filmes biopoliméricos a base carboximetilcelulose-zeína 

Inicialmente foram preparadas diferentes concentrações de carboximetilcelulose 

(CMC) e zeína (Z), nas proporções de CMC:Zeína de 1:0, 1:0,1, e 1:1, onde a 

quantidade total de zeína adicionada foi de 0, 10, e 50 % em relação ao peso total de 

biopolímeros, sendo que a concentração final de biopolímeros foi de 1% (m/v). Para 

preparar esses materiais foram feitas diferentes concentrações conhecidas de zeína 

solubilizada em 25 mL de etanol/água a 80% (v/v), onde cada uma dessas concentrações 

foi adicionada à 25 mL de uma dissolução de carboximetilcelulose (CMC) previamente 

aquecida a 60 ˚C. O sistema foi mantido em agitação magnética por aproximadamente 

20 minutos, até obter uma boa homogeneização, posteriormente transferido em uma 

placa Petri, no qual foi deixado a temperatura ambiente para a evaporação da água e 

obtendo assim os filmes biopoliméricos de carboximetilcelulose-zeína (Figura 16). 

 

Figura 16. Representação esquemática da formação da matriz biopolimérica. 

 

 

 

4-2.4 Preparação de filmes a base de carboximetilcelulose-zeína que incorporam 

neomicina diretamente (CMC-Z/Neo) 

A preparação dos materiais carboximetilcelulose-zeína/neomicina (CMC-Z-Neo) 

se realizou de forma similar a etapa 4-2.3. Uma solução de neomicina que contém 50mg 
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é adicionada à carboximetilcelulose previamente dissolvida, a temperatura ambiente, e 

mantida em agitação por aproximadamente 20 minutos. Em seguida, são acrescentadas 

as quantidades de zeína correspondentes para alcançar as concentrações de 0,10 e 50% 

em relação à carboximetilcelulose. Posteriormente, o material foi transferido em uma 

placa Petri, seco a temperatura ambiente, obtendo os filmes CMC-Z/Neo (Figura 17). 

 

Figura 17. Representação esquemática da formação dos filmes CMC-Z/Neo. 

 

 

4-2.5 Preparação de filmes bionanocompósitos a base de carboximetilcelulose-zeína 

que incorporam neomicina a partir do hibrido MTT-Neo ou Sep-Neo 

A preparação dos materiais bionanocompósitos a base de carboximetilcelulose-

zeína, nas distintas proporções de zeína (0, 10 e 50% (m/m)) que incorporam 

montmorillonita-neomicina (CMC-Z/MTT-Neo) ou sepiolita-neomicina (CMC-Z/Sep-

Neo) foi realizado da seguinte forma: foram preparados inicialmente a matriz 

polimérica, conforme procedimento explicado na etapa 4-2.3. Uma suspensão aquosa do 

híbrido MTT-Neo ou Sep-Neo que contém 50 mg de neomicina foi adicionada ao 

hidrogel formado pela matriz biopolimérica, mantida em agitação magnética por 30 

minutos até se obter um material homogêneo. O material, em seguida, foi depositado 

em placas Petri permitindo a sua secagem a temperatura ambiente, originando o filme 

bionanocompósito correspondente (Figura 18). 

 

Figura 18. Representação esquemática da formação do bionanocompósito CMC-

Z/MTT-Neo ou CMC-Z/Sep-Neo. 
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4-2.6 Preparação dos meios para a atividade antibacteriana dos filmes 

bionanocompósitos 

Para os testes de atividade antibacteriana dos bionanocompóstios foram 

selecionados 4 microrganismos, entre eles bactérias Gram-positivas (Listeria 

monocytogenes, Staphylococcus aureus) e Gram-negativas (Escherichia coli, Salmonela 

choleraesius) crescidas previamente em meio Lúria Bentani (10 g/L de triptona, 5 g/L 

de extrato de levedura e 5 g/L de NaCl) durante 24 horas a 36 ± 1 ºC. Os testes foram 

realizados pelo método de difusão em discos de filmes, com diâmetro de 

aproximadamente 12mn, em placas de Petri com meio de cultura Ágar Mueller-Hinton. 

As culturas ativas das bactérias foram inoculadas por espalhamento com auxílio da alça 

de Drigalski estéril nas placas num volume de 100 μL.Em cada placa foi depositado um 

filme, sendo um de controle negativo (branco), na avaliação do potencial antibacteriano 

dos filmes biopolíméricos (CMC-Zein-Neo) e dos filmes contendo os argilominerais 

montmorillonita sódica (CMC-Zein/MTT-neo) e sepiolita (CMC-Zein/Sep-Neo) e, em 

diferentes concentrações do biopolímero zeína (0, 10 e 50%). Após a incubação das 

placas ficaram por 36 ± 1 ºC durante 24h horas em uma estufa, os resultados foram 

analisados medindo-se o diâmetro do halo de inibição de crescimento das bactérias de 2 

em 2 horas incluindo o diâmetro do disco do filme, com o auxílio de uma régua.Os 

resultados foram expressos em milímetros pela média aritmética dos valores dos halos 

obtidos nas três repetições de cada bactéria, sendo as médias analisadas estatisticamente 

por análise de variância (ANOVA). 

 

 

4.3 PREPARAÇÃO DE MATERIAIS BIONANOCOMPÓSITOS QUE 

INCORPORAM O FÁRMACO AMOXICILINA (USO ORAL) 

 

Para a preparação dos sistemas orais de liberação controlada de fármacos foram 

desenvolvidos dois compostos de intercalação usando dois sólidos anfitriões: 

montmorillonita e hidróxidos duplos lamelares.  

 

4 -3.1 Preparação do híbrido montmorillomita-amoxicilina (MTT-AMX) 

A preparação do híbrido montmorillonita-amoxicilina foi realizada da seguinte 

maneira: foi pesado inicialmente e 0,25g de amoxicilina, que foi adicionada em 10 mL 
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de água bidestilada, deixando em ultra-som por aproximadamente 30 minutos, a fim de 

obter uma maior fração de amoxicilina solubilizada. Em seguida pesou-se 0,5g do 

argilomineral montmorillonita, o qual foi disperso em 25 mL de água bidestilada em 

agitação por 30 minutos. Após esta etapa, a suspensão de amoxicilina foi adicionada a 

dispersão do argilomineral previamente preparada, o qual permaneceu em agitação por 

24 horas a temperatura ambiente. O pH do sistema foi reduzido a aproximadamente 2,9 

a fim de haver a protonação dos grupos amino. Sendo que o mesmo se manteve ao final 

das 24 horas em 3,8. Passado as 24 horas o material híbrido foi lavado 3 vezes com 

água bidestilada e seco em estufa a 60 ˚C por uma noite. 

 

4-3.2. Preparação do híbrido hidróxido duplo lamelar-amoxicilina (HDL-AMX) 

 

Os hidróxidos duplos lamelares (HDL) foram sintetizados de duas formas: na 

primeira síntese foi utilizado Mg e Al nas proporções de 2:1 contendo íons NO
-
3(MgAl-

NO
-
3) realizou-se pelo método de co-precipitação a pH constante. A segunda síntese foi 

utilizado Zn e Al nas proporções de 2:1 contendo íons NO
-3

 (ZnAl-NO
-
3) e ânions 

interlamelares de carbonatos (CO3
-2

)realizado pelo método de co-precipitação a pH 

constante.  

 

4-3.2.1 Síntese de Hidróxidos Duplos Lamelares de MgAl-NO3
- 

 

A síntese dos hidróxidos duplos lamelares (HDLs) de Mg e Al nas proporções de 

2:1 contendo íons NO
-
3 (MgAl-NO

-
3) realizou-se pelo método de co-precipitação a pH 

constante. Para a preparação da síntese do HDL-MgAl,utiliza-se 2,56g de Mg(NO3)2 .6 

H2O e 1,87g de Al(NO3)3. 9 H2O dissolvidos em 500 mL de água bidestilada a qual foi 

previamente descarbonatada com um fluxo de argônio.Foi adicionada a solução 

preparada anteriormente em um funil de separação,onde a solução é gotejada lentamente 

em 200 mL de água bidestilada. Simultaneamente, uma solução de NaOH a uma 

concentração de 1 mol/Lé gotejada ao sistema mantendo o pH em aproximadamente 9.0 

durante todo o processo de síntese com o auxílio de uma bureta. O sistema é mantido 

em agitação sob um fluxo de argônio e o pH da solução é controlado com um pHmetro. 

Após o completo gotejamento da solução de sais de Mg(NO3)2 .6 H2O e 

Al(NO3)3. 9 H2O, a solução permanece sob agitação durante 4 horas para o 
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envelhecimento e o favorecimento da formação dos cristais. Passado o tempo de 

envelhecimento o sólido formado foi lavado 3 vezes com água bidestilada e 

centrifugado. Em seguida o material foi seco em uma estufa a 60ºC durante 

aproximadamente 24 horas, macerado e analisado (Figura 19). 

 

Figura 19. Representação esquemática da formação do HDL-MgAl. 

 

 

4-3.2.2 Síntese de Hidróxidos Duplos Lamelares de ZnAl-CO3
-2 

 

A síntese do HDLZnAl-CO3
-2

 (2:1) foi realizada de um modo similar ao descrito 

para o HDL-MgAl (conforme descrito no item 4-3.2.1) salvo que nesta síntese não se 

utiliza atmosfera de argônio. Para este propósito foram utilizados 7,43g de Zn(NO3)2 e 

4,7g de Al(NO3)3, dissolvidos em 250 mL de água bidestilada. Em seguida, a solução de 

ZnAl-CO3
-2

 preparada foi adicionada em um funil de separação, onde se deixava gotejar 

lentamente em 250 mL da solução de Na2CO3 0,1mol/L previamente preparada. Uma 

vez o material formado, o mesmo é calcinado em um forno a 350ºC por 2 horas e 30 

minutos (Wang et al., 2009), formando os Óxidos Duplos Lamelares (ODL), conforme 

esquema apresentado na Figura 20. 
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Figura 20. Representação esquemática da síntese do HDL e da sua transformação em 

LDO.  

 

 

4-3.2.3 Preparação dos compostos de intercalação hidróxidos duplos lamelares-

amoxicilina (HDL-AMX) 

 

Os métodos empregados para a fim de lograr a efetiva intercalação da amoxicilina 

nos hidróxidos duplos lamelares são descritos abaixo: 

 

a) Método de troca iônica  

 

Em um béquer dissolve-se 1g de amoxicilina em 20 mL de água e o pH é ajustado 

7 mediante a adição de uma solução de NaOH 1mol/L. Em seguida 0,5g de HDL-MgAl 

são suspensos em 20 mL de água bidestilada, na qual é adicionada a solução de fármaco 

previamente preparada. O pH do sistema é reajustado em 7, mantendo-se o mesmo a 

uma temperatura de 60ºC sob refluxo e agitação magnética durante 24 ou 48h. O sólido 

resultante é isolado por centrifugação, lavado 3 vezes com água bidestilada e seca em 

estufa durante aproximadamente 24 horas. 

 

b) Método de Reconstrução 

 

A intercalação da amoxicilina no HDL- ZnAl 2:1 realiza-se a partir da 

reconstrução (efeito memória) do precursor HDL preparado a partir de ZnAl-CO3
-2

 

calcinado a 350ºC (4-3.2.2) na presença de uma solução contendo o fármaco na sua 

forma aniônica. Para este fim, 0,25g de ODL (Óxido Duplo Lamelar) é adicionado a 

uma solução de amoxicilina previamente preparada (0,5g de amoxicilina em 25 mL de 

água bidestilada).O sistema é mantido em agitação magnética por 20 horas em um fluxo 
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de nitrogênio. Ao término da agitação, o sólido foi centrifugado e lavado três vezes com 

água bidestilada e seca em estufa em 60ºC durante 24 horas. 

 

4-3.3 Preparação de esferas a base de carboximetilcelulose-zeína (CMC-Z) 

 

As esferas biopolímericas de carboximetilcelulose-zeína (CMC/Z) foram 

preparadas em proporção em massa de CMC:Z de 0:1, 0, 1:1, 0, 25:1 e 1:1, ou seja, foi 

adicionada 0, 10, 25 e 50% de zeína em relação a massa de carboximetilcelulose, 

conforme descrito no item 4.2.3. Para isso foram preparadas diferentes quantidades de 

uma dissolução conhecida de 25 mL de etanol/água a 80% (v/v), e cada porcentagem de 

zeína foi adicionada lentamente em 25 mL de uma dissolução de carboximeticelulose 

aquecida a 60˚C e resfriada a temperatura ambiente. Em todos os casos, a concentração 

de carboximetilcelulose foi variada a fim de obter uma concentração final de 

biopolímeros de 2% (m/v). O sistema foi mantido em agitação por 30 minutos até a 

completa homogeneização. Posteriormente, a matriz biopolimérica formada foi 

transferida para uma bureta, goteja em uma solução de 5% de AlCl3, conforme 

demonstrado na Figura 21.Quando as gotas da mistura biopolimérica atingem a solução 

de AlCl3, se observa estabilização de gel em uma conformação de esferas. Depois de 20 

minutos de envelhecimento na solução de AlCl3, as esferas são lavadas com 

aproximadamente 200 mL de água, a fim de retirar os íons Al
3+

 residuais. Uma vez 

lavadas, as esferas são secas a temperatura ambiente. 

 

Figura 21. Representação esquemática do processo de síntese das esferas de 

carboximetilcelulose-zeína (CMC-Z). 
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4-3.4 Preparação de esferas a base de carboximetilcelulose-zeína que incorporam 

amoxicilina diretamente (CMC-Z/AMX) 

 

Os materiais biopoliméricosque incorporam amoxicilina foram processados 

como forma de esferas. Nesta etapa, a carboximetilcelulose foi dissolvida em 20 mL de 

água bidestilada aquecida a 60˚C. Após a atingir a temperatura ambiente, foi adicionada 

ao hidrogel 0,1 g de amoxicilina dissolvida previamente em 15 mL de água bidestilada, 

com auxílio de um banho de ultrassom. Uma vez homogeneizado o sistema, 15 mL de 

uma solução de água/etanol 80% (v/v) contendo zeína em diferentes concentrações (0, 

10, 25 e 50%) foi adicionada ao sistema recentemente preparado. A suspensão coloidal 

de CMC-Z/AMX, uma vez homogeneizada, foi adicionada a uma bureta, na qual 

gotejava lentamente em 300 mL de solução de AlCl3, conforme descrito na Figura 23.  

 

 

4-3.5Preparação de esferas bionanocompósitos a base de carboximetilcelulose-

zeína que incorporam amoxicilina a partir do híbrido MTT-AMX ou HDL-AMX 

Para a preparação de esferas a base da mistura biopolimérica 

carboximetilcelulose-zeína que incorpora o fármaco amoxicilina a partir do híbrido 

MMT-AMX ou HDL-AMX foi preparado de maneira análoga ao descrito para as 

esferas que incorporam o fármaco diretamente no sistema CMC-Z (item 4-3.4), exceto 

que neste caso foi pesada uma quantidade do respectivo híbrido no qual contém 0,1 g de 

amoxicilina suspensos em 15 mL de água bidestilada por 30 min. No caso do emprego 

de HDL-AMX, foi utilizado o híbrido preparado segundo o método descrito no item  4-

3.2.2 (método de reconstrução). 

 

4-3.6 Estudos das propriedades dos materiais híbridos carboximeticelulose-zeína 

que incorporam a amoxicilina 

 

 Determinação da quantidade de amoxicilina incorporada e eficiência de 

encapsulação na matriz carboximetilcelulose-zeína. 

Após a encapsulação do fármaco amoxicilina na matriz biopolímerica CMC-Z foi 

determinada a quantidade de fármaco incorporada e a eficiência de encapsulação. Para 
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isso, 0,2 g de esferas (preparada segundo o procedimento descrito no item4-3.4) foram 

maceradas e submergidas em uma solução tampão de pH 6,8 preparada com 0,030 g de 

NaOH, 0,40 g de NaH2PO4.H2O e 0,62 g de NaCl. O sistema foi mantido em agitação 

magnética por 24 horas a uma temperatura de 37˚C. A fase líquida foi recuperada, sendo 

centrifugada por 10 minutos em 2000 rpm. O sobrenadante foi analisado em um 

espectrofotômetro UV-vis, para determinação da quantidade de amoxicilina liberada. A 

absorbância foi medida em λ=273 nm e aplicando a lei de Lambert-Beer. A eficiência 

de encapsulação foi determinada a partir da diferença entre a quantidade de fármaco nas 

esferas e a incorporação máxima. Os resultados de porcentagem da incorporação de 

amoxicilina e a eficiência de encapsulação foram calculados usando as equações (1) e 

(2) (Babu, V.R.et al, 2006). 

 

 % Droga incorporada = massa de fármaco nas esferas    x100   (1) 

massa das esferas 

 

 % Eficiência de encapsulação= massa de fármaco incorporada       x100          (2) 

massa de incorporação teórica máxima 

 

 

 Experimentos in vitro da liberação da amoxicilina 

 

Os estudos dos experimentos in vitro da liberação da amoxicilina encapsulada 

nos diferentes materiais híbridos de CMC-Z-AMX e CMC-Z/HDL-AMX, foi avaliada 

mediante suspensão de 0,2 g de esferas em 100 mL do meio de liberação, sendo 

mantido a 37˚C em baixa agitação magnética. Em intervalos de tempos 

predeterminados, foram retiradas alíquotas de 3 mL e analisadas em um 

espectrofotômetro de UV-VIS, em uma absorbância de λ =273 nm para quantificar a 

quantidade de fármaco liberada no meio. O cálculo foi realizado aplicando a Lei de 

Lambert-Beer. Após a alíquota analisada foi devolvida ao sistema, a fim de manter o 

volume da dissolução constante. As dissoluções utilizadas simulando o fluido 

gastrointestinal e seus pHs foram os seguintes: 

i)  pH 1,2, simulando o fluido estomacal: dissolução de 0,1 g de NaCl, 0,7 

ml de HCl em 100 ml de água bidestilada, por 2 horas; 
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ii)  pH 6,8, simulando a primeira zona do fluído intestinal: 0,03 g de NaOH, 

0,40 g de NaH2PO4.H2O y 0,62 g de NaCl em 100ml de água bidestilada, por 2 

horas; 

iii)  pH 7,4, simulando a segunda zona do fluido intestinal mediante ajuste da 

dissolução de pH 6,8, adicionando NaOH 1M, por 4 horas.  

