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Resumo

Duas metodologias foram propostas para a obtenção de membranas macro e microporosas de quito-

sana, utilizando dois diferentes agentes formadores de poros. As metodologias mostraram-se eficientes

no controle da porosidade e do tamanho dos poros gerados. Deste modo, membranas microporosas

foram obtidas através de mistura física da quitosana com o poli(óxido de etileno) (PEO), na proporção

80:20 (m/m), respectivamente, seguido da solubilização parcial do PEO em água a 80 ◦C, e membranas

macroporosas de quitosana com morfologia assimétrica foram obtidas utilizando um agente inorgânico

gerador de poros (SiO2). Neste caso, as proporções quitosana-sílica utilizadas foram 1:1, 1:3 e 1:5 (m/m).

A caracterização das membranas foi realizada através de microscopia eletrônica de varredura (MEV), di-

fração de raios X (DRX), espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR), análise térmica

(TG, DTG, DSC e DMTA) e do estudo de sua permeabilidade utilizando-se dois fármacos modelos

(sulfamerazina de sódio e sulfametoxipiridazina). Através da técnica de FTIR em pastilha de KBr foi

possível confirmar, nas membranas macroporosas, a retirada completa do gerador de poros (SiO2). As

imagens obtidas com o MEV confirmam a formação dos poros, tanto para as microporosas quanto para

as macroporosas e determinam os seus respectivos tamanhos. Através das análises de TG, DTG e DSC

foi possível mostrar as diferenças na capacidade de retenção de água para todas as membranas e suas

estabilidades térmicas. As análises de DTG e DSC permitiram também evidenciar a presença de PEO

nas membranas microporosas. As curvas Absorbância × Tempo obtidas a partir dos ensaios de permea-

bilidade, para as membranas micro e macroporosas, apresentaram um comportamento linear para ambos

os fármacos e em todas as concentrações utilizadas. Foi observado também, através da curva P × C

, um aumento na permeabilidade das membranas de acordo com o aumento da porosidade, bem como

uma diminuição desta com o aumento da concentração (C) dos fármacos modelo. Fatores tais como a

influência da estrutura do fármaco e o efeito da temperatura também foram avaliados.

Palavras-chave: quitosana, poli(óxido de etileno), membranas, poros, permeabilidade.



Abstract

Two methodologies were proposed to obtain micro and macroporous chitosan membranes,

using two different porogenic agents. The methodologies proved to be effective in control the

porosity as well as the pore size. Thus, microporous membranes were obtained through the

physical blend of chitosan and polyethylene oxide (PEO) on an 80:20 (m/m) ratio, respectively,

followed by the partial PEO solubilization in water at 80 ◦C. Macroporous chitosan membra-

nes with asymmetric morphology were obtained using SiO2 as the porogenic agent. In this

case, chiotsan-silica ratios used were 1:1, 1:3 and 1:5 (m/m). Membranes characterization were

carried out by SEM (scanning electronic microscopy), X-ray diffraction, Fourier Transform

Infrared Spectroscopy (FTIR), Thermal analysis (TG, DTG , DSC and DMTA). Permeability

studies were performed using two model drugs: sodium sulfamerazine and sulfametoxipyri-

dazine. By transmission FTIR it was possible to confirm the complete removal of SiO2. The

SEM images confirmed the porous formation for both micro and macroporous membranes and

also determined their respective sizes. By thermal analysis it was possible to show differences

related with water sorption capacity as well as thermal stability for both membranes. DTG and

DSC allowed evidencing the PEO presence on microporous membranes. The absorbance x time

curves obtained on permeability tests for micro and macroporous membranes showed a linear

behavior for both drugs in all range of concentration used. It was also observed, through P ver-

sus C curves, an increase in permeability of macroporous membranes according to the increase

in porosity and also a decrease on P with increase in drug concentration. The influences of the

drug molecular structure, as well as test temperatures were also evaluated.

Keywords: chitosan, poly(ethylene oxide), membranes, porous, permeability.





















Capítulo 1

Introdução

Nos dias de hoje, diversos tipos de membranas são utilizadas em grande escala, seja para

produção de água potável, limpeza de dejetos industriais em efluentes, na indústria alimentícia e

farmacêutica, ou para o fracionamento de macromoléculas em solução, entre outras aplicações.1

Deste modo, percebe-se que a ciência responsável pela obtenção e utilização de membranas é

totalmente interdisciplinar, envolvendo, por exemplo, químicos no desenvolvimento de novas

estruturas, físicos e matemáticos para descrever os fenômenos de transporte através dos diferen-

tes tipos de membranas, determinando suas características de permeabilidade, engenheiros para

desenvolver processos de separação em escala industrial, farmacêuticos na produção de siste-

mas de liberação de fármacos, materiais médico-cirúrgicos, curativos, etc. Apesar da grande

utilização nos dias de hoje, uma definição precisa e completa do que seria uma membrana ainda

é bastante difícil. Entretanto, de uma maneira geral, pode-se definir uma membrana como uma

barreira fina, com propriedade seletiva ao transporte de matéria e energia entre duas fases.2, 3

Uma membrana pode ser homogênea ou heterogênea, apresentar uma estrutura simétrica ou

assimétrica, ser sólida ou líquida, neutra ou possuir cargas elétricas. Geralmente, sua espessura

varia entre menos de 100 nm até mais de 1 cm.2

O transporte de matéria através de uma membrana pode ocorrer por convecção ou difusão,

ser induzido por um campo elétrico, por variação da concentração do soluto, um gradiente de

pressão ou mesmo de temperatura.1 Todos os dias surgem novas aplicações para a tecnologia de

membranas e, consequentemente, a variedade destas aumenta.2 Dentre todas as áreas e meios de

utilização, uma se destaca apresentando um interesse bastante especial na utilização e obtenção
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de membranas: a área médica. Isto ocorre devido à necessidade crescente de novos materiais

e novas tecnologias com características específicas como biocompatibilidade, biodegradabili-

dade, seletividade, etc. Para desempenhar estas funções, polímeros naturais, como a quitosana,

são preferenciais, por apresentarem um menor índice de rejeição pelo tecido vivo e, assim, ter

uma maior biocompatibilidade quando comparados aos polímeros sintéticos, bem como um me-

nor custo para sua obtenção.4 Outra característica importante referente aos polímeros naturais é

a biodegradabilidade destes, responsável por diminuir consideravelmente o impacto ambiental

causado pelo acúmulo de resíduos no meio ambiente.5

Em razão da capacidade da quitosana formar filmes e membranas em soluções ácidas di-

luídas, diversas aplicações que exploram esta propriedade vêm sendo estudadas.6–9 A simples

evaporação do solvente de uma solução de quitosana espalhada sobre uma placa de vidro é

considerada como sendo a técnica mais simples para o preparo de membranas de quitosana,

produzindo, geralmente, filmes flexíveis e resistentes. Um exemplo desta aplicação reside na

obtenção de membranas para uso como rins artificiais, no processo de hemodiálise.10, 11 As

membranas de quitosana apresentam alta resistência mecânica e elevada permeabilidade à uréia

e à creatina. Também são impermeáveis às proteínas séricas e apresentam a vantagem única de

evitar a liberação de metais tóxicos na corrente sangüínea, ao contrário do que ocorre normal-

mente com outras membranas.11 Devido às suas propriedades mecânicas, seletividade e carac-

terísticas de permeação ideais, as membranas de quitosana também são utilizadas na obtenção

de curativos,7, 12, 13 e sistemas de liberação de fármacos, entre outros.4, 14 Em diversos casos, se

faz necessário a utilização de membranas que apresentem uma estrutura porosa. Como exem-

plos da aplicação de membranas porosas de quitosana podemos citar a área de biotecnologia,

na qual a presença dos poros melhora suas propriedades de permeabilidade e seletividade.15

Na área médica, estas podem ser usadas para a obtenção de curativos que permitam uma boa

oxigenação dos tecidos, facilitando a regeneração12 e para a produção de sistemas de liberação

controlada de fármacos, melhorando a permeabilidade da membrana.16

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia simples e eficaz para a produção

de membranas micro e macroporosas, a partir de um polímero natural, a quitosana, com controle

do tamanho e da quantidade de poros dispersos nestas. As membranas foram caracterizadas uti-
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lizando as técnicas de microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios X (DRX)

e espectroscopia na região do infravermelho (FTIR). Além disto, suas propriedades térmicas

foram estudadas por TG, DTG, DSC e DMTA. Também foram realizados ensaios de permea-

ção para avaliar a influência da porosidade neste parâmetro. No capítulo 2, apresentam-se os

aspectos teóricos relacionados à quitosana, obtenção, utilização e classificação de membranas

sintéticas, porosidade, difusão e permeabilidade de membranas poliméricas. O capítulo 3 trata

da metodologia experimental empregada no preparo e caracterização, através da análise da es-

tabilidade térmica, morfologia e permeabilidade das membranas. No capítulo 4 apresentam-se

e discutem-se os resultados obtidos e, no último capítulo, as conclusões do trabalho.