 

4-4 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO COMPOSICIONAL, MORFOLÓGICA E 

ESTRUTURAL 

 Nesta etapa são apresentadas as principais técnicas usadas para caracterizar os 

sistemas biopoliméricos baseado na matriz biopolimérica de carboximetilcelulose-zeína, 

e com a incorporação do fármaco neomicina diretamente nesta matriz, também os 

materiais híbridos baseados nos argilominerais montmorillonita-neomicina e a sepiolita-

neomicina, bem como os sistemas bionanocompósitos a base da matriz biopolíméricos e 

dos híbridos formados. 

a) Difração de raios X (DRX) 

A difração de raios X corresponde a uma das principais técnicas de 

caracterização microestrutural de matérias cristalinos. Os difratogramas de raios X que 

foram obtidos dos materiais deste trabalho, foram realizadas na forma de pó em um 

equipamento da marca Bruker modelo D2 PHASER,utilizando radiação de Cu (λ = 1,54 

Å), com passo de 0,02 corrente de 10 mA, voltagem de 30 kV, utilizando um detector 

Lynxeye (192canais), fenda divergente de 0,2 mm, tempo de 0,3 s, anti- 

airscatteringscreen de1 mm. Os espaçamentos basais das amostras foram calculados 

através da Lei de Bragg (nλ = 2dsenθ), sendo n um número inteiro, λ é o comprimento 

de onda da radiação incidente (Cu), d é a distância entre os planos e θ é o ângulo de 

incidência. 

 

b) Espectroscopia no infravermelho  

A espectroscopia de infravermelho (IV) se baseia na observação de que as 

ligações químicas apresentam frequências especificas ás quais vibram, a níveis de 

energia bem definidos. Estas frequências de vibração são determinadas pela fórmula das 

moléculas, pelos seus níveis de energia e pela massa dos átomos que a constituem. De 

modo, que cada frequência da vibração pode ser associada a um tipo específico de 
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ligação química, podendo assim, avaliar as principais interações nos mais diferentes 

materiais. A espectroscopia de Reflexão Interna ou Refletância Total Atenuada (ATR) é 

uma técnica utilizada para se obter espectros no infravermelho de amostras como: 

pastas, adesivos e pó que não podem ser analisados pelos métodos normais, como 

pastilhas ou filmes. O princípio deste tipo de espectroscopia baseia-se no fato de que 

quando um feixe de radiação passa de um meio mais denso (cristal de ATR) para um 

meio menos denso (amostra), ocorre reflexão. As amostras deste estudo foram 

realizadas em um aparelho Perkin Elmer, modelo SPECTRUM 65 FT-IR com ATR 

acoplado com limite de 2% de transmitância. Algumas amostras a base de sepiolita 

foram analisadas por FTIR, modelo IRAffinity – 1-Shimadzu, na faixa: 400 - 4000cm
-1

 

e uma de resolução 1cm
-1

(16 scans).  

 

c) Análise termogravimétrica e térmico diferencial (TG/DTG) 

 

Análise Térmica é um termo que abrange um grupo de técnicas nas quais uma 

propriedade física ou química de uma substância, ou de seus produtos de reação, é 

monitorada em função do tempo ou temperatura, enquanto a temperatura da amostra, 

sob uma atmosfera específica, é submetida a uma programação controlada. Neste 

estudo, as amostras foram realizadas em um aparelho Modelo DTG-60AH, marca 

Shimadzu. As análises foram realizadas sob atmosfera de ar sintético com fluxo de 

100mL/min, na faixa de temperatura de 25 a 900˚C, com uma razão de 10˚C/minuto. As 

perdas de massa foram calculadas através da derivada primeira da curva 

termogravimética (DTG). 

 

d) Análise química elementar  

 

É uma técnica quantitativa, onde podem ser determinadas porcentagens de C,H e 

N presentes em uma determinada amostra. A quantidade de neomicina nos compostos 

híbridos montmorillonita-neomicina e sepiolita-neomicina foram determinadas 

mediante análise química elementar CHN, usando um analisador elementar LECO 

modelo CHNS-932. As porcentagens de carbono, hidrogênio e nitrogênio das amostras 

foi realizada por pesagens da amostra sólida seca e moída (aproximadamente 2mg), a 

qual foi depositada em um cadinho de platina que foi introduzido em um forno a 950˚C, 

analisado automaticamente nos gases de combustão. O conteúdo de C, H e N foi obtido 
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por comparação das curvas estabelecidas antes de cada série de medidas, utilizando 

acetanilida com um alto grau de pureza como amostra padrão para o correspondente 

calibrado. 

 

e) Microscopia Eletrônica de Emissão de Campo (FE-SEM) 

 

As amostras foram visualizadas em um microscópio que trabalha com um feixe de 

emissão de campo (FE-SEM) de marca FEI modelo NOVA NANOSEM 230. Este 

equipamento permite a visualização das amostras trabalhando com diferentes voltagens 

e com diferentes detectores, assim podendo utilizar baixo e alto vácuo a pressão variável 

(desde 10 a 100 Pa). 

 

f) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

As amostras foram visualizadas em um microscópio de modelo Hitachi Tabletop 

Microscope TM-3000, com uma voltagem de aceleração 5kV, 15kV, usando um 

detector de alta sensibilidade semicondutores de elétrons retroespalhados, 1280x960 

pixels pixels, freqüência: 50 / 60Hz. Principal unidade de fornecimento de energia: AC 

100 a 240V, 500VA. 

 

g) Absorção dinâmica de vapores de água 

 

A absorção de água é um método que permite o estudo da capacidade de adsorção 

de água de um material em atmosfera de umidade controlada. Isotérmicas de sorção de 

umidade mostrar a relação entre o teor de água numa amostra determinada em equilíbrio 

de umidade e, em seguida, é possível investigar a molhabilidade de um material. 

Isotermas de sorção de umidade foram medidos por meio de um equipamento de água 

dinâmica Vapor Sorption, Aquadyne DVS de Quantachrome Instruments. Cerca de 10 

mg de amostra para analisar foram purgados a 80 ºC até que o peso da amostra 

manteve-se constante. A variação de massa devido a adsorção ou dessorção de água 

foram registrados a 25 ° C no intervalo de umidade relativa de 0 a 95%. A partir destes 

dados, a adsorção isotérmica de sorção de água é obtida. 

 

 



39 
 

h) Testes Computacionais de dinâmica molecular 

 

A metodologia computacional utilizada para estudar a incorporação de neomicina B 

no argilomineral sepiolita foi baseado em simulações de mecânica molecular, utilizando 

o software naForcite and Sorption modules in Materials Studio software (Forcite and 

Sorption Modules. Material Studio 7.0. Accelrys Inc) realizadas no Instituto de 

Catálises e Petroleoquímica – CSIC. 

 

 

i) Espectrofotometria de absorção na região UV-Vis 

 

As medidas dos materiais bionacompósitos de liberação controlada foram 

analisados por espectrofotometria de absorção na região UV-Vis, considerando 

sempre o λmax para cada material. O equipamento utilizado foi da marca Hach, 

modelo DR5000. 

 

j)  Protocolos de ensaios de avaliação de propriedades físicas dos 

bionanocompósitos 

 

 Propriedades mecânicas 

 

As propriedades mecânicas, tais como módulo de tensão e porcentagem de 

alongamento a ruptura, das amostras de filmes da matriz biopolimérica e dos 

bionanocompósitos foram avaliados em um modelo 3345 Instron Universal Testing 

Machine (Instron Engineering Corporation Canton MA, EUA), aplicando o método 

padrãoASTM D 882-88. Os filmes foram cortados com uma forma retangular (cerca de 

40mmx 10mm) que foram montadas entre as pinças (Figura 22), com uma separação 

inicial de 25 mm, e a velocidade foi ajustado a 5 mm/ min
-1

. Sendo a espessura dos 

filmes de 28 µm. Três repetições foram executados para cada amostra de filme. 
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Figura 22. Imagem da máquina universal utilizada para tração dos testes realizados nos 

filmes da matriz biopolimérica CMC-Z e dos bionanocompositos CMC-Z/MTT-Neo e 

CMC-Z/Sep-Neo. 

 

 

 

 Determinação da capacidade de absorção de água 

 

As propriedades de absorção de água das esferas carboximetilcelulose-zeína que 

incorporam o fármaco amoxicilina se realizou submergindo 0,031g de esferas em 50 

mL de água bidestilada ou em uma dissolução de pH 6,8 no qual simula o fluido 

intestinal a temperatura ambiente. A intervalos de tempos predeterminados os materiais 

submergidos nos diferentes meios foram retirados do meio, o excesso de água foi 

eliminado usando um papel absorvente e em seguida foram pesados em uma balança 

analítica. A determinação da porcentagem de absorção de água foi calculada pela 

Equação (3). 

 

 

Absorção de água (g/g)=Ph-Ps                                      (3) 

Ps 

Onde: 

Ps = massa das esferas secas 

Ph = massa das esferas hidratadas 
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Capítulo 5 

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são discutidos os resultados principais sobre a preparação e 

caracterização físico-química de novos materiais à base de sólidos inorgânicos e 

combinações biopoliméricas de carboximetilcelulose e zeína em diferentes proporções, 

e seu uso como um sistema de liberação de fármacos de uso tópico e oral.  A neomicina, 

escolhida como fármaco modelo, foi imobilizada previamente em uma matriz 

inorgânica de montmorillonita e sepiolita, argilominerais de natureza lamelar e fibrosa, 

respectivamente. Após a imobilização, o híbrido argila-fármaco resultante é adicionado 

ao sistema biopolimérico de carboximetilcelulose-zeína dando lugar a filmes 

bionanocompósitos. Para fins de comparação, o fármaco neomicina foi diretamente 

incorporado ao sistema de carboximetilcelulose-zeína. Ambos os sistemas 

(bionanocompósito e biopolimérico) foram avaliados quanto a sua atividade 

antibacteriana. 

Além disso, foram preparados materiais a base de montmorillonita e hidróxido 

duplo lamelar incorporando entre suas lamelas o fármaco modelo amoxicilina. Neste 

caso, foram preparados sistemas onde este fármaco é incorporado diretamente na matriz 

biopolimérica de carboximetilcelulose-zeína ou o mesmo previamente imobilizado em 

montmorillonita ou hidróxido duplo lamelar. Ambos os sistemas foram conformados em 

esferas, sendo que somente o sistema à base do HDL foi avaliado quanto à liberação 

controlada simulando o fluido estomacal, devido o tempo disponível para a execução do 

projeto não foi possível avaliar a liberação do sistema à base do argilomineral 

montmorillonita. 

 

5-1 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS HÍBRIDOS 

MONTORILLONITA-NEOMICINA E SEPIOLITA-NEOMICINA (MTT-Neo e Sep-

neo) 

 

5-1.1 Síntese e caracterização do híbrido montmorillonita-neomicina (MTT-Neo) 

 

A imobilização fármaco neomicina no argilomineral montmorillonita foi realizada 

mediante reação de troca iônica usando uma solução aquosa que contém a espécie 
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farmacêutica na sua forma catiônica, conforme descrito no procedimento de síntese 4-

2.1, na parte experimental. 

Na Figura 23, são apresentados os difratogramas da montmorillonita de partida 

(MTT), da neomicina (Neo) e do material híbrido montmorillonita-neomicina (MTT-

Neo). Através do perfil do difratograma da montmorillonita de partida (Figura 23), se 

observa que a reflexão (001) em 7,4º de 2θ é deslocada a menores ângulos a medida que 

o tempo de reação com a neomicina aumenta, aparecendo no material MTT-Neo 

preparado com 72h a 6,3º de 2 θ(Iliescu et al., 2014).Na análise de Análise Química 

Elementar - CHN, Tabela 2, observa-se que com o passar do tempo, não há um efeito 

cinético no aumento do espaçamento basal e, sim, uma melhor organização da molécula 

na estrutura da montmorillonita. Essa organização é observada aplicando a equação 

Bragg, onde a distância interlamelar da MTT aumenta gradativamente de 1,24 nm para 

1,35, 1,38 e 1,40 nm nos materiais MTT-Neo preparados a tempos de 24, 48 e 72h, 

respectivamente. Entretanto, medidas de análise química elementar C, H e N, mostram 

que o teor de carbono nos diferentes híbridos MTT-Neo sintetizados praticamente não 

variam com o tempo, no qual se pode estimar valor médio de aproximadamente 11,2 g 

de neomicina por cada 100g de montmorillonita. 

 

Figura 23. Difratogramas de raios X da (a) Neomicina (Neo), (b) MTTe do materiais 

híbridos MTT-Neo a obtido por reação de troca catiônica em diferentes tempos (c) 24 

horas, (d) 48 horas e (e) 72 horas. 
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Tabela 2.Análise de CHN do teor de carbono para os híbridos MTT-Neo em diferentes 

tempos de reação. 

Híbrido C (%) 

MTT-Neo 24 3,40 

MTT-Neo 48 3,40 

MTT-Neo 72 3,45 

 

Considerando que a espessura da lâmina da montmorillonita é de 0,98 nm, pode-

se deduzir valores de incrementos de basais de 0,37, 0,40 e 0,42 nm para os compostos 

de intercalação MTT-Neo preparados com 24, 48 e 72h de reação. Tais valores 

poderiam indicar diferentes organizações do fármaco entre as lamelas da argila. Tendo 

em conta que um maior grau de intercalação foi evidenciado para a amostra preparada 

com 72h de troca iônica (MTT-Neo72), esta amostra foi eleita para estudos posteriores. 

 

Desde que a montmorillonita possui uma densidade de carga negativa e a 

intercalação do fármaco se torna favorável quando este se encontra na sua forma 

protonada, ou seja, na forma catiônica. Tendo em conta que a neomicina possui 

dimensões de 12,5x17,8Å (Forcite and Sorption modules in Materials Studio software) 

(Figura 24), é possível sugerir que a neomicina se encontre entre as lâminas da 

montmorillonita na forma de monocamada, onde os grupos aminas estariam orientados 

para a lâmina carregada negativamenteem uma estrutura molecular diferente, em que a 

molécula tem uma configuração quase plana, dando uma dimensão mais curta 

consideravelmente mais pequena (~ 3,5 Å). 
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Figura 24. Fórmular estrutural da neomicina (Neo) (a), tamanho molecular 

tridimensional da neomicina (b). 

 

 

A neomicina apresenta-se como uma molécula plana com ramificações nas suas 

respectivas dimensões, sendo que essas ramificações podem compactar-se, adequando–

se assim, ao espaço interlamelar que lhe é conferido. A neomicina está ligada entre as 

lâminas da montmorillonita pelos grupos amina (Figura 25), ocupando um volume 

teórico de 0,35nm (Figura 24b). No entanto, de acordo com os estudos de raios X na 

forma de pó (Figura 23), é indicado que em 72 horas há um espaçamento basal de 0,42 

nm. Este espaçamento poderia estar associado a moléculas de água nas quais poderiam 

estar presente entre as galerias aumentando o espaçamento interlamelar, ou ainda as 

ramificações da molécula neomicina na qual se organizaria em uma forma diferente, 

não tão plana, e sim como indicada na Figura 27. Esta última hipótese poderia estar de 

acordo com a análise de CHN no qual sugere que com o aumento do tempo de reação 

não há um aumento no teor de neomicina, e sim uma diferente organização do fármaco, 

como já comentado anteriormente. 

Figura 25. Ilustração esquemática da orientação da neomicina depois de intercalação 

em montmorillonita. 
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O material híbrido MTT-Neo72foi caracterizado mediante espectroscopia de 

infravermelho (IV), técnica na qual podemos avaliar as possíveis interações entre a 

MTT e o fármaco. Na Figura 26são mostrados os espectros de IV do composto de 

intercalação MMT-Neo72, assim como a MTT de partida e a neomicina. 

 As vibrações das bandas em 3627, 1636 e 989 cm
-1

 no espectro da MTT são 

referentes a υOH do Al,Mg(OH), δHOH das moléculas de água no argilomineral e υSiOSi 

característicos de aluminossilicatos, respectivamente(Joshi et al., 2009; Iliescu et al., 

2014). No espectro da neomicina é observada uma banda larga próxima da região de 

3100 cm
-1

 correspondente a uma envolvente das bandas de estiramento do νNH e νOH. 

Também são observadas bandas de vibração νCH, νCO de ligações C=O de grupos amida 

tipo I e νCN de ligações C-N-H de grupos amida tipo II em 2890, 1620 e 1523 cm
-1

, 

respectivamente(Peng et al., 2013). O espectro do material MTT-Neo72, além das 

bandas típicas da argila, é evidenciado outras bandas nas quais podem ser atribuídas ao 

fármaco intercalado. Assim, a frequência da banda em 1620 e 1523 cm
-1

atribuídas aos 

grupos amino na neomicina de partida é deslocada para maiores e menores números de 

onda, respectivamente, aparecendo no material híbrido em 1629 e 1514 cm
-1

. Este 

comportamento poderia indicar fortes interações entre os grupos aminos protonados da 

neomicina e os sítios negativamente carregados da estrutura da montmorillonita. Vale 

ressaltar que, ainda que a banda de absorção em 1629 cm
-1

 no híbrido MTT-Neo72 

parece sobrepor a banda de deformação de água da argila em 1636 cm
-1

 aparecendo um 

único sinal em 1629 cm
-1

, uma possível interação dos grupos amino do fármaco com as 

lamelas da argila não deve ser descartada. 
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Figura 26. Espetros na região do infravermelho na região de 4000-500 cm
-1

 

correspondentes a (a) neomicina, (b) montmorillonita (c) MTT-Neo72. 

 

 

A morfologia do material híbrido MTT-Neo 72 foi observada mediante 

microscopia eletrônica de varredura de emissão de campo (FE-SEM). Esta técnica 

permite a visualização direta da amostra, sem a necessidade de serem metalizadas para 

torna-las condutoras, e pode-se trabalhar com baixo potencial para evitar a destruição do 

material orgânico com os elétrons. As imagens mostram uma morfologia característica 

de materiais híbridos à base de montmorillonita (Figura 27) (Anirudhan et al., 2014), 

onde se observa a formação de um material compacto provavelmente causado pela 

adsorção do fármaco no mineral. 

 

Figura 27. Imagens de Microscopia eletrônica de emissão de campo (FE-SEM) 

do híbrido MTT-Neo72. 
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A estabilidade térmica do material híbrido MMT-Neo72 comparada ao 

comportamento térmico da neomicina, foi estudada mediante análise térmica diferencial 

(DTA) e termogravimétrica (TG) no intervalo de 25-1000ºC, em fluxo de ar. A 

neomicina de partida apresenta várias decomposições em temperaturas entre 250-290ºC 

e um forte processo de combustão em temperaturas superiores a 600ºC.   

Nas curvas de TG/DTA do material híbrido MMT-Neo72 (Figura 28c) se 

evidencia uma mudança significativa no comportamento térmico do fármaco (Figura 

28a) depois da intercalação do mesmo na montmorillonita. A estabilidade térmica do 

fármaco é significantemente melhorada uma vez que ele se encontra inserido na matriz 

anfitriã lamelar. Assim, é possível determinar mediante as curvas TG/DTA uma perda 

de 8% de massa a aproximadamente 57ºC (Figura 28c), devido à eliminação de 

moléculas de água fisicamente adsorvidas. Acima de 200ºC o composto de intercalação 

apresenta duas etapas principais de decomposição térmica. A primeira delas está 

associada a um único e discreto processo exotérmico centrado a 245ºC, no qual pode ser 

atribuída a eliminação parcial da neomicina localizada entre as lamelas da argila, 

refletindo uma perda de massa de 5,8% desde acurva de TG; o segundo processo está 

associado a um evento endotérmico centrado em 708ºC, no qual poderia corresponder a 

decomposição de espécies derivadas da neomicina e ao processo de desidroxilação da 

montmorillonita residual, refletindo na curva de TG uma perda de massa de 

9,6%(Alvarez-Lorenzo, Carmen et al., 2013; Aguzzi et al., 2014). 
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Figura 28. Curvas de TG e DTA obtidas em atmosfera de ar para (a) Neo, (b) 

MTT (c) MTT-Neo72. 

 

 

5-1.2 Síntese e caracterização do híbrido sepiolita-neomicina (Sep-Neo) 

A formação do material sepiolita-neomicina (Sep-Neo) foi realizada por adsorção 

em fase aquosa, onde uma suspensão de sepiolita foi lentamente adicionada em uma 

solução de neomicina a um pH 5,90 conforme o procedimento de síntese descrito no 

Capítulo 4, item 4-3. A quantidade de neomicina adsorvida no material Sep-Neo, foi 

calculada mediante análise química elementar CHN, no qual indicou que o conteúdo de 

fármaco adsorvido foi 4.2 g de neomicina em 100g de sepiolita.   

Com o objetivo de observar se a estrutura do cristal de sepiolita é preservada 

durante todo o processo de síntese do híbrido Sep-Neo, o material híbrido em 

comparação com a sepiolita de partida foi analisado por difração de raios X (Figura 29). 

A partir do difratograma da sepiolita (Figura 29b), se observa um intenso pico a 1,20 

nm (7,3º de 2θ) no qual é atribuída a reflexão (110) do plano na estrutura do mineral 
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(Darder et al., 2006). Como esperado, está reflexão não é deslocada no material híbrido 

Sep-Neo, mantendo-se está inalterada após o procedimento de síntese. 

 

Figura 29. Difratogramas de raios X da Neomicina (a), Sepiolita (b) e do material 

híbrido Sep-Neo (c) obtido pela adsorção de neomicina em sepiolita em meio aquoso. 

 

As possíveis interações entre o silicato fibroso e a neomicina foram estudadas 

mediante espectroscopia de infravermelho. Na Figura 30 são mostrados os espectros de 

IV da neomicina e sepiolita de partida, bem como do material híbrido Sep-Neo. É 

observado no espectro do híbrido Sep-Neo (Figura 30 A, c) que as bandas atribuídas a 

vibrações νCO correspondente aos grupos amida tipo I da neomicina (Figura 30A, a), 

parecem ser sobrepostas com as bandas características do modo de vibração de flexão 

da água (δHOH)na sepiolita em 1659 a 1617 cm
-1

 (Figura 30A, b), tornando a 

interpretação das possíveis interações nesta zona espectral muito complicada.  

É sabido que a sepiolita é um mineral fibroso, não possuindo propriedades de 

expansão e, portanto, as propriedades de intercalação são escassas, sendo sua superfície 

externa o local preferencial para a adsorção das mais diversas moléculas (García-

Romero e Suárez, 2013), 2013).  Analisando com mais detalhe a zona espectral dos 

grupos característicos da sepiolita (Figura 30B), é possível observar a banda atribuída a 

vibração OH dos grupos Mg-OH em 3688 cm
-1

.Também pode ser evidenciado que as 

bandas associadas à vibração de OH dos grupos silanóis livres localizados na superfície 

externa do mineral (Figura 30B b´) em 3724 cm
-1

 não é apreciada no híbrido Sep-Neo 

(Figura 30B c´).  Este comportamento foi observado em outros estudos envolvendo 
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argilas microfibrosas (Margarita Darder e Eduardo Ruiz-Hitzky, 2006; Alcântara et al., 

2014) e neste caso pode ser atribuído a perturbações na superfície externa da sepiolita 

por interações de hidrogênio entre os grupos silanóis do silicato e o grupos funcionais 

do fármaco, conduzindo a um deslocamento desta banda a frequências mais baixas, 

tornando praticamente inapreciável.  

Ainda que estes resultados mostrem que o fármaco está interagindo com a 

superfície externa do silicato mediante os grupos silanóis, uma possível oclusão do 

mesmo nos túneis da sepiolita não deve ser descartada, desde que esse fármaco 

apresenta dimensões adequadas para que se torne acessível à estrutura de túneis do 

silicato. 

 

Figura 30. Espetros da região do infravermelho em 4000-500 cm
-1

 da (a) 

neomicina, (b) sepiolita (Sep) (c) Sep-Neo. 

 

 

Com intuito de avaliar a estabilidade térmica do material híbrido Sep-Neo, este 
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para transformar-se em pronto-estatita (MgSiO3) (aproximadamente em 840ºC). Não há 

mais nenhuma perda de massa observada a temperaturas mais elevadas. A perda de 

massa global, relacionada com a liberação de moléculas de água e hidroxilas foi de 

23%, nas condições estudadas (Lescano et al., 2014). 

O perfil térmico do material híbrido Sep-Neo é muito similar a sepiolita pura, mas 

muito distinto da neomicina de partida. Assim, é observado que a neomicina, na qual 

apresentava duas etapas de decomposição térmica a temperaturas até 300ºC na sua 

forma livre, uma vez associada ao mineral fibroso, apresenta apenas uma decomposição 

em uma única etapa em aproximadamente 270ºC. Também, no material híbrido Sep-

Neo não é mais apreciado o evento exotérmico a 682º C evidenciado no termograma do 

fármaco isolado. Este comportamento sugere que a sepiolita exerce um claro efeito 

protetor no fármaco, conduzindo a sua decomposição em apenas uma etapa.  Neste 

mesmo termograma, são evidenciados eventos exotérmicos em aproximadamente 768 e 

840ºC, nos quais são associados a desidroxilação estrutural e a formação da pronto-

estatita, tal como descrito no parágrafo anterior(Margarita Darder e Eduardo Ruiz-

Hitzky, 2006; Lescano et al., 2014).   

 

Figura 31. Curvas de TG e DTA obtidas em atmosfera de ar para (a) Neomicina, 

(b) Sep e (c) Sep-Neo.
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A morfologia do material híbrido Sep-Neo foi verificada mediante microscopia 

eletrônica de emissão de campo (FE-SEM). As imagens mostram uma morfologia de 

caráter fibroso, predominantemente característica do argilomineral sepiolita (Figura 32) 

(Lescano et al., 2014). Observando as imagens com mais detalhe, é possível apreciar 

pequenas partículas de coloração mais clara (indicada por fechas vermelhas), no qual 

poderia estar associadas ao fármaco adsorvido. 

 

Figura 32. Imagens de Microscopia eletrônica de emissão de campo (FE-SEM) 

do híbrido Sep-Neo 

 

 

 

 

5-2 SISTEMAS POLIMÉRICOS DE CARBOXIMETILCELULOSE-ZEÍNA (CMC-Z) 

 

O polissacárideo carboximetilcelulose tem sido amplamente utilizado na 

biomedicina como material base de diferentes sistemas dispensadores de fármacos. 

Devido a sua excelente capacidade formadora de filmes, a carboximetilcelulose pode ser 

utilizada como dispositivo de antibióticos para uso tópico no tratamento de infecções 

bacterianas. Porém, por ser altamente hidrofílica, a carboximetilcelulose quando entra 

em contato com umidade elevada, leva a desintegração do material, liberando o fármaco 

incorporado na matriz polimérica muito rápida. Com intuito de reduzir a velocidade de 

decomposição dos filmes e dispor de um sistema com uma velocidade mais controlada 

de liberação, neste trabalho foi abordado a viabilidade de um novo tipo de sistemas 

dispensadores de fármacos a base de uma combinação de carboximetilcelulose com 
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diferentes quantidades de uma proteína hidrofóbica, a zeína. No entanto, foram 

preparados materiais com um conteúdo de zeína entre 0 e 50% (m/m) do total da 

amostra, no qual foi comprovado em estudos prévios(Alcantara et al., 2010)que o uso 

de quantidades superiores a 50% não proporciona um material homogêneo. Sendo 

assim, neste trabalho foram empregadas quantidades de zeína de 0, 10 e 50% (m/m) 

com relação à massa total de biopolímeros, tal como se descreve no procedimento 

experimental seção 4-2.3. 

A técnica de espectroscopia de infravermelho (IV) permitiu estudar as possíveis 

interações de ambos os biopolímeros, adquirindo informações importantes a respeito da 

estrutura da matriz carboximetilcelulose-zeína (CMC-Z) gerada. Na Figura 33, é 

apresentado os espectros de IV da carboximetilcelulose (CMC) (Figura 25a), zeína (Z) 

(Figura 33b) e a combinação de ambos os biopolímeros contendo 50% (m/m) de zeína 

(CMC-Z 50%).  

No espectro da carboximeticelulose (Figura 33a) observa-se claramente bandas a 

3313, 1588, 1414, e 1037 cm
-1

, atribuídas as vibrações νOH (H2O e –OH), νassimCO (-

COO-), νsimCO (-COO-), e υco correspondente aos grupos C-O-C dos grupos éter do 

polissacarídeo, respectivamente. Já o espectro da zeína (Figura 33b) é caracterizado pela 

presença de uma banda larga centrada a 3290 cm
-1

 na qual é relacionada a vibração da 

tensão dos grupos NH dos grupos tipo amida A, associada aos grupos peptídicos que 

formam parte da proteína. Também, se distinguem claramente bandas intensas em 1641 

e 1522 cm
-1

 as quais são atribuídas a vibrações νCO de ligações C=O de grupos amida 

tipo I e νCN de ligações C-N-H de grupos amida tipo II dos grupos peptídicos, 

respectivamente. 

O sistema biopolimérico formado pela combinação de carboximetilcelulose-zeína 

50% (CMC-Z50%) observa-se que as bandas de maior intensidade são as 

correspondentes a proteína zeína (Figura 33c). Ainda que a banda νCO a 1641 cm
-1

 

associada aos grupos amida I da zeína parece estar sobrepondo à banda de 1588 cm
-1

 da 

carboximetilcelulose, um descolamento significativo dessa banda pode ser evidenciado 

aparecendo uma única banda intensa a 1634 cm
-1

. Um comportamento análogo foi 

observado em sistemas biopoliméricos à base de alginato e zeína(Alcantara et al., 

2010), e pode ser atribuído  às interações entre os grupos aminos protonados da proteína 

e os grupos carboxilato, neste caso, da carboximetilcelulose.  A banda correspondente 

aos grupos amida II da zeína são deslocados para maiores valores de número de onda 

em uma ordem de 14 cm
-1

aparecendo no material CMC-Z50 em 1536 cm
-1

. Todos estes 



54 
 

deslocamentos sugerem o estabelecimento de interações entre a proteína e o 

polissacarídeo. 

 

Figura 33. Espetros da região do infravermelho de 4000-500 cm
-1

 

correspondentes a (a) carboximetilcelulose, (b) zeína (c) carboximetilcelulose-zeína 

50% (CMC-Z 50%). 

 

 

5-2.1 Incorporação de neomicina nos filmes a base de carboximetilcelulose-zeína 

(CMC-Z/Neo) 

 

Em uma primeira etapa foram preparados filmes antibacterianos a base de 

neomicina incorporada diretamente em distintas proporções biopoliméricas de 

carboximetilcelulose-zeína, conforme está apresentado no procedimento experimental 

na etapa 4-2.4. Para avaliar as interações entre o fármaco e o sistema biopolimérico, 

foram realizadas análises de espectroscopia de infravermelho dos filmes de 

carboximetilcelulose-zeína contendo 0, 10-e 50% (m/m) de zeína (Figura 34). 

No espectro da carboximetilcelulose-neomicina (CMC-Neo) Figura 34b, é 

evidenciado que banda correspondente as vibrações νOH e νasimCO (-COO-) do 

polissacarídeo de partida (Figura 34a) são deslocadas para maiores e menores valores de 

números de onda, aparecendo no material CMC-Neo em 3319 e 1582 cm
-1

. No entanto, 

as bandas características da neomicina assignadas em 1620 e 1523 cm
-1

 referentes a 
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vibrações νCN dos grupos amida tipo II, não são observadas no espetro CMC-Neo 

(Figura 34b). Este resultado poderia estar relacionado a um possível efeito de diluição 

do fármaco na matriz polimérica.   

Por outro lado, nos espectros vibracionais do sistema biopolimérico que 

incorporam diretamente a neomicina, CMC-Z10-Neo (Figura 34c) e CMC-Z50-Neo 

(Figura 34d), observa-se que com o aumento da concentração de zeína, o espectro 

possui um perfil mais parecido com a proteína (Figura 34b). Assim, para os materiais a 

base de 10% (m/m) de zeína, é observada bandas vibracionais muito parecidas ao 

material CMC-Neo. Em todo caso, é detectado um pequeno ombro próximo de 1652 

cm
-1

 (indicado no espectro com um pequeno círculo) no qual poderia estar relacionada 

banda de absorção de amida I da proteína e do fármaco.  Ao aumentar a concentração de 

zeína no material, se observa uma banda intensa em entre 1600 e 1590 cm
-1

 no qual 

pode estar relacionada uma envolvente das bandas de amida I da proteína e da 

neomicina, bem como os grupos carboxila do polissacarídeo. Ainda que seja difícil 

detectar com exatidão a presença dos grupos pertencentes do fármaco, a possível 

existência de interações entre ambos biopolímeros e a neomicina não deve ser 

descartada. 

 

Figura 34. Espetros da região do infravermelho em 4000-500 cm-1 

correspondentes a (a) neomicina, (b) CMC-Neo (c) (CMC-Z 10%-Neo e (d) CMC-

Z50%-Neo. 
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5-3 FORMAÇÃO DE SISTEMAS BIONANOCOMPÓSITOS A PARTIR DA 

INCORPORAÇÃO DE NEOMICINA IMOBILIZADA EM MONTMORILLONITA E 

SEPIOLITA EM MATRIZES BIOPOLIMÉRICAS DE 

CARBOXIMETILCELULOSE-ZEÍNA  

 

Sistemas bionanocompósitos de liberação de fármacos é um tema de bastante 

interesse e inovador na área de farmácia, desde que na maioria das vezes, a combinação 

de ambas as matrizes poliméricas e inorgânicas resulta em uma melhor proteção do 

fármaco em comparação a um sistema biopolimérico ou inorgânico em separado. É 

sabido que o uso de certos sólidos inorgânicos tais como hidróxidos duplos lamelares, é 

extensivamente aplicado como componentes de liberação controlada. Entretanto, o 

emprego de outros sólidos, como os argilominerais, é relativamente novo e não se 

encontra ainda otimizado.  

Esta seção é direcionada a formação de sistemas bionanocompósitos de liberação 

de droga a base de argilominerais e biopolímeros. Para formação de tal sistema, híbridos 

preparados a partir da imobilização de neomicina em silicatos do tipo lamelar 

(montmorillonita) ou fibroso (sepiolita) foram incorporados a uma matriz biopolimérica 

de carboximetilcelulose-zeína, sendo processados como filmes.   

 

5-3.1 Incorporação do híbrido montmorillonita-neomicina (MTT-Neo) em 

matrizes de carboximetilcelulose-zeína 

 

O composto de intercalação MTT-Neo preparado com 72 horas de troca iônica 

(MTT-Neo72), foi incorporado ao sistema biopolimérico de carboximetilcelulose-zeína 

sendo conformado como filme, conforme apresentado na etapa 4-2.5 da parte 

experimental. 

Na Figura 35estão apresentados os espectros de IV dos sistemas 

bionanocompósitos carboximetilcelulose-zeína que incorporam o híbrido MTT-Neo72.  

De um modo geral, se observa que os materiais bionanocompósitos apresentam perfis 

de absorção muito parecidos entre si. A banda característica do híbrido MTT-Neo72 em 

993 cm
-1

 associada a vibração υSiOSi do aluminosilicato, parece estar sobreposta com a 

banda de vibração υco do CMC, apreciando-se apenas uma única banda em 

aproximadamente 1010cm
-1

 em todos os bionanocompósitos estudados.  Entretanto, na 
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zona espectral de maior número de onda (em torno de 3600 cm
-1

), é possível evidenciar 

nos sistemas que possuem zeína na sua composição a presença de um ombro em 3625 e 

3630 cm
-1

 nas amostras CMC-Z10/MTT-Neo72 (Figura 35b) e CMC-Z50/MTT-Neo72 

(Figura 35c), respectivamente. Estes ombros poderiam estar relacionados à vibração υOH 

de Al,Mg(OH) proveniente da montmorillonita no material híbrido incorporado a matriz 

biopolimérica (Figura 35c). Uma vez que a zeína trata-se de uma proteína hidrofóbica, é 

esperado que esta diminua a absorção de água dos materiais bionanocompósitos, 

resultando em uma melhor apreciação desta zona do espectro.   

 

Figura 35. Espetros da região do infravermelho em 4000-500 cm
-1

 

correspondentes a (a) CMC/ MTT-Neo72 (b) CMC-Z10/MTT-Neo72 e (c) CMC-

Z50/MTT-Neo72. 

 

 

5-3.2 Incorporação do híbrido sepiolita-neomicina (Sep-Neo) em matrizes de 

carboximetilcelulose-zeína 

 

O híbrido sepiolita-neomicina discutido na seção 5-1.2 deste capítulo foi 

incorporado na matriz biopolimérica de carboximetilcelulose-zeína, sendo conformados 
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o híbrido MTT-Neo72, devido a uma sobreposição de bandas proveniente do 

polissacarídeo e grupos Si-O-Si do mineral, observa-se apenas uma única banda 

próxima a 1000 cm
-1

 em todos os bionanocompósitos. Por outro lado, estudando a zona 

vibracional de maiores números de onda com detalhe (Figura 36B), é possível observar 

uma pequena banda em 3690 cm
-1

 característica da vibração dos grupos OH ligados ao 

magnésio que estão localizados dentro da estrutura de blocos do cristal de sepiolita. A 

presença desta banda confirma a incorporação do material híbrido Sep-Neo na matriz 

polimérica.  