Capítulo 2

Estado da Arte

2.1. Quitosana

A quitosana (figura 2.1) é um copolímero natural, de cadeia linear, constituído por unidades

de (1→4) 2-amino-2-deoxi-β-D-glucopiranose e (1→4) 2-acetamida-2-deoxi-β-D-glucopira-

nose. Do ponto de vista econômico, a principal fonte de obtenção da quitosana é através da

N-desace- tilação alcalina da quitina, mas a mesma também pode ser sintetizada naturalmente

por alguns fungos.5, 9, 17–19 A quitina (figura 2.1) , um polímero natural constituído de unida-

des de (1→4) 2-acetamida-2-deoxi-D-glucopiranose, foi descoberta em cogumelos por Henri

Braconnot, em 1811, recebendo inicialmente a denominação de fungina. O nome quitina foi

dado posteriormente, por Odier em 1823, quando esta foi isolada a partir da carapaça de crustá-

ceos.14, 20 A quitina é o segundo polímero natural mais abundante do planeta, sendo encontrada

na forma de dois polimorfos cristalinos, a α e β quitina. As fontes comerciais e tradicionais

de quitina são casca de siri, camarão e lagosta, que são subprodutos da indústria de beneficia-

mento de pescado.5, 21 Estima-se que a produção anual de crustáceo atualmente é em torno de

1.200.000 toneladas, sendo que apenas 20% deste valor é convertido em alimento e 40% repre-

senta resíduo sólido. Deste resíduo sólido, aproximadamente 30% é de matéria seca. Cerca de

70% da matéria seca é quitina e o restante, carbonato de cálcio e proteína.18 A quitina possui

baixa imunogenicidade, baixa reatividade química e é um material altamente insolúvel, o que

dificulta a sua utilização.21

O processamento da quitina (figura 2.2) para a produção de quitosana envolve a remoção

das proteínas e a dissolução dos sais inorgânicos. O método mais empregado envolve a reação
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Figura 2.1. Estrutura química da quitina (a) e da quitosana (b)
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de desacetilação da quitina com NaOH 40 % à 120
◦
C durante cerca de 3 horas. Para se produzir

1 kg de quitosana com grau de desacetilação de 70 %, a partir de casca de camarão, são neces-

sários 6,3 kg de HCl, 1,8 kg de NaOH e aproximadamente 1.400 L de água.22 Fatores como a

concentração de hidróxido, temperatura e tempo de reação determinam o grau de desacetilação

e a massa molar da quitosana obtida.5, 23 O termo quitosana refere-se na verdade a um grande

número de polímeros, que se diferenciam por seu grau de N-desacetilação (40-98 %) e massa

molar (1 × 105 − 1, 2 × 106g mol−1) apresentando propriedades mecânicas, físicas, químicas e

biológicas que a tornam apropriada para um grande número de aplicações em produtos médicos

e farmacêuticos.5, 14, 24

A quitosana foi obtida pela primeira vez em 1859, quando Rouget descobriu a forma de-

sacetilada da quitina.25 No decorrer das últimas décadas, uma grande quantidade de trabalhos

tem sido publicada sobre este polímero e suas aplicações em potencial.7, 21, 26, 27 Dentre as suas

diversas propriedades, destacam-se a baixa toxicidade, a biodegradabilidade e biocompatibi-

lidade.26, 28 A presença do grupo amino (NH2) a torna solúvel em soluções de ácidos diluí-

dos, devido ao pKa dos grupos D-glucosamina aproximadamente igual a 6,5, o que confere

carga positiva nas soluções ácidas. Sendo um policátion, a quitosana pode formar complexos

eletrostáticos com espécies carregadas negativamente incluindo proteínas, enzimas, outros po-

límeros naturais ou sintéticos, fármacos e ânions de baixa massa molar.5, 7, 29 A presença de

ligações hidrogênio inter e intramoleculares entre os resíduos D-glucosamina, é responsável

pelas propriedades de formação de filmes e fibras, possibilitando a utilização da quitosana para

a preparação de membranas.5, 14

Membranas obtidas a partir da quitosana pura, assim como a partir de suas misturas, tem

sido utilizadas com sucesso na produção de curativos e de pele artificial para o tratamento de

queimaduras, por promover uma rápida cicatrização do tecido, diminuir os riscos de infecção da

região afetada e ser facilmente degradada pelo organismo através da atuação da lisozima.30–33

Estas membranas também são utilizadas em biotecnologia para o isolamento de proteínas, áci-

dos nucléicos e enzimas.15, 34 A quitosana tem também ação hemostática, por possuir a capa-

cidade de acelerar a coagulação sanguínea, promovendo a agregação plaquetária e a formação

do trombo, devido às cargas positivas existentes na sua superfície.12, 13, 35 Membranas de qui-
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Figura 2.2. Processo de obtenção da quitosana.
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tosana modificadas foram desenvolvidas para utilização em equipamentos de hemodiálise.10, 24

Na hemodiálise, o sangue do paciente circula por um rim artificial onde entra diretamente em

contato com a membrana e, por difusão, os elementos tóxicos são retirados para a solução de

diálise, localizada na outra face da membrana. Para este fim, existe uma necessidade crescente

de materiais que não interajam com o sangue, evitando a ocorrência da trombose na inter-

face sangue-membrana e que possuam resistência mecânica suficiente para que não ocorra o

rompimento da membrana durante sua utilização.10, 29, 36, 37 Devido a sua estrutura, a quitosana

também pode ser utilizada no tratamento de água, em processos de osmose reversa, como que-

lante de metais pesados ( Cd+2, Cr+3, Cr+6, Hg+2 , Pb2+, etc.), ou floculante catiônico para a

remoção de dejetos.5, 34, 38

Por causa das propriedades de mucoadesividade, biocompatibilidade, biodegradabilidade

e solubilidade em meio ácido, a quitosana vem ganhando importância na indústria farma-

cêutica como um promissor agente carreador de fármacos nas formas de membranas, micro

e nano-partículas, géis, comprimidos, cápsulas, etc.4, 7, 8, 26 Alguns sistemas baseados nestas

membranas foram obtidos para a liberação controlada de diclofenaco, nifedipino, propranolol

entre outros.39–42 Um estudo envolvendo sistemas de liberação demonstrou que a quitosana

interage com substâncias negativamente carregadas, como o ácido salicílico e a teofilina, modi-

ficando suas características de liberação.43 A eficácia na liberação de antibióticos da família das

quinolonas foi melhorada em formulações tópicas preparadas com microesferas de quitosana

e matriz de poli(óxido de etileno) destinadas à utilização oftálmica.44 Bioadesivos a base de

quitosana foram utilizados para liberar gluconato de clorexedine na mucosa oral, aumentando

o intervalo de tempo entre as administrações do fármaco, levando a um melhor rendimento no

tratamento.45 Filmes de quitosana foram utilizados para revestir frutas e legumes devido a sua

atividade antimicrobiana que permite uma melhor conservação dos alimentos, prolongando o

tempo de armazenamento dos mesmos. Ainda na área de alimentos a quitosana foi utilizada na

clarificação e desacidificação de sucos de frutas e no tratamento da água utilizada no processa-

mento dos alimentos.6, 46–48
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2.2. Poli(óxido de etileno)

O poli(óxido de etileno) (PEO) (figura 2.3) é um polímero sintético de grande interesse tec-

nológico. Entre suas propriedades, destacam-se a biocompatibilidade e a solubilidade em água.