A identificação da vibração υMg-OHem 3690 cm
-1

se torna mais evidente em 

amostras que contém zeína na sua composição. Como discutido anteriormente, se supõe 

que os materiais a base de zeína possuam menos afinidade a água, facilitando a 

identificação de bandas nessa zona do espectro. 

 

Figura 36. Espetros da região do infravermelhode 4000-500 cm
-1

 correspondentes 

a (a) CMC/Sep-Neo, (b) CMC-Z10%/Sep-Neo (c) CMC-Z50%/Sep-Neo. 

 

 

5-4. PROPRIEDADES FÍSICAS DOS FILMES BIONANOCOMPÓSITOS 

 

5-4.1 Propriedades mecânicas 

Os biopolímeros foram avaliados quanto as suas propriedades mecânicas, 

empregando-se o método de tração.  O filme biopolimérico (CMC-Z), bem como os 
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seus respectivos bionanocompósitos preparados [(CMC-Z/MTT-Neo e CMC-Z/Sep-

Neo)] foram avaliados quanto ao módulo de elasticidade (E) e alongamento a ruptura 

(Eb), técnica utilizada para descrever as propriedades mecânicas dos filmes. O módulo 

de tensão mostra a rigidez do material, representando também a capacidade de 

alongamento do filme. A Tabela 3 apresenta os valores para o módulo de elasticidade e 

alongamento a ruptura dos filmes sintetizados. 

A carboximetilcelulose pura (CMC) (2% w/v) apresenta um módulo de 

elasticidade e alongamento a ruptura de cerca de 3,72 GPa e 4,69%, respectivamente. A 

incorporação de zeína (Z) em CMC puro diminui tanto o módulo de elasticidade quanto 

o alongamento a ruptura, apresentando valores de 2,36 GPa e 1,00 %, para aquelas 

amostras que incorporam altos conteúdos de zeína (50%). 

 Os filmes bionanocompósitospreparados somente com a carboximetilcelulose e MMT-

Neo (0% de zeína), é observado um incremento do módulo de elasticidade, 

apresentando o mesmo 4,57 GPa. Por outro lado, se evidencia que a incorporação da 

zeína no filme causa uma diminuição significativa tanto no módulo de elasticidade 

quanto no módulo de alongamento à ruptura, e que este valor é mais acusado em altas 

concentrações da proteína no sistema. Este comportamento pode estar associado ao 

efeito plastificante da proteína, no qual já foi reportado por diversos autores (Alcântara, 

A, C. S. et al. 2012) ou possíveis heterogeneidades afetando de forma significativa as 

propriedades mecânicas do material final.  

Quando avaliamos o bionanocompósito CMC-Z/Sep-Neo, observamos que o 

mesmo possui características diferentes quando comprados a blenda biopolimérica e ao 

bionanocompósito a base do híbrido MTT-Neo. Neste caso, o módulo de elasticidade e 

alongamento aumentam quando a concentração de zeína chega a 50%, apresentando um 

efeito contrário aos sistemas apresentados anteriormente. Assim, a adição do híbrido 

Sep-Neo na blenda biopolimérica causa um aumento significativo tanto do módulo de 

elasticidade quanto no alongamento a ruptura, indicando um aumento na flexibilidade e 

capacidade de estiramento do filme bionanocompósito, resultando em um aumento do 

comportamento elástico. Esse efeito pode ser originado das interações sinérgicas entre 

argilomineral fibroso e a proteína, tal como reportado por Alcântara et al.(2012), onde 

neste caso, possíveis interações entre grupos disponíveis da sepiolita e zeína podem 

ajudar a reforçar as propriedades mecânicas material final. 
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Tabela 3.Propriedades de módulo de elasticidade(E[GPa]) e alongamento a 

ruptura (Eb[%])dos materiais bionanocompósitos a base de montmorillonita e sepiolita. 

 

Zeína 

(%) 

CMC-Z CMC-Z/MTT-Neo CMC-Z/Sep-Neo 

 E[GPa] Eb[%] E[GPa] Eb[%] E[GPa] Eb[%] 

0 3,72 ± 012 4,61 ± 2,26 4,57 ± 0,43 4,35 ± 1,90 6,25 ± 0,19 2,48 ± 0,90 

10 3,28 ± 0,12 3,73 ± 0,60 1,57 ± 0,38 0,56 ± 0,00 4,64 ± 0,08 1,23 ± 0,40 

25 4,29 ± 0,10 1,70 ± 0,60 2,72 ± 0,37 3,37 ± 0,90 7,48 ± 1,10 0,91 ± 0,20 

50 2,36 ± 0,30 1,00 ± 0,30 1,57 ± 0,38 0,56 ± 0,38 6,71 ± 1,37 3,52 ± 1,00 

 

 

5-4.2 Absorção dinâmica de vapores de água 

 

 Sendo a zeína uma proteína de caráter hidrofóbico, esta característica pode ter 

algum efeito sobre os filmes bionanocompósitos preparados. As propriedades de 

absorção de água dos materiais foram avaliadas por meio de um equipamento que 

registra a alteração do peso na amostra com o aumento da umidade relativa. As medidas 

foram realizadas em diferentes concentrações de zeína na matriz biopolimérica de 

carboximetilcelulose– zeína e nos materiais bionanocompósitos a base de 

montmorillonita-neomicina e sepiolita-neomicina. Na Figura 37 (a) é observado como a 

hidrofílicidade da carboximetilcelulose vai diminuindo conforme o aumento do teor de 

zeína na matriz biopolimérica. Quando observamos a Figura 37 (b) é notável que a 

adição dos silicatos, ou seja, dos híbridos sepiolita-neomicina e montmorillonita-

neomicina aumenta a hidrofobicidade do material. Entretanto, um acusado efeito é 

observado para os filmes bionanocompósitos que incorporam o material híbrido 

montmorillonita-neomicina na matriz biopolimérica CMC-Z50%, no qual a adsorção de 

água se aproxima aos valores de adsorção da zeína pura (Figura 37 a). Já os filmes 

contendo o híbrido sepiolita-neomicina, tanto em 10 e 50% de zeína não se observa uma 

redução tão brusca da hidrofilicidade, como é observado para o híbrido 

montmorillonita-neomicina. Esse efeito pode ser atribuído a alta hidrofilicidade da 

sepiolita, na qual alguns grupos silanóis da superfície poderiam ainda estar disponíveis 

para a realização de interações por pontes de hidrogênio com as moléculas de água 

empregadas durante a medida, aumentando assim a hidrofílicidade do material. Este 

efeito pode nos indicar que uma quantidade significativa de fármaco pode estar 



61 
 

adsorvido dentro dos túneis da sepiolita, e somente uma quantidade muita pequena do 

fármaco adsorveu na superfície da sepiolita. 

 

Figura 37. Isotermas de sorção de umidade a 25
˚
C da matriz biopolimérica de CMC-Z 

(a) e dos bionanocompósitos a base de montmorillonita-neomicina e sepiolita-

neomicina (b). 

 

 

5-5. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DA NEOMICINA EM 

FILMES BIONANOCOMPÓSITOS  

 

Pomadas, géis e filmes são formas farmacêuticas destinadas à aplicação tópica, 

com ação sistêmica ou local. Estes produtos podem ser aplicados diretamente sobre a 

pele, ou ainda em alguns casos podem ser utilizados por via retal, vaginal ou nasal. 

Materiais bionancompósitos tais como preparados neste estudo, mostraram serem bons 

formadores de filmes, propiciando uma forma farmacêutica viável para sistemas tópicos 

de liberação de antibióticos. Esta seção é destinada ao estudo das propriedades 

antibacterianas da neomicina quando ela é incorporada em um sistema biopolimérico de 

carboximetilcelulose-zeína, seja de forma direta ou previamente imobilizada em uma 

matriz de montmorillonita ou sepiolita. Para este estudo, foram selecionados 4 bactérias, 

2 Gram-positivas (XXV- Listeria monocytogenes, XVII- Staphylococcus aureus) e 2 

Gram-negativas (VI- Escherichia coli, XIII- Salmonela choleraesius) e o tempo de 

incubação foi de 24h, tal e como se descreve no procedimento experimental, item 4-2.6. 

Este estudo foi realizado no laboratório Biologia, na Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões - Campus de Erechim, em Erechim- RS, baixo 

a supervisão do Prof. Dr. Rogério Cansian. 
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5-5.1 Avaliação das propriedades antibacterianas de neomicina incorporada 

diretamente nos filmes de carboximetilcelulose-zeína (CMC-Z/Neo) 

 

Em uma primeira etapa, a avaliação da atividade antibacteriana foi inicialmente 

realizada somente com os filmes biopolíméricos carboximetilcelulose-zeína, os quais 

atuam como controle para análises posteriores.  

A Figura 38 (seção 5.4.2.1) é apresentada as imagens dos filmes de 

carboximetilcelulose contendo 0, 10 e 50% (m/m) de zeína, respectivamente, nas 

diferentes placas com as bactérias testadas. Como esperado, nenhum sistema 

biopolimérico mostrou alguma atividade antibacteriana, devido à ausência do princípio 

ativo na matriz ou de propriedades terapêuticas intrínseca deles. No entanto, foi 

observado que o aumento da concentração de zeína nos filmes causa um aumento da 

resistência do mesmo aos ambientes com alta umidade relativa, em comparação aos 

filmes de carboximetilcelulose puros, nos quais se desintegram poucos minutos depois 

de entrar em contato com a placa teste. Este efeito da zeína já foi reportado por outros 

autores em formulações bipoliméricas que incorporam a proteína em sua composição 

(Alcantara et al., 2010)e pode estar relacionado tanto às possíveis interações entre a 

carboximetilcelulose e a zeína evidenciadas nas análises de infravermelho, bem como 

uma contribuição do caráter hidrofóbico da proteína nos filmes biopoliméricos, como 

comprovado na absorção de vapores de água no item 5-4.2. 

Em uma segunda etapa, filmes biopoliméricos que incorporam o fármaco 

neomicina diretamente na matriz de carboximetilcelulose-zeína são avaliados quanto à 

sua atividade antibacteriana. No caso das bactérias gram-positivas, o início da formação 

do halo deu-se em aproximadamente depois de 2 horas de contato com os filmes 

biopoliméricos carregados com neomicina. Por outro lado, nas bactérias gram-

negativas, o halo começou a se formar-se após 4 horas de contato. Foram observados 

que nos filmes que continham zeína em um teor de 50%, a liberação inicial começa em 

torno de 60 minutos depois da liberação dos filmes contém 0 ou 10% de zeína em todas 

as bactérias testadas. Em todos os casos, foi observado que o fármaco foi liberado no 

máximo em 8 e 10 horas depois do início do processo de incubação para os filmes com 

10 e 50% de zeína, respectivamente. Para os filmes de carboximetilcelulose puros (0% 

de zeína), os halos máximos de crescimento alcançado foram depois de 

aproximadamente 6 horas de incubação. Esse comportamento indica que a presença de 



63 
 

zeína no filme biopolimérico causa um efeito de liberação mais controlada comparada 

aos filmes a base de carboximetilcelulose puros. Depois de medidos os halos formados 

até 10 horas, as placas testes foram mantidas em incubação por mais 14h, não sendo 

observado nenhum aumento no halo de inibição após esse tempo.  

A medida do halo de inibição está representada na Tabela 4 onde se observa que 

houve a formação de um halo de inibição maior em bactérias gram-negativas, 

comparadas às bactérias gram-positivas. Este resultado está de acordo com a literatura, 

onde é reportado que este fármaco apresenta uma maior seletividade a bactérias gram-

negativas, e somente a algumas bactérias gram-positivas (Nitanan et al., 2013). Na 

Figura 38 (seção 5.4.21) pode ser claramente observado a formação do halo de inibição 

no sistema de filmes CMC-Z-Neo, CMC-Z10-Neo, CMC-Z50-Neo, respectivamente, 

nas diferentes placas com as bactérias testadas.   

Tabela 4. Atividade antibacteriana de neomicina incorporada diretamente no 

filme carboximetilcelulose-zeína contendo diferentes concentrações de proteína (0, 10 e 

50% m/m). Atividade avaliada pelo método de difusão de placas sobre bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas.  

*ATCC: American Type Culture Collection – (USA) 

 

 Filmes de CMC-Zein-Neo 

  Halo de inibição 

(mm) 

Halo de inibição 

(mm) 

Halo de inibição 

(mm) 

Bactérias 

Grans- Positivas 

ATCC* 0% Zein 10% Zein 50% Zein 

Listeria 

monocytogenes 

7644 5,00± 0,33 5,25± 0,25 5,00± 0,38 

Staphylococcus 

aureus 

25923 5,25± 0,23 5,75± 0,33 5,50± 0,26 

Média  5,12 5,50 5.25 

Bactérias 

Grans-Negativas 

    

Escherichia coli 25922 6,00± 0,30 6,00± 0,28 6.25± 0,33 

Salmonela 

choleraesius 

107008 6,00± 0,27 6.25± 0,25 5.75± 0,20 

Média  6,00 6,12 6,00 
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5-5.2 Avaliação das propriedades antibacterianas de filmes bionanocompósitos que 

incorporam neomicina imobilizada em argilominerais  

Uma vez avaliadas as propriedades antibacterianas dos filmes de 

carboximetilcelulose-zeína que incorporam o fármaco diretamente no sistema 

polimérico, os filmes preparados a partir da incorporação de neomicina previamente 

imobilizada em uma matriz de montmorillonita e sepiolita foram avaliados quanto às 

suas propriedades antibacterianas. 

 

5-5.2.1 Avaliação das propriedades antibacterianas de filmes bionanocompósitos que 

incorporam neomicina intercalada em montmorillonita (CMC-Z/MMT-Neo) 

 

A atividade antibacteriana dos filmes bionanocompósitos que incorporam o 

composto de intercalação MTT-Neo72 no sistema biopolimérico de 

carboximetilcelulose-zeína contendo diferentes concentrações de zeína (0, 10 e 50% 

m/m) foram avaliadas.  

Na tabela 5, são apresentadas as medidas dos halos de inibição formados para as 

distintas bactérias nos filmes bionanocompósitos a base de MTT-Neo. Ainda que seja 

observado a partir da Tabela 5, há formação dos halos de inibição em todas as bactérias 

testadas, evidenciando-se um maior halo de inibição nas bactérias gram-negativas 

quando comparado com as bactérias gram-positivas, sendo esse efeito atribuído à 

seletividade da neomicina a esses tipos de bactéria como comentado anteriormente.  No 

entanto, o halo de inibição formado pelos filmes bionanocompósitos que incorpora o 

híbrido é um pouco menor depois de 24h de incubação, quando comparado ao halo 

formando no CMC-Z-Neo, no mesmo tempo de incubação. Este comportamento 

poderia estar atribuído ao fato de que nem todo o fármaco presente entre as lamelas da 

montmorilllonita tenha sido liberado durante o tempo de ensaio, o que sugere, neste 

caso, uma liberação mais sustentada da neomicina neste sistema. Por outro lado, 

observa-se uma contribuição significativa do aumento da concentração da zeína na 

estabilização dos filmes bionanocompósitos, no qual podem ser atribuídas as 

propriedades hidrofóbicas da proteína, como comentando anteriormente. 
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Na Figura 39 é possível observar a formação dos halos de inibição nos filmes 

bionanocompósitos CMC-Z/MTT-Neo72, CMC-Z10/MTT-Neo72 e CMC-Z50/MTT-

Neo72, respectivamente, nas diferentes placas com as bactérias testadas. 

 

Tabela 5. Atividade antibacteriana de filmes bionanocompósitos preparados a 

partir da incorporação de MTT-Neo72 na matriz biopolimérica de carboximetilcelulose-

zeína contendo diferentes concentrações de proteína (0,10 e 50% m/m). Atividade 

avaliada pelo método de difusão de placas sobre bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas 

 Filmes de MTT-Neo/ CMC-Zein 

  
Halo de inibição 

(mm) 

Halo de inibição 

(mm) 

Halo de 

inibição (mm) 

Bactérias 

Grans- Positivas 
ATCC* 0% Zein 10% Zein 50% Zein 

Listeria 

monocytogenes 
7644 4,50± 0,24 4,50± 0,25 5,00± 0,24 

Staphylococcus 

aureus 
25923 4,25± 0,32 4,00± 0,33 4,25± 0,30 

Média  4,37 4,25 4,62 

Bactérias 

Grans-Negativas 
    

Escherichia coli 25922 4,75± 0,38 4,25±0,33 4,25±0,28 

Salmonela 

choleraesius 
107008 4,75±0,35 5,00± 0,35 5,50± 0,33 

Média  4,75 4,62 4,87 

*ATCC: American Type Culture Collection– (USA) 
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Figura 38.Imagens das placas testes de incubação dos filmes nas diferentes 

bactérias: (A) filmes biopoliméricos sem o fármaco CMC-Z (controle), (B) filmes 

biopoliméricos que incorporam o fármaco neomicina diretamente na matriz de CMC-Z 

e (C) filmes bionanocompósitos que incorporam o híbrido MTT-Neo72 na matriz de 

CMC-Z. 

 

 

5-5.2.2 Avaliação das propriedades antibacterianas de filmes bionanocompósitos que 

incorporam neomicina imobilizada em sepiolita (CMC-Z/Sep-Neo) 

 

A atividade antibacteriana dos filmes bionanocompósitos que incorporam o 

híbrido Sep-Neo no sistema biopolimérico de carboximetilcelulose-zeína contendo 

diferentes concentrações de zeína (0, 10 e 50% m/m) foram avaliadas. 

As medidas da formação do halo de inibição das distintas bactérias nas placas 

testes em presença dos filmes bionanocompósitos a base de Sep-Neo são mostradas na 

Tabela 5. Similarmente como observado nos ensaios anteriores de atividade 

antibacteriana dos materiais estudados aqui, é evidenciado a formação dos halos de 
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inibição em todasas bactérias testadas, sendo os halos de maior inibição para as 

bactérias gram-negativas (Figura 39). Contudo, se observa que os sistemas de filmes 

bionanocompósitos CMC-Z/Sep-Neo, apresenta uma formação de halo de inibição 

relativamente menor, quando comparados com os outros sistemas de filmes discutidos 

anteriormente (CMC-Z e CMC-Z/MMT-Neo72). Este comportamento poderia estar 

relacionado a dois fatores nos quais poderiam dificultar a difusão do fármaco adsorvido: 

i) forte interação entre o fármaco e o silicato; ii) inserção do fármaco nos túneis da 

sepiolita. 