Este polímero é obtido através da polimerização heterogênea do óxido de etileno.49 O PEO

muitas vezes também é denominado de polietileno glicol (PEG) ou polioxietileno. A síntese

Figura 2.3. Estrutura química do poli(óxido de etileno).

de polímeros de alta massa molar, a partir do óxido de etileno, foi realizada pela primeira vez

em 1933.49 O PEO de massa molar entre 105 e 107 possui uma estrutura cristalina altamente

ordenada, fato que pode ser facilmente confirmado através de técnicas como RMN e DRX.50 O

PEO é altamente solúvel em água a temperatura ambiente, entretanto, em temperaturas eleva-

das (maiores que 98 ◦C ), sua solubilidade diminui.49 É também solúvel em diversos solventes

orgânicos, como o tetracloreto de carbono e a acetonitrila, sendo os hidrocarbonetos aromáticos

solventes melhores para o PEO a temperaturas elevadas. As soluções aquosas para o PEO de alta

massa molar (∼106) apresentam-se viscosas a concentrações próximas a 1 % m/v do polímero,

ocorrendo a formação de géis a concentrações em torno de 20 % m/v.49 A presença de sais

inorgânicos na solução tende a diminuir a solubilidade e o volume hidrodinâmico do polímero,

ocasionando uma acentuada diminuição da viscosidade das soluções.51 Pela existência de liga-

ções C-O na sua estrutura, os polímeros de alta massa molar tendem a sofrer degradação por

oxidação.52 O PEO tem a capacidade de formar blendas e se complexar com um grande número

de moléculas, como por exemplo as poliuréias, a carboximetilcelulose, resinas fenólicas, celu-

lose, poli(ácido acrílico), quitosana, entre outros.29, 53–56 Em todos estes casos, o PEO atua como

aceptor de prótons enquanto os outros polímeros agem como doadores de prótons, originando

blendas poliméricas de aspecto homogêneo que possuem baixa solubilidade em água.49

O PEO apresenta baixa toxicidade, comprovada por estudos em animais, por todas as vias

de exposição, não causa irritação nem sensibilização à pele e aos olhos.16 Deste modo, pode ser
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utilizado em diversas aplicações, como na produção de mucoadesivos e adesivos para dentadu-

ras; em forma de solução aquosa para substituir o humor vítreo em cirurgias oftálmicas; como

fluido para fixação de lentes de contato; lubrificante para produtos médico-cirúrgicos como ca-

téteres, sondas, bisturis, etc.49 Na forma de pó é utilizado como excipiente para comprimidos;

na obtenção de membranas para sistemas osmóticos utilizados na liberação controlada de fár-

macos;16, 57 produção de materiais com baixa trombogenicidade;10, 29, 49 revestimento e proteção

de grãos e sementes; produção de embalagens para conservação de alimentos;49 como agente

molhante para dispersar a água de forma uniforme na manipulação farmacêutica de pós ou no

concreto usado na construção civil58 e para modificar as propriedades reológicas em tintas.49

2.3. Sulfonamidas

O termo sulfonamida, ou simplesmente sulfa, é comumente empregado como denominação

genérica dos derivados do ácido para-aminobenzenossulfonamida (sulfanilamida). As sulfas

formam um dos primeiros grupos de agentes quimioterápicos utilizados para o tratamento de

infecções bacterianas59 e deram origem a outros compostos de grande valor terapêutico, como

por exemplo, os diuréticos tiazídicos e as sulfoniluréias com atividade hipoglicemiante.59–61

Gehard, em 1935, descobriu as propriedades quimioterápicas do prontosil.59 Mais tarde, Tre-

fouel, Nitti e Bovet demonstraram que, in vivo, o prontozil rubrum era reduzido e a ligação azo

era rompida, liberando a sulfonamida ativa59 (figura 2.4).

As sulfas podem ser classificadas de acordo com diversos critérios, como por exemplo o

espectro de atividade, duração de ação, usos terapêuticos e estrutura química. Usando a clas-

sificação de acordo com a aplicação terapêutica, temos as sulfas de ação sistêmicas e as sulfas

de ação tópica. As sulfas são na maioria das vezes administradas por via oral. O uso tópico é

geralmente ineficaz, pois sua ação é inibida pela presença de pus e fragmentos celulares. Entre-

tanto, as sulfas de uso tópico podem ser aplicadas no saco conjuntival, canal ótico e vagina. As

sulfas são bem absorvidas no trato gastrointestinal, exceto aquelas de ação intestinal.59, 60

A partir do final da década de 40, com o advento da penicilina e de outros antibióticos,

bem como ao surgimento de resistência bacteriana às sulfas, ocorreu uma acentuada queda

na utilização destes agentes terapêuticos. Já na década de 70, devido ao sucesso terapêutico
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Figura 2.4. Redução do prontosil rubrum in vivo.60

da associação da trimetoprima com o sulfametoxazol, as sulfas voltaram a ser utilizadas na

quimioterapia.59 Quanto às suas propriedades físico-químicas, as sulfas apresentam-se na forma

de pós brancos cristalinos, geralmente possuindo uma baixa solubilidade em água, entretanto

os sais sódicos das sulfas são muito hidrossolúveis, sendo assim mais comumente empregados

na terapêutica. As soluções aquosas apresentam pH próximo a neutralidade para a forma não

iônica e pH básico para os sais sódicos.60 Nas doses usuais as sulfas são agentes bacteriostáticos,

mas quando altas concentrações são alcançadas no organismo, como ocorre no tratamento de

infecções urinárias, as sulfas passam a apresentar ação bactericida.61

2.4. Blendas poliméricas

Blendas poliméricas são misturas físicas de dois ou mais polímeros, sem que ocorra ligação

química entre eles.49 Elas são bastante interessantes devido ao efeito cooperativo decorrente da

mistura que se revela como melhoria das propriedades, em relação às propriedades dos cons-

tituintes individuais.62 Quando se trata de mistura de polímeros, o aspecto da mistura pode se

apresentar como um sistema homogêneo, ou como um sistema heterogêneo, e as suas proprie-

dades dependem da composição química do sistema, da compatibilidade de seus ingredientes,

do processamento e da morfologia apresentada pelas fases. Um dos requisitos para o sucesso

de uma blenda na aplicação final é a qualidade e homogeneidade da mistura.

O desenvolvimento de uma blenda polimérica é muitas vezes uma excelente alternativa para

a indústria, pois o tempo e o custo de obtenção são menores do que os custos necessários para
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a descoberta e caracterização de novas macromoléculas.63 Embora um número significativo de

blendas poliméricas seja caracterizado como miscível, a maioria das misturas de polímeros é

imiscível. As blendas podem ser obtidas através da mistura física de dois polímeros sob fusão,

pela dissolução dos polímeros em um solvente com a posterior evaporação deste ou através

da polimerização in situ onde ocorre a polimerização de um monômero na presença de um

polímero.62, 64, 65

As propriedades das blendas, como por exemplo, a estabilidade à degradação, proprieda-

des ópticas e processabilidade são determinadas entre outras, pela morfologia final, principal-

mente pela dispersão das fases presentes. De modo geral, para aqueles que trabalham com

termodinâmica estatística como meio de determinar a miscibilidade de uma blenda, a mesma

é considerada miscível quando apresenta homogeneidade em nível molecular, associada a va-

lores negativos de energia livre de mistura (ΔGm). Desta forma, uma blenda será imiscível

quando o material final apresentar duas ou mais fases e valores positivos de ΔGm.63 Para os

que trabalham observando as propriedades macroscópicas, uma blenda é dita miscível quando

apresenta uma única temperatura de transição vítrea (Tg) não importando as mudanças de es-

tado que possam ocorrer durante o processo de preparação62–64 e a blenda será imiscível quando

apresentar duas temperaturas de transição vítrea, opacidade, delaminação ou uma combinação

destas características.63

2.5. Membranas

Uma membrana é uma barreira fina, seletiva ao transporte de matéria e energia entre duas

fases.2, 3 As membranas obtiveram um importante lugar na tecnologia química e atualmente são

utilizadas em uma ampla gama de aplicações.2, 66 A propriedade determinante da sua impor-

tância é a habilidade de controlar a taxa de permeação de uma determinada espécie química

pela sua estrutura. Em sistemas de liberação controlada, por exemplo, o objetivo é moderar

a permeação e, assim, a liberação de um determinado fármaco do seu reservatório ao corpo

de um organismo vivo. Em aplicações referentes a separação, o objetivo é permitir a passa-

gem de um componente de uma mistura e dificultar, ou mesmo impedir, a passagem de outros

componentes.1
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Desde o século XVIII os fenômenos de transporte através de membranas têm sido estuda-

dos: Abbé Nollet, por exemplo, utilizou a palavra osmose para descrever a permeação da água

através de um diafragma.66, 67 Entretanto, durante todo o século XIX e início do XX, as mem-

branas não despertavam interesse comercial, tendo seu uso restrito a laboratórios de pesquisa,

principalmente com intuito de desenvolver ainda mais os conhecimentos de física e química.

Como exemplo, tem-se as medidas de pressão osmótica realizadas com membranas por Traube

e Pfeffer, usadas por van’ t Hoff em 1887 para desenvolver sua lei, que explica o comportamento

de soluções ideais.1, 2 Ao mesmo tempo, o conceito de uma membrana semipermeável perfei-

tamente seletiva foi utilizado por Maxwell e outros no desenvolvimento da teoria cinética dos

gases.1 O primeiro teste significativo para a aplicação industrial das membranas ocorreu com

o fim da II Guerra Mundial, devido à necessidade urgente de suprir de água potável grandes

comunidades que não possuiam infra-estrutura mínima. Um mecanismo de filtração de água

através de membranas foi então desenvolvido e aperfeiçoado, sendo posteriormente comerci-

alizado pela Millipore Corporation, ainda hoje, um dos maiores fabricantes de membranas de

microfiltração do mundo.1 Atualmente, membranas são utilizadas para realizar a dessaliniza-

ção da água, a fim de se obter água potável, tratamento de efluentes, separação de água/óleo,

hemodiálise, sistemas osmóticos de liberação de fármacos, sistemas transdérmicos, curativos,

pele artificial, etc.1, 2

Do ponto de vista morfológico, uma membrana pode ser classificada em duas grandes ca-

tegorias: membranas densas e membranas porosas.67 Todas as membranas possuem espaços

livres ou vazios, que podem se originar da agitação térmica dos segmentos das cadeias poliméri-

cas ou de poros fixos na matriz polimérica. Quando o volume correspondente aos espaços vazios

é equiparável à parte sólida (polímero), a membrana é classificada como porosa. Entretanto,

quando o volume correspondente aos espaços vazios é muito pequeno diz-se que a membrana

é densa.67 Tanto as membranas densas quanto as porosas podem ser simétricas ou assimétricas,

ou seja, podem ou não apresentar as mesmas características morfológicas e de composição ao

longo de sua espessura. Como características morfológicas pode-se citar: porosidade, distribui-

ção de tamanho de poros, espessura (no caso de membranas densas), cristalinidade e volume

livre (no caso de membranas porosas).66, 67
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Figura 2.5. Classificação das membranas quanto a sua morfologia.67

Na figura 2.5 estão representados os tipos mais comuns de membranas simétricas e as-

simétricas. Nas seções transversais esquematizadas, as regiões escuras representam a matriz

sólida da membrana e as regiões claras os espaços livres, ou seja, os poros da membrana. As

membranas simétricas têm uma estrutura uniforme ao longo de sua estrutura, com densidade

constante, podendo ser porosas ou não, enquanto as membranas assimétricas têm um gradiente

de composição em sua estrutura. As características de permeabilidade e de separação de mem-

branas simétricas são determinadas por toda a sua estrutura, enquanto a permeabilidade e as

propriedades de separação de membranas assimétricas são principalmente determinadas pela

região mais densa da membrana. A região de maior densidade pode ser do mesmo material da

parte porosa ou constituída de material distinto (representada na figura 2.5 por uma região de

cor mais escura ).1, 67

Membranas porosas de quitosana têm sido bastante estudadas atualmente, ocupando um

lugar de destaque devido às suas diversas aplicações como, por exemplo, em sistemas de libe-

ração controlada de medicamentos, como suportes para a imobilização de enzimas, na adsorção

de metais de transição e na área de engenharia de tecidos.7, 15, 68–71 Entre as técnicas mais em-

pregadas na obtenção de membranas de quitosana do tipo micro e macroporosas destaca-se

a técnica de inversão de fase. Basicamente, a obtenção de membranas por inversão de fase

pode ser realizada a partir de qualquer mistura que forme, sob certas condições de temperatura

e composição, uma solução homogênea, que tende a se separar sob ação da temperatura ou
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composição do meio em duas fases distintas.2 A técnica mais descrita na literatura é baseada

no controle de evaporação de um solvente volátil, com a formação de três fases distintas: sol-

vente, precipitado e polímero em solução. Uma alternativa é realizar a simples precipitação do

polímero, colocando-o em contato com um não-solvente. Durante a adição do não-solvente,

a solução polimérica, que estava homogênea, se separa em duas fases distintas, no qual a fase

sólida, rica em polímero, permanece contínua e a fase líquida, rica em solvente, se torna porosa.2

Membranas porosas também podem ser obtidas através da adição de um agente gerador de

poros na solução do polímero.1, 72, 73 Neste caso, coloca-se a mistura obtida a partir do polímero

com o gerador de poros em estufa, para evaporação total do solvente. O agente porogênico é

removido posteriormente, usando um solvente seletivo que não tem capacidade de solubilizar

o polímero. Os agentes porogênicos mais comumente utilizados para obtenção de microporos

são compostos orgânicos de baixa massa molecular, como acetona, dimetil formamida, dimetil

sulfóxido, benzeno, e polímeros como o PEO.54, 74 Para a obtenção de macroporos, geralmente

se utiliza como gerador de poros, um composto inorgânico, como por exemplo a sílica-gel,

sendo o diâmetro dos poros controlado pelo tamanho da própria partícula de sílica.72, 73, 75, 76

As membranas simétricas são tipicamente em rede ou esponjosas. As membranas assimétricas

se caracterizam por uma região superior muito fina (∼ 1 μm), mais fechada (com poros ou

não), suportada em uma estrutura porosa, em que os poros aumentam de diâmetro na direção da

superfície inferior. Quando estas duas estruturas são obtidas em uma única etapa da fabricação,

a membrana é dita integral. Quando sua fabricação ocorre em etapas distintas, estas membra-

nas são ditas compostas.70 Em ambos os casos, é a fina película superficial que determina a

característica de barreira semipermeável da membrana, enquanto o substrato poroso fornece a

resistência física à estrutura, não possuindo capacidade para restringir o fluxo de permeado ou

alterar a eficiência de separação da membrana, que dependem unicamente da camada densa.

Devido à permeabilidade ser inversamente proporcional à espessura da membrana, é desejável

que a camada densa seja tão fina quanto possível, de acordo com a finalidade para qual se

destina. Em outras palavras, a morfologia da membrana define os princípios em que se baseia a

sua seletividade.67

A caracterização das membranas é realizada com base em dois tipos de parâmetros: os de
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natureza morfológica e aqueles relativos às propriedades de transporte da membrana.1, 2 No caso

das membranas porosas, características como a distribuição de tamanho de poros, a porosidade

superficial e a espessura representam parâmetros morfológicos relevantes. Para as membranas

densas, as características físico-químicas do polímero utilizado, bem como a espessura do filme

polimérico, são parâmetros importantes. No caso de membranas compostas, as característi-

cas do suporte poroso também devem ser consideradas. Independente do tipo de membrana,

propriedades de transporte como a permeabilidade a gases e líquidos, bem como a sua capa-

cidade seletiva, são utilizadas como parâmetros característicos. O termo permeação é usado

para descrever o transporte global de matéria através da membrana, enquanto o termo difusão

se refere somente ao movimento das moléculas do permeante dentro da matriz polimérica da

membrana, podendo ser visualizado como uma seqüência de etapas sucessivas de difusão.3, 70, 77

Como há um gradiente de concentração, a difusão em uma direção será maior que na outra,

resultando em um fluxo. De qualquer modo, a seletividade da membrana é função da existência

ou não de interações entre as moléculas de soluto em solução e a membrana. Nas membra-

nas assimétricas integrais e nas assimétricas compostas, uma combinação de mecanismos de

transporte é esperada, pois o transporte nas camadas densas é considerado difusivo, enquanto

que na subcamada porosa o escoamento pode ser viscoso ou difusivo.66 Entretanto, como a

seletividade é determinada fundamentalmente pela camada densa, o fluxo de um determinado

soluto através da membrana pode ser considerado apenas como difusivo.1

2.5.1. Porosidade

A porosidade pode ser definida como a fração f do volume aparente de um sólido que é

atribuído aos poros detectados pelo método utilizado (determinação geométrica, deslocamento

de fluidos, adsorção e condensação capilar, etc.):78

f =
Vporo

V
,

onde Vporo é o volume total dos poros ou espaços vazios, e V é o volume total do sólido.

De modo geral, qualquer material que contenha na sua estrutura canais, cavidades e inters-

tícios pode ser considerado poroso. Na verdade, a grande maioria dos materiais é de alguma
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Figura 2.6. Classificação dos poros.79

forma porosa, sendo bastante difícil encontrar ou preparar um sólido completamete não poroso.