Na Figura 39, as letras A- C e D são referentes às concentrações 0, 10 e 50% de 

zeína no sistema biopolimérico contendo o fármaco (CMC-Z-Neo). As letras B-D e F 

são referentes aos sistemas bionanocompósitos CMC-Z/Sep-Neo, CMC-Z10/Sep-Neo e 

CMC-Z50/Sep-Neo, respectivamente, nas diferentes placas com as bactérias testadas. 

 

Figura 39. Imagens das placas testes de incubação dos filmes nas diferentes 

bactérias: (A) CMC-Neo, (B) CMC/Sep-Neo, (C) CMC-Z10-Neo, (D) CMC-Z10/Sep-

Neo, (E) CMC-Z50-Neo e (F) CMC-Z50/Sep-Neo 
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Tabela 6. Atividade antibacteriana de filmes bionanocompósitos preparados a 

partir da incorporação de Sep-Neo na matriz biopolimérica de carboximetilcelulose-

zeína contendo diferentes concentrações de proteína (0, 10 e 50% m/m). Atividade 

avaliada pelo método de difusão de placas sobre bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas 

 Filmes de  CMC-Zein/ Sep-Neo 

Bacterias  Halo de inibição 

(mm) 

Halo de inibição 

(mm) 

Halo de 

inibição (mm) 

Bactérias 

Grans- Positivas 

ATCC* 0% Zein 10% Zein 50% Zein 

Listeria 

monocytogenes 

7644 2,00± 0,10 2,00± 0,11 2,00± 0,10 

Staphylococcus 

aureus 

25923 1,00± 0,05 1,00± 0,06 1,00±0,05 

Média  1,50 1,50 1.50 

Bactérias 

Grans-Negativas 

    

Escherichia coli 25922 1,50± 0,02 1,00± 0,03 1,00± 0,04 

Salmonela 

choleraesius 

107008 2,00± 0,10 2,00± 0,12 2,00±0,14 

Média  1,50 1,50 1,50 

*ATCC: American Type Culture Collection – (USA) 

 

5-5.2.3 Testes Computacionais de dinâmica molecular 

Desde que os ensaios de atividade antibacteriana revelaram um grau de atividade 

diferente para os bionanocompósitos sintetizados, variando o comportamento de acordo 

com matriz imobilizadora do fármaco. Assim, ainda que a quantidade de fármaco seja a 

mesma em ambos os casos, o híbrido a base de montmorillonita apresentou um halo de 

inibição superior quando comparado aos sistemas bionanocompósitos de filmes que 

incorporavam sepiolita-neomicina. Com base neste estudo e com o objetivo de elucidar 

este comportamento nos materiais bionanocompósitos, o híbrido sepiolita-neomicina foi 

estudado em detalhe mediante estudos computacionais de dinâmica molecular.  Para 

este estudo, certos fatores foram considerados: 
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i) As dimensões do fármaco neomicina; 

ii) As dimensões dos túneis da fibra de sepiolita; 

iii) A possível oclusão de moléculas do fármaco nos túneis da sepiolita.   

A metodologia computacional utilizada para estudar a incorporação de neomicina 

B no argilomineral sepiolita foi baseado em simulações de mecânica molecular, 

utilizando o software na Forcite and Sorption modules in Materials Studio 

software(Forcite and Sorption Modules. Material Studio 7.0. Accelrys Inc). As 

coordenadas atômicas da sepiolita foram retirados de 

http://icsd.iqfr.csic.es/icsd/index.php, e os átomos de O (oxigênio) não estruturais 

dentro dos canais de sepiolita foram removidos. Todas as estruturas destes átomos 

foram mantidas fixas durante os cálculos. Condições de contorno periódicas (PBC) 

foram aplicadas em todos os cálculos. As super células da sepiolita que consistem em 

células unitárias 1x1x6 foram construídas a fim de permitir a incorporação de moléculas 

grandes como da neomicina B, dentro dos canais (Figura 40); dimensões aproximadas 

(calculado como distâncias interteratômicas) dos canais estão indicadas na Figura 40-a. 

Figura40.Quatro vistas da estrutura da sepiolita (a partir de diferentes planos), em 

somente um plano (a, c, d) ou em perspectiva (b); Si e Mg átomos são exibidos como 

poliedros em verde e amarelo, respectivamente, e átomos de O são exibidos como bolas 

vermelhas. 
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A estrutura molecular de neomicina B foi feita a partir da base de dados PDB 

RCSB (NMy) (Figura 41). 

Figura41. Estrutura molecular e dimensões aproximadas de neomicina, como 

extraídos do banco de dados RCSB PDB (modelo NMY_experimental). Átomos de H, 

C, O e N são exibidos em branco, cinza, vermelho e azul, respectivamente. 

 

O objetivo geral de campo de força CVFF (Osguthorpe, P. Det al1988) foi usado 

para modelar a estrutura molecular e as energias de interação da neomicina B, com a 

estrutura do argilomineral. Forças de Van der Waals e interações eletrostáticas foram 

explicitamente incluídas na expressão de energia, e foram calculadas pela equação de 

Ewald. A distribuição de cargas atômicas para a molécula orgânica foi atribuída de 

acordo com as configurações de campo de força CVFF. Neste caso, uma vez que não 

possuem cátions dentro da estrutura da sepiolita que podem ser trocados, é esperado que 

a inclusão do antibiótico possa ocorrer por adsorção física, e, portanto, foi estudada a 

molécula de neomicina neutra. Cargas atômicas da estrutura da sepiolita foram 

distribuídas seguindo as configurações correspondentes no Clay FF campo de força 

(Cygan, R.T.  Liang, J.-J.  Kalinichev, A.G.  2004), com +2,1 e +1,36 para átomos de Si 

e Mg, respectivamente, e -1,06118 para todos os átomos de O garantindo a neutralidade 

(não foram incluídos os grupos OH
-
no modelo da sepiolita). 

O empacotamento das moléculas dentro dos canais de sepiolita foi realizada por 

simulações de Monte-Carlo (MC) no conjunto NVT, que fixa o número de moléculas 

carregadas a 1, como implementado no Forcite and Sorption modules in Materials 

~12 Å 

~16 Å 

~5 Å 
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Studio software. A localização das moléculas foi então geometricamente otimizada, e o 

local mais estável para as moléculas de neomicina foram obtidos por meio de cálculos 

de simulated anniling, como implementado no módulo Forcite, que consistiu no 

aquecimento do sistema de 300 K a 700 K com incrementos de temperatura de 20 K, e, 

em seguida, resfriamento a 300 K novamente da mesma maneira. Este ciclo foi repetido 

10 vezes, e no final de cada ciclo, o sistema de geometria foi otimizado. A energia de 

interação foi calculada subtraindo-se a energia da conformação mais estável das 

moléculas em vácuo (obtido por simulated anniling em vácuo) para a energia total do 

sistema; todos os valores de energia são dados em kcal/mol, por molécula de neomicina. 

O empacotamento de uma molécula de neomicina na estrutura molecular 

determinada experimentalmente (Figura 41) através das simulações MC não foram 

satisfatórias, uma vez que a molécula não se ajusta no interior dos canais de sepiolita 

nesta estrutura molecular específica. Assim, provavelmente a menor dimensão (~ 5 Å) 

seria a mais adequada para ajustar-se nos canais da sepiolita, sendo as outras duas 

dimensões grandes para serem inseridas na menor dimensão dos canais do mineral (~ 7 

Å) (ver Figuras 40 e 41). Um conjunto de diferentes conformações moleculares de 

neomicina foram, então, gerados por cálculos de simulated anniling da molécula no 

vácuo, com dimensões moleculares diferentes, e nenhum deles foi capaz de encaixar 

dentro dos canais de sepiolita através das simulações MC. 

Figura 42. Estrutura molecular planar da neomicina B (sem otimização), utilizada 

para os cálculos de encaixe. 

 

Uma estrutura molecular diferente, em seguida, foi construída manualmente, em 

que a molécula tem uma configuração quase plana, dando uma dimensão mais curta e 

consideravelmente mais pequena (~ 3,5 Å) (Figura 42). Neste caso, as simulações MC 

conduziram à incorporação de uma molécula dentro dos canais de sepiolita (Figura 42). 

~12.5 Åa 

~17.8 Å 
~3.5 Å 
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Vale à pena notar é que a otimização desta estrutura molecular planar da neomicina em 

vácuo, conduziu a uma conformação ligeiramente diferente, que neste caso, não era 

capaz de ser inserida no interior da molécula após a simulação por MC. Este resultado 

sugere que a neomicina não parece ser capaz de entrar nos canais da sepiolita na sua 

conformação mais estável, e, por conseguinte precisa reorganizar a sua estrutura 

molecular em uma forma quase plana e alongada, a fim de ser capaz de entrar nos 

canais do mineral. 

Figura 43. Empacotamento de neomicina em sua forma “quase” planar dentro da 

supercélula 1x1x6 da sepiolita como obtida por simulações MC. 

 

A localização mais estável das moléculas de neomicina foi em seguida, obtidas 

por cálculos de simulated anniling (Figura 44). As moléculas foram localizadas com o 

eixo molecular mais longo alinhado com a direção do canal. A maioria dos grupos NH2 

desenvolve as interações de ligação-H com os átomos de O das paredes estruturais de 

sepiolita (linhas azuis tracejadas na Figura 44-A). Os grupos hidroxila estão envolvidos 

tanto nas ligações de H intramoleculares para estabilizara conformação molecular, e 

também com as paredes da estrutura. A energia de interação de neomicina neutra dentro 

da estrutura da sepiolita é -84,0 Kcal /mol por molécula. As interações das moléculas de 

neomicina com a estrutura foram estudadas por meio da análise RDF entre conjunto 

relevante de átomos durante simulações NVT de Dinâmica Molecular (Figura 44-D). Os 

resultados mostram que as interações mais fortes são desenvolvidas entre átomos de H 

dos grupos hidroxila e os átomos de O1 da estrutura (nas paredes mais altas e mais 

baixas dos canais), onde fortes ligações -H em 1,7 Å são estabelecidas (linhas azul 

sólidas). Os átomos de H dos grupos amina também desenvolvem interações de ligações 

de -H, mas mais fraco, neste caso, apresentando distâncias de aproximadamente de 2,5 

Å (linhas vermelhas sólidas). Em ambos os casos, aprincipal interação intermolecular é 

com átomos de O1, mas não se observa interações fortes com os átomos deO2 das 
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estruturas laterais (linhas tracejadas).Em seguida, analisamos a conformação adotada 

pela molécula dentro dos canais de sepiolita. Se otimizássemos sob vácuo, a molécula 

de neomicina na mesma conformação dentro da estrutura, esta conformação molecular é 

~ 30 kcal/mol, por molécula menos estável do que aquela conformação mais estável 

encontrada em vácuo (por simulated anniling). Este resultado confirma que para ser 

capaz de difundir-se através dos canais de sepiolita, as moléculas de neomicina tem que 

adotar uma conformação pouco estável, que é pelo menos parcialmente compensada 

pela interação desenvolvido com os átomos de O das paredes estruturais. 

 

Figura 44. Três vistas da localização mais estável de neomicina dentro dos canais 

de sepiolita após cálculos de simulated anniling (ac) (linhas azuis tracejadas indicam 

ligações de H), e RDF interatômicas entre átomos relevantes (d) (OH e HN refere-se a 

átomos de H ligado à O e N em neomicina, respectivamente; O1 e O2 são átomos da 

estrutura de sepiolita nas paredes do canal, tal como definido em b). 

 

Simulações moleculares indicam que as dimensões dos canais de sepiolita são 

suficientemente grandes como para acolher a molécula de neomicina, mas isto tem de 

ser numa conformação em particular, com uma forma semi-planar. Esta conformação 

parece ser muito menos estável do que a adotada em vácuo, e, por conseguinte, não é 
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claro se a difusão para dentro dos canais de sepiolita seria fácil. Interações fortes de 

hidrogênio estabilizariam o sistema host-guest, são desenvolvidos principalmente entre 

grupos hidroxila e átomos O1 da estrutura da sepioita. Pode-se dizer que a difusão de 

neomicina para dentro dos canais é possível, mas pode ser cineticamente impedida. 

 

5-6 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAS HÍBRIDOS HIDRÓXIDO 

DUPLO LAMELAR- AMOXICILINA E MONTMORILLONITA-AMOXICILINA  

 

Os hidróxidos duplos lamelares (HDL) são materiais interessantes para serem 

empregados como anfitriões de fármacos, pois são biocompatíveis e biodegradáveis. 

Além disso, são amplamente empregados para sistemas de liberação controlada de 

fármacos. Neste trabalho foram sintetizados hidróxidos duplos lamelares empregando 

diferentes cátions divalentes e trivalentes. A primeira síntese foi realizada usando 

MgAl-NO3
-
 e a segunda síntese foi realizada usando ZnAl-NO3

-
 com ânions CO3

-2
 

interlamelares, afim de compará-las e analisar a qual matriz para a intercalação do 

fármaco amoxicilina. Por outro lado, aproveitando a estrutura da amoxicilina, na qual 

além de um grupo carboxilato apresenta um grupo amina protonável, se objetiva a 

intercalação do antibiótico na sua forma protonada em uma matriz lamelar do tipo 

montmorillonita, para uma futura comparação do híbrido mais adequado para a 

liberação do fármaco em um sistema de esferas bionanocompósitos de 

carboximetilcelulose-zeína.   

 

5-6.1. Síntese de Hidróxidos Duplos Lamelares de MgAl-NO3
- 

 

A síntese do HDL de MgAl com ânions deNO3
-
 foi realizada pelo método de co-

precipitação a pH constante, tal como descrito no item 4-3.2.1. O HDL de MgAl 

sintetizado, foi caracterizado inicialmente por difração de raios X, afim de avaliar a 

obtenção do material HDL-MgAl. Na Figura 45 está representado o difratograma de 

raios X do HDL-MgAl obtido por co-precipitação. São observadas no difratograma 

reflexões características do material HDL, onde se comprova a organização e a 

cristalinidade do HDL através dos índices de Miller (hkl) [(003) (006) (012) (015) (018) 
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(110) (113)] e as respectivas distâncias interplanares (dhkl) [(0,81) (0,41) (0,26) (0,23) 

(0,20) (0,15) (0,15)], que foram calculadas através da equação de Bragg. 

 

Figura 45. Difratograma de raios X do HDL-MgAl obtido pelo método co-precipitação. 

 

5-6.1.1 Preparação do híbrido HDL-MgAl/Amoxicilina (HDL-MgAl/AMX) 

A amoxicilina possui na sua estrutura grupos carboxílicos que a um pH 

adequado podem ser facilmente desprotonados gerando uma carga negativa na sua 

estrutura, sendo assim, esses ânions da amoxicilina são trocados por reações de troca 

com os íons nitratos compensadores de carga das lamelas do HDL. A intercalação da 

amoxicilina no HDL-MgAl foi realizada pelo método de troca iônica, conforme descrito 

no experimento 4-3.2.1, onde foram retiradas alíquotas em 24 e 48 horas, as quais foram 

analisadas por difração de raios X, conforme mostrado na figura 46. Observou-se que o 

material, inicialmente branco, escurece com o tempo, tornando-se totalmente escuro 

após 48h, um indicativo da oxidação do material. Devido à amoxicilina ser sensível a 

temperaturas mais elevadas, pode-se concluir que antes mesmo da haver um processo de 

intercalação o material já estava completamente degradado. Podemos observar esse 

efeito através dos difratogramas de raios X, onde não observamos nenhum aumento do 

espaçamento basal do HDL com o passar do tempo, inclusive, no tempo de 48 horas é 

observado um discreto deslocamento da primeira reflexão do HDL para ângulos mais 
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altos. Isto pode ser um efeito da desorganização das lamelas devido ao tempo de contato 

com o material orgânico oxidado ou a da própria destruição das lamelas. 

 

Figura 46. Difratogramas de raios X da amoxicilina (AMX) (a), HDL-MgAl (b), HDL-

AMX 24h (c) e HDL-AMX 48h (d). 

 

5-6.2 Preparação do HDL de ZnAl com ânions CO3
-2

 interlamelares 

A síntese do HDL de ZnAl com ânions interlamelares de CO3
-2

foi realizada de um 

modo análogo à aquela descrita para o HDL MgAl. De acordo com a análise de difração 

de raios X do material inorgânico sintetizado (figura 44) se observa valores de 

distâncias interplanares calculadas através da equação de Bragg, equivalentes com os 

valores reportados na literatura para o HDL contendo ânions de CO3
-2

 entre as lamelas 

(F. Cavani, 1991)O difratograma do material apresenta reflexões intensas de bases bem 

definidas indicando que o material é bastante cristalino, confirmando que a fase HDL 

foi obtida como uma única fase. A indexação destas reflexões através dos índices de 

Miller (hkl), confere uma estrutura com simetria ortorrômbica (Lozanoet al2012). 

 Esta indexação juntamente com as respectivas ditâncias interlamelares (dhkl) são 

apresentadas na Tabela 7. O espaçamento basal é calculado pela distância interplanar da 
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reflexão (003), que para este caso foi de 0,75 nm que confere com valores da literatura 

para o HDL que contém íons CO3
-2

(Lozano et al2012). 

 

Figura 47. Difratograma de raios X do HDL ZnAl-CO3
-2

. 

 

Os dados de parâmetros de rede, bem como a simulação de uma hidrotalcita 

(Figura 7) foram retirados da base de dados Crystallography Open Database e baseado 

no trabalho reportado por Lozano, 2012, os quais os dados encontrados estão em 

concordância com aqueles encontrados pelo o autor. A indexação das reflexões foram 

feitas para todos as reflexões encontrados na estrutura do HDL-ZnAl. 
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Tabela 7. Indexação das reflexões do difratograma obtido pra o HDL ZnAl-CO3
-2

 e 

suas respectivas distâncias interplanares. 