Diversas propriedades físicas, como a densidade, condutividade térmica, resistência, etc. são

dependentes da estrutura porosa do sólido. A porosidade também é um dos fatores que influen-

ciam a reatividade química e as interações físicas dos materiais sólidos com gases e líquidos. Os

poros podem ser diferenciados quanto às suas características em relação à acessibilidade de um

fluido externo e a sua comunicação com a superfície do material. Observando-se a figura 2.6,

os poros podem ser denominados como: fechados (a); abertos (b)/(c)/(e); cegos (poros abertos

somente a um lado do material) (b) e (f); poros vazados (abertos aos dois lados do material) (e)

e poros cilíndricos (f). Quanto ao formato do poro, podem ser classificados em: cilíndricos (c)

e (f); com formato de garrafa (b); com formato de funil (d) e ainda a rugosidade em (g).79 O

tamanho dos poros é uma propriedade de grande importância nas aplicações práticas de qual-

quer material. Em relação ao tamanho, algumas classificações são encontradas na literatura.

Segundo Ruckenstein et al, microporos são aqueles que possuem diâmetro entre 0,1 e 1 μm e

macroporos são aqueles que possuem diâmetro de pelo menos 1 μm.72, 73 Segundo a IUPAC,

tem-se que microporos possuem diâmetros menores que 2,0 nm; mesoporos têm diâmetro entre

2,0 e 50,0 nm e os macroporos um diâmetro maior que 50,0 nm.79
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2.6. Difusão

As primeiras observações de um processo de difusão foram realizadas pelo químico escocês

Thomas Graham, que estudou a difusão de gases e líquidos de 1828 a 1850.2 A difusão também

é conhecida como a tendência que as moléculas apresentam de migrar de uma região de concen-

tração elevada para outra região de concentração baixa em consequência direta do movimento

browniano80 (figura 2.7a). Em 1855 Adolf Fick propôs uma base quantitativa para a difusão

ao adaptar a equação da condução térmica, que relaciona o fluxo de calor de uma região com

alta temperatura para uma região com baixa temperatura, derivada em 1822 por Fourier.80 Fick

percebeu que o processo de difusão pode ser descrito de uma maneira similar à transferência de

calor por condução, pois esta também ocorre devido ao movimento contínuo das moléculas.3

Em 1905 Albert Einstein criou a teoria que explicou o movimento browniano. Einstein perce-

beu que o movimento de agitação das partículas em suspensão num líquido tem a ver com o

movimento térmico dos átomos que constituem o líquido. Desta forma, utilizando argumentos

de física estatística (isto é, da teoria cinético-molecular do calor) mostrou que, em situações de

grande diluição, a pressão osmótica das suspenções diluídas de partículas maiores, como grãos

de polém ou poeira, tem o mesmo tipo de comportamento apresentado pelas moléculas em uma

solução diluída.81

2.6.1. A primeira lei de Fick

A primeira lei de Fick é baseada na hipótese de que a taxa de transferência de uma substân-

cia, por unidade de área de uma seção, é proporcional ao gradiente de concentração considerado

normal para a seção.82 Deste modo, esta lei estabelece que o fluxo, quantidade de substância

que difunde por unidade de área por unidade de tempo, de uma substância na direção x (Fx) é

proporcional ao gradiente de concentração ( ∂c
∂x

):

Fx = −D(
∂c

∂x
), (2.1)

onde D é uma constante de proporcionalidade definida como coeficiente de difusão. O valor

numérico de D depende das características tanto da substância como do meio no qual ocorre a

difusão. O sinal negativo indica que a difusão ocorre no sentido do decréscimo da concentração.
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Figura 2.7. Movimento aleatório (browniano) de uma molécula no meio líquido (a) e difusão de uma

molécula através de uma membrana polimérica de espessura l (b).

A primeira lei só pode ser aplicada diretamente para sistemas em que a difusão ocorre no estado

estacionário, ou seja, quando a concentração da substância difusora não varia no decorrer do

tempo.83

2.6.2. A segunda lei de Fick

A difusão no estado não estacionário é descrita pela segunda lei de Fick (equação 2.2 ):

∂c

∂t
= D

∂2c

∂x2
, (2.2)

na qual c é a concentração de substância difusora, t é o tempo, D o coeficiente de difusão e x

é uma das direções em que o fluxo pode ocorrer num corpo, sendo esta mais conhecida como

equação de difusão. Diversos métodos para a obtenção de soluções para a equação 2.2 são

encontrados no livro Matemática da Difusão de Crank.82
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2.6.3. Difusão através de membranas

Considere a difusão de uma espécie química através de uma membrana de espessura l (figura

2.7b ) e coeficiente de difusão D, que separa duas câmaras, cujas superfícies x = 0 e x = l

são mantidas às concentrações constantes c1e c2, respectivamente. Após algum tempo, um

estado estacionário será alcançado, onde as concentrações permanecem constantes em todos os

pontos da membrana. Deste modo, a partir da equação de difusão (equação 2.1), mantendo o

coeficiente de difusão D constante e integrando em relação a x, teremos:

dc

dx
= constante, (2.3)

e, através de uma integração posterior, introduzindo as condições em que x = 0 e x = l:

c − c1

c2 − c1

=
x

l
. (2.4)

As equações 2.3 e 2.4 indicam que as concentrações variam de forma linear de c1 a c2

através da membrana. Também o fluxo de substância difusora é o mesmo para todas as seções

da membrana e pode ser representado por:

F = −D
dc

dx
= −D

(c2 − c1)

l
. (2.5)

Se a espessura l e as concentrações de superfície c1 e c2 são conhecidas, o valor de D pode

ser obtido a partir de uma observação do valor de F utilizando a equação 2.5. Entretanto,

experimentalmente nem sempre os valores das concentrações c1 e c2 podem ser determinados.3

2.6.4. A constante de permeabilidade

Quando as concentrações superficiais c1 e c2 não podem ser obtidas, mas apenas as concen-

trações C1e C2 das soluções contidas nas câmaras do recipiente, separadas pela membrana são

conhecidas, pode-se determinar a constante de permeabilidade do sistema (P ), que se encontra

relacionada com a constante de difusão através da relação:

P = DK, (2.6)
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onde K é o coeficiente de partição, dado por:

K =
(c2 − c1)

(C2 − C1)
. (2.7)

Substituindo 2.7 em 2.6 teremos:

P = D
(c2 − c1)

(C2 − C1)
⇒ D(c2 − c1) = P (C2 − C1), (2.8)

deste modo, substituindo 2.8 em 2.5, a taxa ou fluxo de transferência no estado estacionário

pode ser descrito como:3, 84

F = −P (C2 − C1)

l
. (2.9)

2.6.5. A permeabilidade da membrana

Vamos pensar na seguinte situação: Uma membrana de espessura l e área S separa duas

câmaras contendo duas soluções a diferentes concentrações. Se inicialmente o sistema estiver

livre de diferenças de concentração entre as faces da membrana, pode-se dizer que o gradiente

de concentração de permeante na membrana é zero. Em determinado tempo t adicionamos na

câmara 1 uma solução de concentração C1. Deste modo, a difusão irá ocorrer da câmara de

maior concentração (C1) para a câmara de menor concentração (C2). A quantidade de matéria

Qt que difunde da câmara 1 para a câmara 2 do sistema, através da membrana é dada pela

equação:3, 82

Qt

lc1

=
Dt

l2
− 1

6
− 2

π2

∞∑
n=1

(−1)n

n2
exp

(
−Dn2π2t

l2

)
, (2.10)

onde D é o coeficiente de difusão e c1 é a concentração na face da membrana adjacente a câmara

1. Um gráfico de Qt x Dt
l2

(figura 2.8) nos mostra que existe um período inicial com interseção

ao eixo do tempo, de forma curva, conhecido como time lag que eventualmente será substituido

por uma relação linear quando t → ∞. Nestas condições, e com a concentração c1 � c2, onde

c1 − c2
∼= c1, a equação 2.10 pode ser simplificada usando-se os termos n = 1 e n = 2, depois

expandindo-a como uma série de Taylor. Desta forma teremos:3, 82
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Qt =
Dc1

l

(
t − l2

6D

)
. (2.11)

Figura 2.8. Fluxo através de uma membrana no estado estacionário.
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Metodologia experimental

3.1. Materiais

A quitosana (Polymar Ltda, Brasil) usada neste trabalho, apresenta grau de desacetilação

em torno de 80 %, segundo o fabricante. Sua massa molar (M v = 2, 9 × 105g mol−1) foi

determinada pelo método de viscometria, a partir da equação de Mark-Howink-Sakurada85, 86

([η] = kMa
v ), utilizando os valores de k e a encontrados na literatura.87 A sílica gel (4 a 20

μm, Aldrich, USA ), os fármacos sulfamerazina de sódio (MM = 286,3 g mol−1, Aldrich,

USA) e sulfametoxipiridazina (MM = 280,3 g mol−1, Aldrich, USA ), o poli(óxido de etileno)

(Mw = 1× 105 g mol−1, Aldrich, USA) , o ácido acético (P.A., Reagen Quimibrás Ltda, Brasil),

o Glicerol (P.A., Reagen Quimibrás Ltda, Brasil) e o hidróxido de sódio (P.A., Labsynth Ltda,

Brasil) foram usados como recebidos.

3.2. Preparação das membranas

3.2.1. Membranas de quitosana

A quitosana foi dissolvida em solução aquosa de ácido acético 2 % v/v, sob agitação cons-

tante durante 24 h, de modo a se obter uma solução 1,5 % m/v do polímero. Após este período a

solução foi filtrada em duas etapas. Na primeira etapa foi utilizado um filtro com tela de Nylon

a fim de eliminar resíduos sólidos derivados do processo de obtenção da quitosana. Na segunda

etapa foi utilizado um filtro Millex Millipore R© com diâmetro de poros de 41 μm. Após a

filtração o filtrado permaneceu em repouso por 2 h a fim de se eliminar as bolhas. Um volume
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de 30 mL da solução de quitosana foi então adicionado a cada placa de Petri e estas colocadas

em estufa a 50 ◦C por 24 h para evaporação do solvente. Depois de retiradas da estufa, as mem-

branas foram neutralizadas com solução aquosa de NaOH 5 % por 2 h. A seguir foram lavadas

com água destilada em abundância para a remoção dos resíduos da base. Após o estiramento e

secagem a temperatura ambiente, por 24 h, foram obtidas membranas de quitosana (QUI) com

espessura na faixa de 40 a 50 μm (micrômetro digital DIGI-DERM da Mitutoyo).

3.2.2. Membranas de quitosana/PEO (QUI/PEO)

O PEO foi dissolvido em solução aquosa de ácido acético 2 % v/v, sob agitação constante

durante 24 h, de modo a se obter uma solução 1 % m/v. A solução de quitosana preparada como

descrito no item 3.2.1 foi adicionada à solução de PEO na proporção 80:20 (m/m), respectiva-

mente e colocada sob agitação constante por 1 h. Após este período a solução resultante ficou

em repouso por 6 h a fim de eliminarem-se as bolhas. Um volume de 30 mL da solução de

quitosana/PEO foi então colocado em placas de Petri e estas colocadas na estufa a 50 ◦C por 24

h para evaporação do solvente. Depois de retiradas da estufa, as membranas foram neutralizadas

com solução aquosa de NaOH 5 % por 2 h, sendo em seguida lavadas com água destilada em

abundância para a remoção dos resíduos da base. Após o estiramento e secagem a temperatura

ambiente, por 24 h, foram obtidas membranas de quitosana/PEO (QUI/PEO) com espessura na

faixa de 40 a 50 μm (micrômetro digital DIGI-DERM da Mitutoyo).

3.2.3. Membranas microporosas de quitosana (QUI/PEO tratada)

As membranas de quitosana/PEO, obtidas como descrito no item 3.2.2, foram submetidas a

um tratamento para dissolução parcial do PEO, consistindo em imergir as membranas em água

destilada a 80 ◦C por um período de 6 horas, onde a cada 2 h a água destilada era trocada no

intuito de se potencializar a dissolução do PEO. Após o estiramento e secagem a temperatura

ambiente, por 24 h, foram obtidas membranas microporosas de quitosana (QUI/PEO tratada)

com espessura na faixa de 40 a 50 μm (micrômetro digital DIGI-DERM da Mitutoyo).
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3.2.4. Membranas macroporosas de quitosana (QUI/SIL tratada)

A quitosana foi dissolvida e sua solução filtrada como descrito no item 3.2.1. Um volume de

15 mL da solução filtrada foi colocado em placa de Petri e deixado em estufa a uma temperatura

de 50 ◦C por um período de 3 h para evaporação parcial do solvente. Ao restante da solução,

foram adicionadas quantidades diferentes de sílica gel amorfa nas proporções de 1:2, 1:6 e

1:10 (m/m) sob vigorosa agitação obtendo-se uma dispersão homogênea das partículas nessa

solução. Após um período de agitação de 3 horas, 15 mL destas dispersões de sílica foram

adicionadas às placas de Petri na estufa, permanecendo por 24 horas para completa evapora-

ção do solvente. A sílica foi adicionada de forma a serem obtidas membranas QUI/SIL com

proporções de quitosana/sílica de 1:1, 1:3 e 1:5 (m/m). O processo utilizado na obtenção das

membranas porosas consistiu no tratamento das membranas QUI/SIL 1:1, 1:3 e 1:5 (m/m) com

uma solução de NaOH 5% (m/v) para dissolução total das partículas de sílica. A quitosana é um

polímero solúvel em ácidos fracos enquanto a sílica é solúvel em soluções básicas. Tomando

proveito dessas características opostas da quitosana e da sílica quanto às suas solubilidades, o

tratamento foi feito imergindo as membranas em solução de NaOH 5% a 60 ◦C por um período

de 4 horas para dissolver a sílica e gerar a membrana porosa.

O processo é realizado em duas etapas nas quais, após um período de 2 horas, a solução

de NaOH é trocada. Essa troca da solução de hidróxido de sódio é feita no intuito de se po-

tencializar a dissolução das partículas de sílica que poderia ser prejudicada com a saturação da

solução básica. Após o período total de tratamento de 4 horas, as membranas foram lavadas

com água destilada na mesma temperatura do tratamento. Posterior lavagem abundante com

água destilada foi realizada para completa remoção do NaOH restante. Depois de lavadas, as

membranas foram imersas em uma solução de glicerol 20% por um período de 30 minutos de

modo a se evitar o encolhimento e fornecer propriedades mecânicas ideais para manuseio das

mesmas.88 Depois desse período, as membranas foram lavadas com água destilada para retirada

do excesso de glicerol, colocadas em extensores e secas a temperatura ambiente por 24 horas,

sendo obtidas dessa forma membranas macroporosas (QUI/SIL tratada) nas proporções de 1:1,

1:3 e 1:5 (m/m). A faixa de espessura das membranas obtidas foi de 55 a 75 μm para QUI/SIL
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1:1, 85 a 120 μm para QUI/SIL 1:3 e 110 a 160 μm para QUI/SIL 1:5 (micrômetro digital

DIGI-DERM da Mitutoyo).

3.3. Porosidade

A porosidade (f ) das membranas QUI/SIL tratadas foi calculada a partir do volume aparente

e do volume total da membrana de acordo com a equação 3.1.89

f = [1 − dm/dq] × 100 (3.1)

Onde dm e dq correspondem a densidade da membrana porosa e a densidade da membrana

de quitosana pura respectivamente. A densidade da membrana porosa (dm) foi obtida a partir

da geometria da membrana, através da relação entre o volume total da membrana (V ) e a sua

massa (mm), expressa pela equação 3.2. Foi utilizado um número de 5 membranas de cada

proporção para o cálculo de suas respectivas porosidades. Para o cálculo, as membranas, depois

de tratadas e estiradas, foram colocadas em estufa a 80 ◦C , para eliminação total de água. Só

após a membrana atingir massa constante na estufa, é que foram feitas as medições da massa,

espessura e diâmetro para calcular o valor das respectivas densidades.

dm = mm/V (3.2)

A densidade da membrana de quitosana (dq) foi obtida a partir de 8 membranas de quitosana

pura. Dessa forma foi obtido uma média das densidades das membranas com seus respectivos

desvios e esse valor foi atribuído a dq.89

3.4. Ensaios de permeação

Os ensaios de permeação foram realizados em banho termostático a temperatura constante

de 30 ◦C ± 0,1 ◦C, utilizando um sistema (figura 3.1) composto por dois compartimentos sub-

metidos a agitação constante, separados pela membrana em estudo onde, no compartimento

A, foi adicionada a solução de sulfamerazina (concentração de 0,1 %, 0,3 %, 0,5 %, 1 % e
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1,5 % m/v), ou sulfametoxipiridazina (concentração de 0,1 % m/v) e, no compartimento B,

foi adicionado o solvente puro (água destilada). Para todos os experimentos, as membranas

utilizadas foram imersas em água destilada por um período de 24 h antes do início do ensaio.