HDL ZnAl-CO3
-2

 

hkl 2Ɵ d (nm) 

(003) 11,79 0,75 

(006) 23,60 0,37 

(101) 33,99 0,26 

(012) 34,69 0,28 

(104) 37,41 0,24 

(015) 39,31 0,22 

(107) 44,10 0,20 

(018) 46,89 0,19 

(1010) 53,13 0,17 

(0111) 56,51 0,16 

(110) 60,32 0,15 

(113) 61,69 0,15 

(1013) 63,87 0,14 

(016) 65,69 0,14 

 

Os valores dos parâmetros cristalográficos foram calculados levando em conta a 

simetria, ou seja, o eixo c corresponde a três vezes a distância entre as lâminas 

adjacentes (d003), e a coincide com a distância entre os centros metálicos adjacentes da 

lâmina (duas vezes o valor de (d110). Na Tabela 4 são observados os parâmetros de rede 

para o HDL sintetizado. Esses valores foram calculados pelo programa Mercury
®

. 

Figura 48. Parâmetros de rede do HDL obtidos a partir dos dados de DRX. 
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Considerando que a espessura da lâmina do tipo brucita é de aproximadamente 

0,48 nm e o espaçamento basal obtido pelo d003 (0,75nm), pode-se calcular a altura da 

galeria como de 0,27 nm. Este valor é compatível com o tamanho do respectivo íon 

CO3
-2

, e portanto, confirma que o mesmo está localizado entre as lamelas do HDL 

(Crepaldi e Valim, 1998). 

A estabilidade térmica do material foi avaliada mediante a técnica de análises 

térmico diferencial (DTA) e termogravimetria (TG). A figura 49 mostra as curvas de 

TG/DTA para o material HDL ZnAl-CO3
-2

 obtidas em atmosfera de ar dinâmico (100 

mL/mim). De um modo geral, se observa que o material exibe boa estabilidade témica 

até aproximadamente 180˚C, temperatura na qual apenas há fenomemos de eliminação 

de água fisícamente adsorvida e interlamelares, refletindo na curva de TG em 

aproximadamente 18% de perda de massa. A temperaturas entre 180 e 320˚C, se 

observam eventos realacionados à desidroxilação parcial das laminas octaédricas do tipo 

brucita, juntamente com a decomposição dos ânions carbonatos localizados na 

interlâmina do HDL; finalmente a temperaturas superiores a 320˚C em 

aproximadamente 770 ˚C  é evidenciada uma perda de massa de aproximadamente 15%, 

na qual é associada e desidroxolação completa do material, formando o espinélio 

ZnAlO4 e o óxido de zinco (ZnO) (Crepaldi e Valim, 1998). 

 

Figura 49. Curvas de TG/DTA do HDL-ZnAl. 
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5-7. PREPARAÇÃO DO HÍBRIDO HDL-ZnAl/AMOXICILINA (HDL-ZnAl/AMX) 

 

A intercalação da amoxicilina no HDL foi realizada pelo método de 

reconstrução, no qual é feita a recuperação estrutural do HDL a partir do óxido duplo 

lamelar de Zn e Al, obtido por calcinação do HDL ZnAl-CO3
- 

mediante a adição do 

sólido em uma solução contendo amoxicilina na sua forma aniônica. 

 

5-7.1 Intercalação da amoxicilina em um HDL-ZnAl pelo método de reconstrução 

A intercalação da amoxicilina no HDL-ZnAl procedeu-se mediante a reconstrução 

estrutural do mesmo a partir do óxido precursor preparado por calcinação do HDL-

ZnAl. Para intercalar a amoxicilina por método de reconstrução é necessário  que os 

óxidos de partida sejam formados a uma temperatura de aproximadamente 350 ˚C, de 

modo que tenham “efeito memória” da estrutura tipo HDL e possam regenerar o 

hidróxido misto ao serem tratados com o composto interlamelar em uma solução 

aquosa. O procedimento de síntese (realizado no procedimeto experimental 4.3.2.3) foi 

seguido para formar o híbrido HDL-AMX é esquematizado na Figura 50. 

 

Figura 50. Representação esquemática do processo de reconstrução para a 

obtenção do composto de intercalção HDL-AMX (rec). 

 

O difratograma de raios X do HDL-ZnAl antes e depois de ser calcinado a 350˚C 

(Figura 51c e 51b) indica que o HDL(calc)não apresenta as reflexões caracteríticas do 

HDL de partida, no entanto apresenta reflexões de óxidos amorfos, denominados, 

geralmente de óxidos duplos lamelares (ODL) (Nalawade, et al., 1994). 
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Figura 51. Difratogramas de raios X da amoxicilina (a), HDL  calcinado a 350˚C, 

formando ODL (b), HDL reconstruído com água (c), e o híbrido HDL-AMX 

reconstruído em presença de amoxicilina (d). 

 

Após a reconstrução do HDL na presença da amoxicilina em sua forma aniônica 

(HDL-AMX), evidenciam-se as reflexões (110) e (113) característicos da estrutura tipo 

HDL (Figura 51d), confirmando a reconstrução do sólido inorgânico lamelar. Por outro 

lado, a reflexão (003) se desloca para ângulos mais baixos (2Ɵ) em comparação ao 

HDL de partida (antes da calcinação) (Figura 51b), o que indica que este procedimento 

dá lugar a intercalação do fármaco entre as lamelas do HDL. O espaçamento 

interlamelar do produto resultante é de 1,26 nm, mostrando um perfil difrente do HDL 

de partida, evidenciando um aumento no espaçamento basal pela presença da 

amoxicilina intercalada. Considerando que a espessura de uma lamina tipo brucita seja 

de 0,48 nm, se deduz um valor de incremento no espaçamento basal de 

aproximadamente de 0,78 nm para o híbrido HDL-AMX. 

Sabe-se que o HDL possui uma densidade de carga positiva e a intercalação do 

fármaco só se faz possível se o grupo carboxila presente na estrutura da amoxicilina se 

encontra desprotonado, ou seja, na forma de ânion carboxilato. Considerando que a 

amoxicilina possua dimensões de (0,788x0,487x1,059 nm), retiradas do programa 

ChemDraw, e que o incremento basal do composto de intercalação HDL-amoxicilina 

foi de 0,78 nm, pode-se deduzir que o fármaco está organizado na interlâmina na forma 
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de monocamada, onde os grupos carboxilato estariam orientados para a lâmina 

carregada positivamente (Figura 52). 

 

Figura 52. Fórmula estrutural da amoxicilina (AMX) (a), tamanho molecular 

tridimensional da amoxicilina (b) e representação esquemática do fármaco em 

monocamada intercalado no HDL (c). 

 

A quantidade de amoxicilina incorporada no material híbrido HDL-AMX foi 

determinada mediante análise química elementar CHN, no qual indicou que a 

incorporação do fármaco foi de 274 mEq por cada 100g de HDL, considerando que o 

máximo que o HDL suporta é até 330 mEq. 

Com o intuito de estudar as posssíveis interações entre a AMX e HDL, o 

material híbrido HDL-AMX, bem como a amoxicilina e o HDL de partida foram 

caracterizados mediante espectroscopia de infravermelho (ATR-IR), nos quais estão 

representados na Figura 53. No espectro do HDL (Figura 53b) é evidenciada uma banda 

intensa entre 3490 e 3387 cm 
-1

 referente a vibração de alongamento dos grupos 

hidroxilas das camadas de HDL e moléculas de água entre as camadas. A banda 

observada em 1354 cm 
-1

 corresponde ao estiramento assimétrico da vibração de CO3
-2 

(Crepaldi, E.L; Valim, J.B. 1998).Comparando com o espectro da amoxicilina com o 

composto de intercalação, é possível apreciar o desaparecimento da banda em 1720 cm
-1

 

assignada aos grupos carboxila protonados na amoxicilina de partida, aparecendo no 
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material híbrido HDL-AMX bandas em aproximadamnete 1610 cm
-1

 e 1409 cm
-1

. Essas 

bandas correspondentes as vibrações simétricas e assimétricas de COO
-
, 

respectivamente, corroborando que o fármaco se encontra na sua forma desprotonada 

quando inetrcalado no HDL (Wang et al., 2009). Esse efeito é induzido pelas condições 

experimentais, na qual ocorre em pH básico (pH~9), promovendo a estabilização da 

molécula na sua forma aniônica. Além disso, a banda caracterítica em 1262 cm
-1

 a qual 

é atribuída a superposição de υC-N e δN-H de aminas secundárias, também podem ser 

evidenciados no espectro do material híbrido. 

Figura 53. Espectros da região do infravermelho de 4000-500cm-1 correspondentes a 

(a) amoxicilina, (b) HDL-ZnAl e (c) HDL-AMX. 

 

A morfologia do material híbrido HDL-AMX foi visualizada mediante 

microscopia eletrônica de emissão de campo (FE-SEM). As imagens mostram uma 

morfologia típica do material HDL (Figura 54), que é do tipo rosa do deserto, 

(Alcântara A.C.S, 2013) sugerindo que o material foi bem reconstruído. Por outro lado, 

é possível apreciar a presença de partículas localizadas na superfície externa das laminas 

do HDL, no qual poderia indicar a presença de amoxicilina aderidas na superfície 

externa do material. 
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Figura 54. Imagens de Microscopia eletrônica de emissão de campo (FE-SEM) do 

híbrido HDL-AMX. 

 

 

A estabilidade térmica do composto híbrido HDL-AMX comparada a 

amoxicilina pura foi estudada mediante análises de TG/DTA no intervalo de 25 -1000˚C 

em baixo fluxo de ar (Figura 55). Observa-se que a amoxicilina se decompõe em um 

processo de combustão com um início da sua perda de massa em aproximadamente 

200˚C, acompanhada por um amplo pico exotérmico em 670˚C, representando a sua 

decomposição oxidativa. 

Nas curvas de TG/DTA do material HDL-AMX (Figura 55c) observa-se claramente 

uma mudança significativa no comportamento térmico do fármaco intercalado. A 

estabilidade térmica da amoxicilina é maior quando se encontra entre as lamelas do 

HDL. O HDL atua como um protetor da amoxicilina. Assim, as curvas de TG/DTA 

obtidas do híbrido HDL-AMX determinam três etapas principais de decomposição 

térmica(Wang et al., 2009; Valarezo et al., 2013)(Crepalde, E.L; Valim, J.B. 1998): 

I) Até aproximadamente 200˚C observa-se um pico endotérmico, o qual foi 

atribuído a perda de água das moléculas adsorvidas presentes nas lamelas do 

HDL. 

II) Na região de temperatura entre 250˚C a 500˚C ocorrem processos de 

desidroxilação das camadas do HDL, juntamente com a decomposição 

parcial da amoxicilina (processo exotémico, com evento centrado a 320˚C) 
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III) Entre 320˚C a 607˚C ocorre a decomposição oxidativa da amoxicilina, na 

qual é refletida na curva de DTA por um amplo pico exotérmico a 780˚C. 

 

Figura 55. Curvas de TG/DTA da amoxicilina (a), do HDL-ZnAl (b), e do composto 

híbrido HDL-AMX (c). 

 

 

5-8 INCORPORAÇÃO DO FÁRMACO AMOXICILINA E O HÍBRIDO HDL-AMX 

NA MATRIZ DE CARBOXIMETILCELULOSE-ZEÍNA 

 

5-8.1 Incorporação do fármaco amoxicilina na matriz biopolimérica de 

carboximeticelulose-zeína 

Inicialmente foram preparados sistemas de liberação de amoxicilina 

incorporando o fármaco diretamente na matriz biopolimérica de carboximetilcelulose-

zeína. Estes sistemas foram conformados em esferas mediante a reticulação com íons de 

Al
3+

. A quantidade de amoxicilina incorporada nos diferentes sistemas estudados e a 



86 
 

eficiência de encapsulação na matriz biopolimérica de carboximetilcelulose-zeína, 

foram estimadas utilizando o método e equações descritas na parte experimental, seção 

4-3.6.  

A tabela 8 mostra os resultados de tais ensaios, onde se observa que a 

quantidade de amoxicilina incorporada nos sistemas de carboximetilcelulose-zeína 

aumenta conforme o aumento da concentração de zeína. O aumento da eficiência da 

encapsulação pode chegar a 39,32%, que poderia estar relacionado a uma maior 

afinidade da amoxicilina à proteína, comparada ao polissacarídeo. Este comportamento 

também foi observado na incorporação do fármaco ibuprofeno em matrizes 

biopoliméricas de alginato-zeína (Alcantara et al., 2010), e poderia ser justificado pelo 

caráter hidrofóbico da proteína que poderia atuar como certos materiais tensoativos 

favorecendo a incorporação de fármacos pouco solúveis em água, como é o caso da 

amoxicilina. Dessa maneira, o aumento da concentração de zeína permite incorporar 

uma maior quantidade de fármaco, e consequentemente, aumentarem a eficiência de 

encapsulação, sem adição de outros aditivos.  

 

Tabela 8. Quantidade de amoxicilina incorporada nos sistemas de carboximetilcelulose-

zeína a partir de 100 mg de amoxicilina e a eficiência de encapsulação em função das 

proporções de carboximetilcelulose-zeína. 

Sistemas Quantidade de 

Zeína (%) 

Quantidade de 

amoxicilina 

encapsulada (%) 

Eficiência de 

encapsulação (%)  

CMC-0Z/AMX 0 13,13 26,27 

CMC-Z10/AMX 10 14,21 28,42 

CMC-Z25/AMX 25 18,73 37,47 

CMC-Z50/AMX 50 20,24 40,48 

 

A análise de espectroscopia de infravermelho das esferas baseadas no sistema que 

contém o fármaco incorporado nas diferentes concentrações de zeína é apresentada na 

Figura 56. O sistema que apresenta somente a carboximetilcelulose (0% de zeína) 

(Figura 56a) se observam claramente bandas a 3313, 1588, 1414, e 1037 cm
-1

, 

atribuídas as vibrações νOH (H2O e –OH), νassimCO (-COO-), νsimCO (-COO-), e υco 

correspondentes aos grupos éter do polissacarídeo, respectivamente. Na Figura 56 (b) 

são observadas que a um deslocamento dessas bandas para menores e maiores números 



87 
 

de onda. Assim, a banda que aparece em 1588 cm
-1 

correspondente aos grupos carboxila 

da carboximetilcelulose de partida (Figura 56a), não é mais apreciada no sistema 

CMC_Z0_AMX (Figura 56b), sendo esta desloca para maiores números de onda, 

aparecendo em 1726 e 1617 cm
-1

. Este evento pode ser atribuído a reações de 

reticulação com íons Al
3+

 e os respectivos grupos carboxilatos do polissacarídeo, bem 

como podem indicar uma possível interação entre a amoxicilina e a 

carboximetilcelulose (Kim et al., 2012). 

No sistema que incorpora 50% de zeína (CMC-Z50/AMX) (Figura 56 c), além de 

serem evidenciadas as bandas características da carboximetilcelulose comentadas 

anteriormente, são observadas novas bandas a 1535 cm
-1

referentes aos grupos de amida 

II da zeína (Alcantara et al., 2010). Entretanto, se observa que um pequeno ombro em 

1736 cm
-1

, e a banda em 1640 cm
-1

 pode indicar uma envolvente de várias bandas que 

aparecem nessa mesma zona: grupo carboxila correspondente a carboximetilcelulose 

reticulada; grupos do tipo amida I da zeína; bem como algum efeito de possíveis 

interações entre as bandas da amoxicilina e ambos os biopolímeros, tornando difícil a 

identificação clara desta zona espectral.  

 

Figura 56. Espetros vibracionais da região do infravermelho de 4000-500 cm
-1

 dos 

sistemas conformados em esferas (a) amoxicilina pura (AMX), (b) CMC-Z0/AMX, (c) 

CMC-Z50/AMX. 
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As esferas que contém amoxicilina incorporada na matriz biopolimérica de 

carboximetilcelulose e zeína foram avaliadas quanto ao seu comportamento térmico, 

como mostrado na Figura 57. A análise termogravimétrica mostra os perfis de TG e 

DTA, onde se observa praticamente o mesmo perfil de perda de massa em todos os 

sistemas independentemente da quantidade de zeína incorporada. As curvas de TG das 

esferas com 0% e 10% de zeína (Figura 57 a e 57b), se observam várias etapas de perda 

de massa. A primeira etapa ocorre abaixo dos 100˚C que estão associadas à eliminação 

de moléculas de água fisicamente adsorvidas. Na segunda etapa ocorre a uma 

temperatura de 155˚C, para 0% de zeína, e 176˚C, para 10% de zeína, na qual poderiam 

estar associadas à decomposição da amoxicilina, acompanhada também de uma possível 

degradação parcial da carboximetilcelulose presente no sistema em 433˚C e 438˚C. As 

perdas de massa em temperatura superiores a 450˚C são atribuídas a decomposição de 

espécies derivadas da amoxicilina, com a formação de resíduo de carbono e também 

pode estar associado a um forte comportamento térmico associado a 

carboximetilcelulose.  A amostra com 10% de zeína parece ser mais estável 

termicamente que as demais amostras, provavelmente neste caso tem-se uma 

concentração ótima de biopolímeros que podem favorecer a interação entre ambos os 

componentes do sistema, causando uma melhora da estabilidade térmica do fármaco. Já 

em maiores concentrações de zeína (25 e 50 %) pode-se haver uma maior interação 

entre a zeína e a carboximeticelulose e praticamente não havendo interação com o 

fármaco, o que justificaria os eventos exotérmicos a mais baixa temperaturas. Nas 

esferas que apresentam 25% e 50% de zeína (Figura 53c e 53d) observa-se um processo 

de perda de massa entre as temperaturas 83˚C, para 25% de zeína e 103˚C, para 50% de 

zeína, associado também a eliminação de água e decomposição parcial da amoxicilina 

incorporada. As temperaturas superiores a 350˚C são observados fortes processos 

exotérmicos, no caso de amostras com maiores quantidades de zeína na matriz 

polimérica (25 e 50%), também é evidenciada um perfil térmico bastante parecido as 

demais amostras, sendo que neste caso são observados eventos fortemente exotérmicos 

a mais baixas temperaturas, em 357˚C e 360˚C para 25 e 50% de zeína, comparadas a as 

amostras de 0 e 10% (493˚Ce 513˚C) de zeína na composição da esfera. 

Neste caso, também foi considerado que há mais quantidade de amoxicilina 

incorporada nas esferas (de acordo com a Tabela 8 mostrada anteriormente), 

provavelmente este efeito pode estar associado a uma maior quantidade de fármaco 
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incorporado. Ao analisarmos o termograma de TG da amoxicilina (Figura 55a) pode-se 

apreciar que existem vários eventos exotérmicos em aproximadamente 200 ˚C a 300 ˚C 

e um evento fortemente exotérmico em 476 ˚C. Sendo que na análise da região de 

infravermelho (Figura 56c) aparece uma sobreposição de bandas não sendo possível 

identificar as possíveis interações entre os materiais. 

Figura 57. Curvas de TG e DTA obtidas em atmosfera de ar para o sistema (a) 

CMC-Z0-AMC, (b) CMC-Z10-AMX, (c) CMC-Z25-AMX e CMC-Z50-AMX. 

 

Entretanto, conforme há uma maior concentração zeína, aparecem menos 

processos de perda de massa, e em temperaturas menores, sendo que em 50% de zeína a 

primeira perda de massa começa em 103˚C, podendo concluir que há uma maior 

homogeneidade do material, aumentando assim, a temperatura de decomposição.  

As esferas de carboximetilcelulose-zeína que incorporam amoxicilina foram 

estudadas quanto a sua morfologia, mediante um microscópio eletrônico de varredura 

(MEV). As imagens mostram que todas as amostras de esferas apresentam um aspecto 

bem homogêneo e rugoso. A amostra CMC-Z0-AMX (Figura 58 (a)), que não contém 

zeína, e a amostra CMC-Z0-AMX (Figura 58 (b)) parecem apresentar uma maior 
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porosidade frente as amostras que possuem zeína em maior quantidade na sua 

composição (CMC-Z25-AMX (b) e CMC-Z50-AMX (d),Figura 58), caracterizando 

nestes últimos casos esferas com um aspecto de superfície mais compacta. Os materiais 

que apresentam 0 e 10 % de zeína são muito semelhantes entre si, indicando que não há 

uma alteração significativa na morfologia do material. Nos materiais onde a quantidade 

de zeína é maior ((c) CMC-Z25-AMX, (d) CMC-Z50-AMX Figura 58) observa-se uma 

mudança significativa na morfologia do material, muito mais compacta. A amostra com 

50% de zeína apresenta uma superfície com morfologia globular característica da zeína, 

com uma boa homogeneidade (Alcantara et al., 2010). Estes diferentes comportamento 

das amostras corrobora com a justificativa anterior do comportamento térmico (Figura 

57), nas quais apresentam um comportamento térmico muito semelhante entre as 

amostras que contém 0% e 10% de zeína e nas amostras que contém 25% e 50% de 

zeína, indicando que a quantidade de zeína atua no comportamento térmico do material. 

Estas diferentes características morfológicas dos sistemas de carboximetilcelulose-zeína 

com diferentes concentrações de zeína podem resultar em diferentes comportamentos de 

liberação para o fármaco encapsulado. 

Figura 58. Imagens de MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) dos sistemas 

conformados em esferas que contém amoxicilina incorporada em (a) CMC-Z0-AMX, 

(b) CMC-Z10-AMX, (c) CMC-Z25-AMX e (d) CMC-Z50-AMX. 
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5-8.2 Incoporação do híbrido HDL-AMX na matriz biopolimérica de 

carboximetilcelulose-zeína 

Ainda que sólidos inorgânicos do tipo HDLs sejam amplamente utilizados como 

suportes para fármacos, o emprego deste tipo de nanocarreadores para sistemas de 

liberação controlada por via oral, ainda não está totalmente otimizado, pois, o HDL 

sofre uma rápida dissolução em pHs ácidos, liberando o fármaco de uma forma rápida e 

não controlada no organismo. Assim, as lâminas do HDL não são suficientes para 

proteger o fármaco e controlar a sua liberação. A fim de melhorar esse perfil de 

liberação, um recobrimento do HDL-fármaco com uma matriz biopolimérica de 

carboximeticelulose-zeína, pode trazer resultados interessantes, permitindo um melhor 

controle de liberação do fármaco. Das diferentes sínteses realizadas neste trabalho, 

somente a síntese realizada pelo método de co-precitação do HDL Zn-Al e reconstruída 

com o fármaco amoxicilina, demonstrou ser eficiente para intercalar o fármaco, e, 

portanto, escolhida para os demais estudos. Desta forma, o material HDL-AMX obtido 

pelo método de reconstrução, foi encapsulado em uma matriz biopolimérica de 

carboximeticelulose-zeína preparada com diferentes concentrações de zeína, formando 

assim, bionanocompósitos de liberação controlada, processada como esferas, assim 

como as esferas de carboximeticelulose-zeína/AMX. 

A quantidade do composto de intercalação HDL-AMX incorporada nos diferentes 

sistemas de carboximetilcelulose –zeína são apresentadas na Tabela 8, onde se observa 

que a quantidade de amoxicilina aumenta conforme aumenta a quantidade de zeína. Este 

efeito também foi observado nos sistemas que incorporam o fármaco diretamente, e 

neste caso pode ser devido a um possível efeito, estabilizante da proteína. No entanto, 

comparando estes sistemas bionanocompósitos com aqueles que incorporam fármaco 

diretamente, se observa que tanto a quantidade de fármaco encapsulado, quanto a 

eficiência de encapsulação é maior quando a amoxicilina está incorporada previamente 

no HDL, isso acontece porque o fármaco está entre as lamelas, consequentemente está 

mais protegido, ao contrário de quando o fármaco está incorporado na matriz, está mais 

suscetível aos efeitos externos. 
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Tabela 9. Quantidade de HDL-AMX incorporada nos sistemas de carboximetilcelulose-

zeína e a eficiência de encapsulação em função das proporções de CMC-zeína. 

Sistemas Quantidade de 

Zeína (%) 

Quantidade de 

amoxicilina 

encapsulada (%) 

Eficiência da 

encapsulação 

(%) 

CMC-0Z/HDL-AMX 0 15,78 31,56 

CMC-Z10/HDL-AMX 10 19,51 39,02 

CMC-Z25/HDL-AMX 25 20,82 41,65 

CMC-Z50/HDL-AMX 50 26,08 52,17 

 

Esses materiais foram analisados por espectroscopia da região do infravermelho 

a fim de compreender a interação do material bionanocompósito CMC-Z/HDL-AMX 

em diferentes concentrações de zeína, como representado na Figura 59. Podemos 

observar que as bandas dos bionanocompósitos CMC-Z0/HDL-AMX e CMC-

Z50/HDL-AMX são muito parecidas com as bandas do material CMC-Z0/AMX e 

CMC-Z50/AMX. No entanto, é difícil identificar as bandas de absorção características 

das vibrações de deformação metal-oxigênio do HDL, provavelmente devido ao seu 

conteúdo em massa ser inferior a 5%. 

Figura 59. Espetros vibracionais da região do infravermelho de 400-400 cm
-1

 do 

sistemas conformados em esferas (a) CMC-Z0/HDL-AMX, (b) CMC-Z10/HDL-AMX, 

(c) CMC-Z25/HDL-AMX e(d) CMC-Z50/HDL-AMX . 
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Os materiais bionanocompósitos foram estudados quanto a sua estabilidade 

térmica. A Figura 60 mostra os perfis das curvas de TG e DTA dos materiais 

bionanocompósitos CMC-Z0/HDL-AMX, CMC-Z10/HDL-AMX, CMC-Z25/HDL-

AMX, CMC-Z50/HDL-AMX.  Estes materiais apresentam um perfil muito parecido 

entre si, com uma boa estabilidade térmica até aproximadamente 200˚C, resultados 

semelhantes encontrados em estudos similares que incorporam híbridos do tipo HDL-

fármaco em matrizes poliméricas. As perdas até esta temperatura está relacionada à 

eliminação de água fisicamente adsorvida e a decomposição de parte da amoxicilina 

intercalada no HDL. Nas curvas de DTA podemos observar que em todos os materiais 

não há eventos exotérmicos sucessivos, e sim, um forte processo exotérmico a 

aproximadamente 500 ˚C, associado a combustão de ambos os polímeros. Também, se 

observa que com o aumento da quantidade de zeína na amostra bionanocompósito, um 

incremento na estabilidade térmica é observado, onde um forte processo exotérmico em 

566˚C é evidenciado, frente ao 506ºC da esfera preparada sem a presença da proteína. 

Este comportamento pode estar associado a uma boa homogeneidade entre os 

biopolímeros e o híbrido HDL-fármaco. 

Figura 60. Curvas de TG e DTA obtidas em atmosfera de ar para o sistema (a) CMC-

Z0/HDL-AMX, (b) CMC-Z10/HDLAMX, (c) CMC-Z25/HDL-AMX e CMC-

Z50/HDL-AMX. 
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A morfologia das diferentes esferas de carboximetilcelulose-zeína/HDL-AMX 

foram estudadas através da análise de MEV. De acordo com a Figura 61, se observa que 

as esferas preparadas somente com o polissacarídeo carboximetilcelulose e HDL-AMX, 

apresentam um aspecto rugoso, assemelhando-se ao sistema de carboximetilcelulose-

amoxicilina (Figura 58). Entretanto, para a esfera bionanocompósito que incorporam 

zeína na sua composição, apresenta um aspecto compacto muito similar entre si, 

independentemente da quantidade de proteína presente no material. Estas imagens 

mostram uma boa homogeneidade dos sistemas bionanocompósitos preparados com 

zeína, sugerindo que a presença do HDL-AMX não interfere na homogeneidade dos 

biopolímeros, corroborando o comportamento térmico discutido anteriormente. A 

homogeneidade desses materiais bionanocompósitos que incorporam zeína podem 

apresentar um comportamento diferenciado na liberação controlada de fármacos, frente 

a aquele preparado somente com o polissacarídeo.   

Figura 61. Imagens de MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) dos sistemas 

conformados em esferas que contém amoxicilina incorporada em (a) CMC-Z0/HDL-

AMX, (b) CMC-Z10/HDL-AMX, (c) CMC-Z25/HDL-AMX e (d) CMC-Z50/HDL-

AMX. 
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5-9 ESTUDOSIN VITRO DO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE AMOXICILINA E 

HDL-AMX ENCAPSULADOS NOS SISTEMAS DE CARBOXIMETILCELULOSE-

ZEÍNA 

Nesta parte do trabalho serão apresentados os comportamentos das esferas a base 

de sistemas de carboximetilcelulose-zeína como materiais dispensadores de fármacos 

por via oral, onde o antibiótico amoxicilina foi incorporado diretamente, como 

intercalado em um sólido inorgânico do tipo HDL Zn-Al na matriz biopolimérica. 

Desde que se trata de sistemas para uso oral, em uma primeira etapa foram estudadas as 

propriedades de absorção de água das esferas carboximetilcelulose-zeína em meios 

aquosos, não só com o objetivo de verificar a estabilidade do sistema em meios 

aquosos, mas também analisar a influência da zeína na matriz polimérica, bem como a e 

a incorporação do composto de intercalação nas esferas. Para analisar o processo de 

liberação da amoxicilina in vitro, foi avaliada a cinética de liberação simulando os 

sistemas in vivo, a diferentes condições de pH, conforme foi descrito na parte 4-3.6. 

 

5-9.1 Evolução das propriedades físicas das esferas de carboximetilcelulose/zeína 

 

5-9.1.1 Propriedades de absorção de água das esferas de carboximetilcelulose-zeína que 

incorporam a amoxicilina 

As propriedades de absorção de água das esferas a base de carboximetilcelulose-

zeína/AMX, foram estudadas de duas maneiras: i) em água bidestilada (aprox.pH 6); ii) 

em uma mistura de sais simulando a segunda zona do trato gastrointestinal com um pH 

6,8, como descrito no item 4-3.6. A Figura 62 apresenta a variação da quantidade de 

água absorvida em função do tempo para os diferentes sistemas de 

carboximetilcelulose-zeína/amoxicilina em contato com os meios indicados acima. 
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Figura 62. Curvas de absorção de água em função do tempo das esferas a base de 

biopolímeros carboximetilcelulose-zeína, com diferentes concentrações de zeína, sendo 

(a) água bidestilada pura e (b) pH 6,8 solução simulando o fluido intestinal. 

 

 

Em todos os sistemas de carboximeticelulose-zeína/amoxicilina (CMC-Z/AMX) 

testados se observa que o aumento da quantidade de água absorvida aumenta conforme 

aumenta o tempo de exposição das esferas no meio aquoso, independente das 

características das mesmas. No entanto, como já esperado, se observa que a presença de 

zeína causa uma diminuição na absorção de água, apresentando menores valores para 

aqueles materiais que apresentam uma quantidade de zeína maior provavelmente devido 

as propriedades hidrofóbicas da proteína.  

Analisando os sistemas de absorção, se observa no caso para ensaios em água 

(Figura 62), que em praticamente após 40 min de exposição, as esferas já absorvem o 

máximo de água, mantendo após esse tempo valores similares de absorção, não 

aumentando a massa das esferas com relação à sua massa inicial. Também se observa 

que as esferas que incorporam 50% de zeína apresentaram valores 10 vezes menores 

que aquelas preparadas apenas com carboximetilcelulose (0% de zeína). Como 

comentado na introdução a carboximetilcelulose é altamente solúvel em água, devido a 

presença dos grupos carboxilatos, sendo que, podem ser complexados com íons 

metálicos, neste caso Al
3+

, através de ligações eletrostáticas entre os íons metálicos e os 

grupos carboxilatos, formando uma rede reticulada hidrofóbica, tal como um gel rígido. 

Dificultando assim a passagem de água e impedindo a absorção de água pelas esferas. 

Por outro lado, observa-se um comportamento totalmente diferente para os sistemas de 

esferas testados em pH 6,8 simulando o fluído da primeira zona intestinal (Figura 62b. 
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Esse efeito ocorre pois a carboximetilcelulose apresenta grupos de ácidos carboxílicos 

(COO), em valores de pH mais elevados, ou seja, maiores que os valores de pka dos 

grupos de ácidos carboxílicos (pKa 4,5), os grupos de ácidos carboxílicos se tornam 

desprotonados e as forças de repulsão eletrostáticas entre os ácidos carboxílicos 

negativamente carregados corroboram para o aumento do inchamento das esferas 

(Pourjavadi, Barzegar, e Mahdavinia, 2006). Uma vez, os íons Al
+3

 presentes tendem a 

se solubilizar em meios fosfatos, e a desprotonação dos ácidos carboxílicos facilitam 

esse efeito para o Al
+3

. Neste caso, todos os sistemas de esferas apresentam valores de 

absorção de água bastante similares (aprox. 1g de água por grama de esfera) até 1 hora 

de teste. Após este tempo, parece que há influência maior dos sais usados para a 

simulação do fluido intestinal, obtendo-se maiores valores de absorção. Assim, para os 

sistemas que não contém zeína (CMC-Z0/AMX), a absorção de água pode chegar a 

quase 5 gramas por grama de sólido, depois de 2 horas de contato, frente aos 2,5 gramas 

de absorção quando o sistema avaliado é aquele que contem 50% de zeína (CMC-

Z50/AMX). Portanto, observamos que o aumento da concentração de zeína na matriz 

biopolimérica desfavorece a absorção de água em ambos os pHs testados.  

 

5-9.1.2 Propriedades de absorção de água das esferas de carboximetilcelulose-zeína/ que 

incorporam HDL-AMX 

A absorção de água das esferas a base dos sistemas de carboximetilcelulose-zeína 

que possuem o composto de intercalação HDL-AMX, preparado como descrito noitem 

4-3.5, foram analisadas em pH 6,8 simulando o fluido intestinal e em pH da água 

bidestilada e são apresentadas na Figura 63. Em ambos os sistemas observam-se perfis 

semelhantes de absorção de água com as esferas que incorporam o fármaco diretamente 

(Figura 62), no entanto, observa-se que a adição do fármaco encapsulado no sólido 

inorgânico HDL torna as esferas com um caráter mais hidrofóbico, apresentando valores 

inferiores quando comparados aos sistemas de esferas biopoliméricas. Da mesma forma, 

a quantidade de água adsorvida pelas esferas aumenta em contato com o meio aquoso, 

de acordo com o decorrer do ensaio, e que maiores concentrações de zeína no sistema 

de carboximetilcelulose-zeína desfavorece a absorção de água. 

Para as esferas que estão em contato com o pH 6,8 simulando o fluido intestinal 

(Figura 63b) se obtém valores de absorção maiores comparados com os sistemas 
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bionanocompósitos ensaiados em água pura no mesmo intervalo de tempo. Assim, são 

observados valores máximos para os sistemas CMC-Z0/HDL-AMX de 

aproximadamente 3,5g e 0,8g de água adsorvida por grama de sólido em água 

bidestilada pura (figura 63a) e em presença de solução que simula o fluido intestinal 

(figura 63b), respectivamente. Esses valores são significantemente diminuídos à medida 

que a zeína é incorporada ao sistema, em ambos os ensaios. Esse efeito indica uma 

estabilidade maior em meios aquosos das esferas bionanocompósitos que incorporam o 

híbrido HDL-AMX e, espera-se assim que estes sistemas biohíbridos apresentem 

diferentes características como sistemas de liberação controlada de fármacos quando 

comparados com os sistemas a base somente de biopolímeros. 

 

Figura 63. Curvas de absorção de água em função do tempo das esferas a base de 

biopolímeros carboximetilcelulose-zeína que possuem o composto de intercalação 

HDL-AMX, com diferentes concentrações de zeína, sendo (a) água bidestilada pura e 

(b) pH 6,8 solução simulando o fluido intestinal. 

 

 

5-9.2 Estudos in vitro da liberação da amoxicilina encapsulada nas esferas de 

carboximetilcelulose-zeína/AMX 

Com objetivo de avaliar a liberação da amoxicilina presente nas esferas de 

carboximetilcelulose-zeína e se esta depende da quantidade de zeína presente na matriz 

biopolimérica, foi realizado um estudo de liberação em condições de simulam o meio 

estomacal (pH 1,2) e em meio intestinal (pH 7,4). Na Figura 64 são mostradas a 

porcentagem de amoxicilina liberada em função do tempo para os distintos sistemas de 
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carboximeticelulose-zeína preparadas neste trabalho. Considerando que as esferas 

preparadas permanecem por 2 horas em pH 1,2 que simula o trato estomacal, se 

comprova que todos os sistemas apresentam um efeito de liberação controlada, e 

somente o sistema a base de CMC-Z0/AMX libera cerca de 80% do fármaco em apenas 

2 horas. Entretanto, em pH 7,4 que simula a segunda zona intestinal se observa também 

que há uma liberação controlada para todos os sistemas, sendo que o sistemas a base 

somente de carboximetilcelulose libera 100% do fármaco em aproximadamente de 180 

minutos de contato. Também podemos observar nos gráficos de liberação que quando 

aumenta a quantidade de zeína nos sistemas, a cinética de liberação é mais lenta, efeito 

esse possivelmente influenciado principalmente ao caráter hidrofóbico da proteína, na 

qual dificulta o inchamento da esfera, e consequentemente, a difusão do fármaco.  