Figura 3.1. Sistema de difusão.

A quantidade de soluto que difundiu do compartimento A para o compartimento B foi de-

terminada por espectroscopia na região do ultravioleta no comprimento de onda (λ) de 260 nm

para a sulfamerazina e de 261 nm para a sulfametoxipiridazina, usando uma bomba peristáltica

para criar um fluxo contínuo da solução contida no compartimento B para o interior da cubeta,

onde a medida de absorbância era obtida a cada 10 minutos, com a solução retornando de modo

contínuo ao compartimento de origem, após a análise no espectrofotômetro. O ensaio de per-

meação continuava até a solução contida em B atingir o valor de absorbância 2 ou, no caso da

sulfametoxipiridazina, atingir um tempo de 300 minutos de análise. A absorbância na região do

ultravioleta foi determinada usando um espectrofotômetro Genesis 10 UV/visível com caminho

óptico igual a 1 cm.

3.5. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho

Os espectros no infravermelho da sulfamerazina, sulfametoxipiridazina, quitosana, PEO

assim como das membranas de QUI, QUI/PEO, QUI/PEO tratada, QUI/SIL e QUI/SIL tratada
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foram obtidos com um espectrofotômetro Thermo Nicolet Nexus 470 FT-IR. A técnica utilizada

foi a de transmissão em pastilha de KBr.

3.6. Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta

A curva de calibração foi obtida a partir de soluções de sulfamerazina de sódio e de sulfa-

metoxipiridazina na faixa de concentração de 1,8 × 10−6 g cm−3 a 3,0 × 10−5 g cm−3. O valor

da absortividade das duas sulfas foi obtido usando a lei de Lambert-Beer:

A = abc (3.3)

onde A é a absorbância, a a absortividade, b o caminho óptico da célula do espectrofotômetro

e c a concentração da solução. A quantidade de sulfa que difundiu do compartimento de maior

concentração para o compartimento de menor concentração foi calculada através da curva de

calibração.

3.7. Cálculo da permeabilidade das membranas

O valor de permeabilidade das membranas foi calculado utilizando o modelo descrito por

Crank82 para o fluxo através de membranas. Neste caso, a quantidade total de substância Qt

que difunde através da membrana no tempo t é dada pela equação 2.11, mostrada abaixo:

Qt =
Dc1

l

(
t − l2

6D

)
.

no entanto, a quantidade total de substância Qt também pode ser definida como:

Q =
V c

S
, (3.4)

como a concentração dos fármacos foi determinada por espectroscopia, pela lei de Lambert-Beer

temos que:

c =
A

ab
, (3.5)
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assim, substituindo 3.5 em 3.4 teremos:

Q =
V A

abS
, (3.6)

onde V é o volume da célula de difusão, A é a absorbância, S é a área de superfície da mem-

brana, b o caminho óptico da célula do espectrofotômetro, a a absortividade. Igualando a equa-

ção 3.6 com a equação 2.11 e rearranjando, obtemos:

A (t) =
Dc1abS

V l
t − c1labS

6V
, (3.7)

na qual c1 é a concentração da substância difusora na superfície da membrana, D o coeficiente

de difusão da membrana e l sua espessura. Visto que estamos trabalhando com membranas

relativamente finas, a determinação da concentração do fármaco na superfície da membrana,

necessária para a determinação do valor de D, seria muito difícil. Neste caso, optou-se por

substituir o cálculo do coeficiente de difusão D pelo cálculo da permeabilidade, utilizando-se

para isto a relação existente entre estes dois fatores (equação 2.6). Desta forma, substituindo a

equação 2.6 na equação 3.7 obtemos:

A (t) =
PC1abS

V l
t − c1labS

6V
, (3.8)

assim o valor da permeabilidade P será obtido através do coeficiente angular α da curva gerada

pelo gráfico A x t na região linear:

α =
PC1abS

V l
. (3.9)

Para as membranas QUI, QUI/PEO e QUI/PEO tratada os cálculos de P foram realizados

considerando a espessura das membranas hidratadas. Para as membranas QUI/SIL em todas

as proporções, devido à camada porosa não permitir uma medida adequada da espessura da

membrana hidratada, foram utilizados nos cálculos de P os valores de suas espessuras secas,

bem como da membrana QUI para fins de comparação dos resultados.
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3.8. Análises térmicas

3.8.1. Termogravimetria e termogravimetria derivada (TG, DTG)

As membranas QUI, QUI/PEO, QUI/PEO tratada, QUI/SIL tratada assim como uma amos-

tra de PEO puro foram analisadas em um aparelho Netzsch TG 209 Iris utilizando-se os se-

guintes parâmetros: atmosfera de N2 com vazão de 15 mL min−1; massa da amostra igual a 5

mg ± 0,002 mg em cadinho de alumina; temperatura variando de 30 oC a 900 oC e razão de

aquecimento de 10 ◦C min−1.

3.8.2. Calorimetria exploratória diferencial (DSC)

As membranas QUI, QUI/PEO, QUI/PEO tratada, QUI/SIL tratada assim como uma amos-

tra de PEO puro foram analisadas usando um calorímetro Netzsch DSC 204 Phoenix utilizando

os seguintes parâmetros: atmosfera de N2 com vazão de 20 mL min−1; massa da amostra igual

a 4 mg ±0,002 mg em panelinha de alumínio; duas corridas de aquecimento, a primeira corrida

em uma faixa de temperatura de -120 a 200 oC, com resfriamento posterior da amostra até -120

oC; finalmente, uma segunda corrida de aquecimento na faixa de temperatura entre -120 a 400

oC e razão de aquecimento de 10 ◦C min−1.

3.8.3. Análise dinâmico-mecânica (DMTA)

As membranas QUI, QUI/PEO, QUI/PEO tratada, QUI/SIL tratada assim como uma amos-

tra de PEO puro foram analisadas em um aparelho Netzsch DMA 242 C utilizando-se os se-

guintes parâmetros: atmosfera de N2; temperatura de -120 a 250 ◦C; razão de aquecimento de

5 ◦C min−1; freqüência de 1 Hz.

3.9. Ensaio de absorção de água

A porcentagem de ganho de massa por inchamento das membranas foi determinada, a tem-

peratura ambiente, pela imersão destas em água destilada por um intervalo de tempo entre 20

min e 48 h, usando uma balança analítica B-TEC-U210A Tecnal, através da seguinte relação:
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% =
(mu − ms)

ms

100, (3.10)

onde mu e ms representam respectivamente as massas das membranas úmida e seca.

3.10. Difração de raios X (DRX)

As membranas QUI, QUI/PEO, QUI/PEO tratada, QUI/SIL tratada assim como os pós da

quitosana, PEO puro e sílica foram analisados por medidas de difração de raios X utilizando

uma radiação Cu Kα(1,54056
◦
A) a 30 kV/30 mA em um difratômetro de raios X Lab-X, Shi-

madzu, modelo XRD 6000, numa varredura angular 2θ de 5◦ - 50◦ em intervalos de 0,02◦ e com

um tempo de 0,6 s por intervalo.

3.11. Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

As imagens das membranas QUI, QUI/PEO, QUI/PEO tratada, QUI/SIL, QUI/SIL tratada e

da sílica foram obtidas através de um MEV Philips XL30 utilizando um filamento de tungstênio,

detector de elétrons secundários e tensão de 20 KV. Para todas as amostras foi realizada uma

deposição metálica molecular com ouro antes de se obter as imagens para que não houvesse

carregamento de elétrons do feixe do MEV na superfície da membrana.
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Resultados e discussão

4.1. Caracterização das matérias-primas

4.1.1. Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta

Os dados de absorção na região do ultravioleta próximo (região compreendida entre 200 e

380 nm) para as sulfonamidas, são utilizados tanto na identificação quanto na determinação da

concentração destas em solução.90–93 Em pH neutro as soluções de sulfonamidas normalmente

apresentam uma ou duas bandas de absorção no espectro de UV.91 A figura 4.1 representa o

espectro de ultravioleta obtido para as soluções aquosas de sulfamerazina de sódio (SMZ) (a) e

da sulfametoxipiridazina (SMX) (b), ambas na concentração de 3 × 10−5 g mL−1. De acordo

com a figura 4.1 pode-se observar a existência de duas bandas de absorção para a SMZ. A banda

cujo máximo está localizado em λ= 260 nm foi escolhida para ser usada na elaboração da curva

de calibração por apresentar maior intensidade. No espectro da SMX, pode-se observar uma

única banda de absorção, com máximo em λ=261 nm, sendo esta utilizada para a elaboração

da curva de calibração. De acordo com a literatura,92, 94 as sulfonamidas apresentam tal ab-

sorção em uma faixa que vai de 258 nm a 262 nm. A figura 4.2 apresenta os resultados das

curvas de calibração para SMZ e SMX. Considerando a relação existente entre a absorbância e

a concentração da solução, evidenciada pela lei de Lambert-Beer (equação 3.3). Tem-se que os

coeficientes angulares das retas geradas irão produzir os valores da absortividade (α = ab). O

valor obtido para a absortividade foi a= 60148 para a SMZ e a= 68925 para a SMX.
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Figura 4.1. Espectro no UV para uma solução aquosa de sulfamerazina de sódio (SMZ) (a) e sulfameto-

xipiridazina (SMX) (b).