Figura 64. Perfis de liberação da amoxicilina nos sistemas CMC-Z0/AMX, 

CMC-Z10/AMX, CMC-Z25/AMX e CMC-Z50/AMX em condições que simulam (a) o 

fluido estomacal (pH 1,2) por 2 horas e (b) o fluido da segunda zona intestinal (pH 7,4) 

por 4 horas. 

 

Vale ressaltar que em aplicações in vivo, o fármaco até chegar ao intestino, onde 

ocorre a absorção do fármaco pelo organismo, o fármaco tem que passar por diferentes 

zonas de pHs do trato grastrointestinal, onde as condições de pH variam 

significativamente. Levando-se em conta isto, foram realizados testes in vitro que 

simulou os dois principais pHs, com os tempos de residência aproximados em cada 

zona gastrointestinal, a fim de obter uma cinética de liberação de amoxicilina 

encapsulada nos diferentes sistemas. No momento de verificar de forma global os dados 

cinéticos do experimento in vitro, tem-se que considerar estudos prévios que indiquem a 

existência de fatores que também podem influenciar no processo de liberação nos 
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sistemas poliméricos aqui estudados: i) os íons de alumínio utilizados para reticular a 

carboximeticelulose e formar as esferas, os quais podem ir para a solução devido à 

desprotonação dos ácidos carboxílicos, favorecendo uma repulsão eletrostática entre 

ambos, contribuindo para a liberação do alumínio na solução ii) Em pHs menores que 

4,5, os grupos de ácidos carboxílicos tendem a estar protonados, portanto, as forças 

repulsivas desaparecem, consequentemente diminuindo a absorção de água. Podemos 

considerar também, que quando o pH é baixo, neste caso em 1,2, ocorre um “efeito de 

blindagem” pelo excesso de cátions(Pourjavadi et al., 2006). Nesse caso, a maior 

concentração de íons hidrogênio devido ao pH baixo em solução, protegem os ânions 

dos ácidos carboxílicos repulsivos sobre o polímero, reduzindo assim a capacidade de 

inchamento, e, consequentemente, protegendo a dissolução do íons alumínio (Cabiros, 

et al 2009) iii) a solubilidade da amoxicilina é maior a medida que aumenta o pH, pois, 

quanto mais básico é o meio, espera-se uma maior quantidade de amoxicilina liberada. 

Na Figura 64b são mostrados os resultados da variação de amoxicilina liberada 

em um pH 7,4, durante 4 horas. Para as esferas preparadas somente com 

carboximeticelulose (CMC-Z0/AMX) se observa que, há uma liberação de 100% da 

amoxicilina, no entanto em pH 1,2,há uma liberação que se dá em torno de 50%. Esse 

efeito pode estar relacionado a uma maior dificuldade de reverter a reticulação da 

carboximetilcelulose por deslocamento dos íons Al
+3

 devido ao efeito de blindagem 

exercido pelos íons H
+
 da solução do pH ácido, como comentado anteriormente. 

Podemos deduzir que as esferas a base somente de carboximetilcelulose são mais 

sensíveis a variações de pH e respondem rapidamente liberando o fármaco incorporado 

nas condições que simulam o fluido intestina (pH 7,4). 

Para os sistemas que contém maior quantidade de zeína, observa-se um perfil de 

liberação muito mais controlado quando o pH aumenta com o passar do meio estomacal 

para o intestinal, especialmente quando comparado com o sistema somente com a 

carboximeticelulose. São observados para o pH 1,2 para os materiais CMC-Z0/AMX, 

CMC-Z10/AMX, CMC-Z25/AMX, CMC-Z50/AMX, uma liberação em torno de 76%, 

56%, 39% e 32%, respectivamente. Já em pH 7,4 tem-se um aumento significativo no 

aumento da liberação alcançando valores de aproximadamente 99%, 81%, 57% e 50%. 

A presença da zeína influencia diretamente no controle da liberação do fármaco não só 

devido a sua hidrofobicidade, mas também pela possível interação entre a proteína com 

a carboximetilcelulose. Deste modo, a zeína pode criar uma barreira protetora que 
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controla a entrada e a saída de água das esferas, no que resulta no retardo da cinética de 

difusão do fármaco para o meio. Estes resultados corroboram as propriedades de 

absorção de água e inchamento, comentadas anteriormente. Podemos concluir que os 

sistemas biopoliméricos com maior quantidade de zeína oferecem uma liberação mais 

lenta do fármaco, possivelmente relacionada a uma menor absorção de água e uma 

maior integridade das esferas. 

 

5-9.3 Estudos in vitro da liberação de amoxicilina encapsulada nas esferas de 

carboximetilcelulose-zeína/HDL-AMX 

Para os sistemas de carboximetilcelulose-zeína em que o fármaco é imobilizado 

primeiramente em um sólido inorgânico, os hidróxidos duplos lamelares de Zn-Al nesse 

caso, se observam que o fármaco incorporado no HDL está mais protegido da liberação 

do mesmo. Novamente o sistema a base somente de carboximeticelulose apresenta uma 

liberação mais rápida do fármaco e é o único que alcança praticamente 100% de 

liberação final do processo. Os sistemas que contem zeína (CMC-Z10-HDL-AMX, 

CMC-Z25-HDL-AMX, CMC-Z50-HDL-AMX) apresentam uma cinética de liberação 

mais lenta, tanto em pH 1,2 (Figura 65a)quanto em pH 7,4 (Figura 65b), atingindo seus 

máximos de liberação entre 52% a 96%, respectivamente. Em qualquer caso, os 

sistemas se destacam pela estabilidade em meios ácidos (Figura 62 a e b), assim, como 

o fluido intestinal. Assim, quando comparamos a cinética de liberação somente do 

híbrido HDL-AMX em pH 1,2, observamos que há uma liberação acusada em torno de 

40 minutos, onde o fármaco é liberado totalmente, devido à alta sensibilidade do HDL a 

meios ácidos, como já observado em outros estudos (San Román, M.S et al, 

2013)(Alcantara et al., 2010). Esse efeito impede que o fármaco chegue até o meio 

intestinal para ocorrer a absorção do mesmo pelo organismo. Sendo assim, a matriz 

biopolimérica do tipo carboximetilcelulose-zeína parece ser eficaz na proteção do 

material híbrido, protegendo o mesmo de ataques ácidos provenientes dos fluidos 

estomacais, permitindo que o fármaco administrado por via oral resida mais tempo no 

organismo mediante uma liberação mais controlada.  
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Figura 65. Perfis de liberação da amoxicilina nos sistemas CMC-Z0/HDL-AMX, 

CMC-Z10/HDL-AMX, CMC-Z25/HDL-AMX e CMC-Z50/HDL-AMX em condições 

que simulam (a) o fluido estomacal (pH 1,2) e (b) o fluido da segunda zona intestinal 

(pH 7,4). 

 

 

 

Assim, os sistemas de carboximetilcelulose-zeína tem uma fundamental 

importância em proteger, estabilizar e controlar os sistemas de HDL-fármaco em sua 

etapa na passagem pelo estômago. Entretanto, os sistemas desenvolvidos neste trabalho 

de carboximetilcelulose-zeína podem ser uma boa alternativa a outros estudos de 

liberação de fármacos, como também para liberação de pesticidas ou qualquer outro 

material que exija uma liberação mais controlada, ou até mesmo usada para a proteção e 

recobrimento de alguns tipos de produtos em meios ácidos. Vale destacar que tanto a 

zeína quanto a carboximetilcelulose são compostos de origem natural, utilizados na 

alimentação, e no caso da carboximetilcelulose é utilizada pra reconstrução e 

regeneração de pele, portanto, não apresentam nenhum tipo de incompatibilidade e nem 

toxicidade para a utilização na área de farmácia ou engenharia de tecidos. 

 

5-10 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO HÍBRIDO MONTMORILLONITA-

AMOXICILINA (MTT-AMX) 

 Esta parte do trabalho teve como objetivo intercalar o fármaco amoxicilina em 

sua forma catiônica, aproveitando a presença dos grupos amina no fármaco, para que 

futuramente o mesmo possa ser incorporado em uma matriz biopolimérica de 
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carboximetilcelulose-zeína, avaliando posteriormente sua performance como sistema de 

liberação controlada frente aos sistemas de carboximetilcelulose-zeína que incorporam 

o híbrido HDL-AMX.O material híbrido montmorillonita-amoxicilina (MTT-AMX) foi 

realizado por troca iônica em fase aquosa, onde uma dissolução de amoxicilina, com os 

grupos aminas protonados, foi adicionada lentamente a uma suspensão de 

montmorillonita, conforme o procedimento de síntese descrito no item 4-3.1. 

 Através da difração de raios X foi possível observar a estrutura da 

montmorillonita, bem como o grau de intercalação da amoxicilina no argilomineral 

(Figura 66). Considerando que os argilominerais são sensíveis a pHs muito baixos, a 

estrutura da montmorillonita se manteve após todo o processo de intercalação, a qual 

pode ser justificada pela baixa concentração de ácido que foi utilizada para protonar os 

grupos amina, 0,1 mol/L de HCl. O pH inicial da dispersão ficou em torno de 2,9 e após 

24 horas se manteve em aproximadamente 3,8. 

Na Figura 66 são apresentados os difratogramas da amoxicilina (AMX) (Figura 

1a), montmorillonita (MTT) (Figura 66b) e o híbrido montmorillonita-amoxicilina 

(MTT-AMX) (Figura 66c). Observa-se que a reflexão (001) em 7,4˚ de 2θ é deslocada a 

menores ângulos de 2θ após a intercalação do fármaco amoxicilina, aparecendo em 

6,25˚ de 2θ. Aplicando a equação de Bragg, podemos observar que a distância 

interlamelar da MTT aumenta de 1,24 nm para 1,47 nm no material MTT-AMX 

preparado em 24 horas, respectivamente.  

Figura 66. Difratogramas de raios X da (a) Amoxicilina (AMX), (b) MMT e do 

material híbrido MTT-AMX (c) obtido por reação de troca catiônica em 24 horas. 
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A quantidade de amoxicilina incorporada no argilomineral montmorillonita, foi 

calculada mediante análise química elementar CHN, no qual indicou que o conteúdo de 

fármaco adsorvido foi de 5,73g de amoxicilina em 100g de montmorillonita. 

Ao considerar a espessura da lâmina da montmorillonita, na qual é de 0,98 nm, 

se pode deduzir valores de incrementos basais de 0,49 nm para o composto de 

intercalação MTT-AMX.  

Na Figura 67a podemos observar a estrutura da amoxicilina, bem como suas medidas 

tridimensionais. De acordo com os valores moleculares apresentados na Figura 67a 

podemos sugerir que o fármaco estaria disposto em monocamada na sua dimensão z 

(0,487nm) entre as galerias da montmorillonita (Figura 67b).   

 

Figura 67. Ilustração esuqemática do tamanho molecular da amoxicilina (a) e 

orientação da amoxicilina depois da intercalação (b).  

 

 

 As análises de espectroscopia na região do infravermelho do material híbrido 

MMT-AMX, bem como da MMT e AMX de partida são mostrados na Figura 68. No 

espectro do híbrido MTT-AMX (Figura 68c), além das bandas atribuídas ao 

argilomineral, são observadas outras bandas nas quais podem ser atribuídas ao fármaco 

intercalado. A banda em 1680 e 1480 cm
-1

 referente ao grupo CO correspondente a 

amida I e aos grupos NH e CN sofrem um deslocamento significativo a menores 

números de onda, aparecendo em 1634 e 1441 cm
-1

 no híbrido MTT-AMX indicando 

possíveis interações eletrostáticas entre as lamelas carregadas negativamente da 

montmorillonita e os grupos amidas protonados do fármaco (Wang et al., 2009). 
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Figura 68. Espetros na região do infravermelho na região de 4000-500 cm
-1

 

correspondentes a (a) amoxicilina, (b) montmorillonita (c) híbrido MTT-AMX. 

 

  

A morfologia do material híbrido MTT-AMX 24 foi observada mediante 

microscopia eletrônica de varredura de emissão de campo (FE-SEM). As imagens 

mostram uma morfologia características de materiais híbridos à base de montmorillonita 

(Figura 69), onde uma morfologia de aspecto lamelar pode ser evidenciada.  

Figura 69. Imagens de FE-SEM do híbrido MTT-AMX 24. 
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A estabilidade térmica do material híbrido MTT-AMX foi avaliada mediante 

análise térmica diferencial (DTA) e termogravimétrica (TG) no intervalo de 25-1000ºC, 

em fluxo de ar. Nas curvas de TG/DTA do material híbrido MTT-AMX (Figura 67c) se 

evidencia uma mudança significativa no comportamento térmico do fármaco (Figura 

67a) depois da intercalação do mesmo nas lamelas da montmorillonita. A estabilidade 

térmica do fármaco é melhorada uma vez que ele se encontra inserido na matriz anfitriã 

lamelar, apresentando um perfil térmico mais parecido com a montmorillonita de 

partida. Assim, é possível observar mediante as curvas de TG/DTA uma perda de massa 

inicial de 6% em aproximadamente 50 ˚C, devido à eliminação de água adsorvidas. Em 

630˚C é observado um processo endotérmico, no qual pode ser atribuída a eliminação 

parcial da amoxicilina entre as lamelas e em 831˚C outro evento no qual está associado 

a um processo exotérmico, no qual corresponde a decomposição de espécies derivadas 

da neomicina e ao processo de desidroxilação da montmorillonita residual. 

 

Figura 70. Curvas de TG e DTA obtidas em atmosfera de ar para o sistema da 

amoxicilina (a), MTT (b) e do material híbrido MTT-AMX (c). 
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Capítulo 6 

6 – CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi demonstrado que foi possível preparar com sucesso novos 

sistemas para liberação de antibióticos a base da combinação dos biopolímeros 

carboximetilcelulose e zeína, no qual se pode incorporar o fármaco diretamente na 

matriz biopolimérica, como também previamente incorporado em uma matriz 

inorgânica. Estes sistemas podem ser conformados como filmes para seu uso em 

sistemas tópicos de liberação, ou bem como esferas, para seu uso como dispensadores 

por via oral.  

O sistema carboximetilcelulose-zeína (CMC-Z) é igualmente útil como sistema de 

liberação que incorporam fármacos previamente suportados em sólidos inorgânicos de 

natureza lamelar, como a montmorillonita, hidróxidos duplos lamelares ou fibrosos, 

como a sepiolita. Neste caso, a incorporação do material híbrido montmorillonita-

neomina (MMT-Neo) ou sepiolita-neomicina (Sep-Neo) no sistema biopolimérico de 

CMC-Z dá lugar aos materiais bionanocompósitos, nos quais podem ser processados 

como filmes. Já os materiais a base de hidróxidos duplos lamelares-amoxicilina 

incorporados no sistema biopolimérico dá lugar a formação de outros materiais 

bionanocompósitos, nos quais foram conformados em esferas. 

 No caso da montmorillonita, o fármaco neomicina é intercalado mediante reação 

de troca iônica partindo de solução aquosa que contém a neomicina na sua forma 

catiônica. Foi observado mediante difração de raios-X (DRX), um claro efeito cinético 

de intercalção do fármaco, obtendo após 72 horas o composto com maior grau de 

intercalação (MTT-Neo 72h).  Já para os híbridos a base de sepiolita, foi evidenciada 

através da espectroscopia de infravermelho (IV), que o fármaco é adsorvido na 

superfície do silicato estabelecendo interações entre os grupos funcionais disponíveis da 

neomicina e grupos silanóis localizados na superfície externa da sepiolita, ou como 

demonstrado no nos testes computacionais em que a neomicina pode estar ocluída nos 

túneis da sepiolita, sendo que esta conformação pode ser cineticamente impedida.  

Todos os sistemas de filmes de liberação preparados em este trabalho mostraram 

ser eficientes quanto à sua atividade antibacteriana, sendo promissores como futuros de 

administração de fármacos por via tópica. Em todos os casos, o aumento da 

concentração de zeína na matriz biopolimérica de carboximetilcelulose-zeína, diminuiu 
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a degradação do filme nas condições de alta umidade onde foram realizados os testes 

antimicrobianos. Este fato pode ser atribuído ao caráter hidrofóbico da zeína, criando 

uma barreira na interface do filme tornando-o mais resistente em ambientes com altas 

umidades.  

Ambos os sistemas bionanocompósitos a base de MMT-Neo ou Sep-Neo, 

mostraram um retardo na liberação do antibiótico, quando comparados com a matriz 

biopolimérica que incorpora o fármaco diretamente, sugerindo que tais materiais podem 

ser um sistema eficiente para proteger o fármaco, mantendo a liberação por mais tempo, 

evitando possíveis efeitos colaterais oriundos de uma administração por via tópica.  

Os sistemas bionancompósitos a base de montmorillonita (CMC-Z/MTT-Neo 72) 

se mostrou mais eficiente na liberação do antibiótico, promovendo um maior halo de 

inibição quando comparado ao sistema bionanocompósito a base de sepiolita (CMC-

Z/Sep-Neo 48). Este fato pode estar atribuída à natureza da matriz inorgânica anfitriã 

(lamelar ou fibrosa), no qual gera híbridos de diferentes características no material 

híbrido resultante, tais como disposição do fármaco na matriz ou força da interação 

fármaco-argila. Outra justificativa apresentada neste trabalho é a possível entrada do 

fármaco neomicina dentro dos túneis da sepiolita, tal como é indicado nos estudos de 

dinâmica molecular, justificando assim, o pequeno halo de inibição formado frente ao 

halo originado pelo sistema a base de montmorillonita-neomicina.  

Os materiais preparados a partir de amoxicilina, (montmorillonita-amoxicilina e 

HDL-amoxicilina) foram formados mediante reações de troca iônica do fármaco na sua 

forma catiônica ou aniônica, segundo o sólido empregado. A intercalação foi 

comprovada por difração de raios X, onde se deduz que o fármaco está organizado em 

monocamada em ambos os casos.  O híbrido HDL-AMX ao ser incorporado na matriz 

biopolimérica de carboximetilcelulose-zeína e processados em esferas, apresentou uma 

liberação mais controlada do que o fármaco incorporado diretamente na matriz 

biopolimérica. Em todos os casos, o aumento da concentração da zeína influenciou 

significativamente no controle da liberação do fármaco, provavelmente devido as 

propriedades hidrofóbicas da zeína, diminuindo a entrada e a saída de água, e 

consequentemente, favorecendo a uma diminuição da difusão do fármaco do interior da 

esfera ao meio, dificultando assim a liberação do fármaco e contribuindo para uma 

liberação mais controlada. 
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