4.1.2. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho

A espectroscopia na região do infravermelho, devido a sua praticidade e simplicidade, é

uma das técnicas mais utilizadas para a identificação e caracterização de polímeros e fármacos.

As amostras de quitosana, PEO, sílica, sulfamerazina de sódio (SMZ) e sulfametoxipiridazina
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(a) (b)

Figura 4.2. Curvas de calibração para a sulfamerazina de sódio (a) e para a sulfametoxipiridazina (b).

(SMX) foram caracterizadas a partir da correspondência das bandas assinaladas com os valores

encontrados na literatura.51, 95–103 A figura 4.3 representa o espectro de infravermelho para a

quitosana, a figura 4.4 o espectro do PEO, a figura 4.5 o espectro da sílica, a figura 4.6 o espectro

da sulfamerazina de sódio e da sulfametoxipiradazina, obtidos pela técnica de transmissão em

pastilha de KBr. Suas respectivas atribuições se encontram nas tabelas 4.1 a 4.5.

No espectro da quitosana (figura 4.3), a banda larga com máximo em torno de 3420 cm−1,

se deve à deformação axial do grupo O-H associado a outros grupos polares através de pontes

de hidrogênio intra e intermoleculares. Ocorre também, próximo de 3300 cm−1, um pequeno

ombro devido à banda de deformação axial N-H, normalmente obscurecida pela formação de

pontes de hidrogênio com os grupos OH. A absorção em 3420 cm−1 é utilizada por alguns

autores,96, 100, 104 juntamente com a banda de amida I (deformação axial da ligação C=O do

grupo amida) localizada próximo de 1647 cm−1, para a determinação do grau de desacetilação

da quitosana. A banda de amida I normalmente se encontra associada e algumas vezes pode

ser mascarada, pela deformação axial dos grupos OH da água e da própria quitosana, que nor-
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malmente é localizada em 1640 cm−1.96, 105, 106 Em torno de 1598 cm−1 encontra-se a banda de

deformação angular da ligação N-H do grupo amino originado pela desacetilação da quitina. A

banda de amida II (deformação angular da ligação N-H de amidas), localizada próximo de 1560

cm−1, não é visível no espectro, estando provavelmente mascarada pela absorção do grupo NH2

e pela interação deste, através de pontes de hidrogênio, com grupos OH originados de moléculas

de água absorvidas pelo polímero.105

Tabela 4.1. Bandas de absorção no infravermelho para a quitosana.

Número de onda (cm−1) Atribuição
3420 e 3300 deformação axial O-H e deformação axial N-H do grupo NH2

2922 e 2879 deformação axial C-H de grupos CH2 e CH3

1647
deformação axial C=O (banda de amida I) associda a

deformação axial O-H

1598 deformação angular N-H do grupo NH2

1421 e 1323
deformação angular O-H e deformação angular C-H do anel

glicosídico

1380
deformação angular O-H do anel e deformação angular C-H

do grupo CH3

1154, 1078 e 1031 deformação axial C-O da ligação éter

Figura 4.3. Espectro no infravermelho da quitosana em pastilha de KBr.
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Tabela 4.2. Bandas de absorção no infravermelho para o PEO.

Número de onda (cm−1) Atribuição
3453 deformação axial O-H

2886 deformação axial C-H

1466 deformação angular C-H simétrica no plano

1343, 1281 e 1241 deformação angular C-H simétrica e assimétrica fora do plano

1146, 1102 e 1064 deformação axial C-O da ligação éter

845 deformação angular assimétrica -CH2 (”rocking”)

Figura 4.4. Espectro no infravermelho do PEO em pastilha de KBr.

No espectro do PEO (figura 4.4), as bandas na região entre 1350 e 1240 cm−1, relacionadas

respectivamente à deformação angular simétrica e assimétrica fora do plano do grupo CH2, bem

como a banda em 845 cm−1 relacionada à deformação angular assimétrica -CH2- (”rocking”)

podem ser usadas para a identificação do PEO nas blendas de QUI/PEO.49, 51, 102 Também chama

atenção a banda em 2886 cm−1, referente à deformação axial da ligação C-H, devido à sua

intensidade.

O espectro da sílica (figura 4.5), apresenta uma banda em 3448 cm−1 e outra em 1632

cm−1 referentes a presença de grupamentos OH, originários de moléculas de água adsorvidas na



Capítulo 4. Resultados e discussão 54

Tabela 4.3. Bandas de absorção no infravermelho para a sílica.

Número de onda (cm−1) Atribuição
1097 deformação axial Si - O - Si assimétrica

970 deformação axial Si - OH

799 deformação axial Si - O - Si simétrica

469 deformação angular Si - O - Si

Figura 4.5. Espectro no infravermelho da sílica em pastilha de KBr.

superfície das partículas de sílica.97, 99 Observa-se também uma banda de grande intensidade em

1097 cm−1, referente à deformação axial assimétrica Si-O-Si, bem como uma banda localizada

em 469 cm−1referente à deformação angular Si-O-Si,99, 107 que podem ser utilizadas para a

identificação da presença de sílica residual nas membranas macroporosas.

Os espectros da sulfamerazina de sódio e da sulfametoxipiridazina (figuras 4.4 e 4.7), cor-

respondem aos espectros esperados para a estrutura dos respectivos fármacos, de acordo com a

literatura.95, 98, 103, 108, 109
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Tabela 4.4. Bandas de absorção no infravermelho para a sulfamerazina de sódio (SMZ).

Número de onda (cm−1) Atribuição
3401 deformação axial N-H do grupo NH2 livre em aminas aromáticas

3341 deformação axial N-H

1600, 1580, 1548 e 1503 deformação axial C=C de aromáticos

1425 e 1402 deformação angular C-H

1211, 1136 e 1106 deformação axial S-O assimétrica e simétrica do grupo SO2

592 e 559 deformação angular S-O simétrica do grupo SO2

Figura 4.6. Espectro no infravermelho da sulfamerazina de sódio (SMZ) em pastilha de KBr.

4.1.3. Difração de raios X (DRX)

A figura 4.8 mostra os resultados de difração de raios X para os pós da quitosana (a), da sílica

(b) e do PEO (c) utilizados neste trabalho. Os picos cristalinos da quitosana ocorrem em torno

de 2θ = 10, 5◦; 19, 9◦; 22, 2◦e 28, 0◦, correspondendo ao esperado pela literatura.32, 50, 110–112

Observa-se também, na faixa entre 2θ = 10◦ − 40◦, a tendência a formação de bandas achatadas

no lugar dos picos, indicando a existência de uma fase amorfa na quitosana, o que a torna um

polissacarídeo semicristalino.50
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Tabela 4.5. Bandas de absorção no infravermelho para a sulfametoxipiridazina (SMX).

Número de onda (cm−1) Atribuição
3483 e 3388 deformação axial N-H do grupo NH2 livre em aminas aromáticas

3332 e 3164 deformação axial N-H do grupo SO2NH

1596, 1571, 1529 e 1504 deformação axial C=C de aromáticos

1470, 1421 e 1412 deformação angular C-H

1324, 1156, 1128 e 1088 deformação axial S-O assimétrica e simétrica do grupo SO2

568 e 543 deformação angular S-O simétrica do grupo SO2

Figura 4.7. Espectro no infravermelho da sulfametoxipiridazina (SMX) em pastilha de KBr.

A sílica apresenta apenas uma grande banda achatada, na faixa entre 2θ = 15◦−30◦, com má-

ximo em 2θ = 21, 9◦, correspondendo ao esperado na literatura para sua forma amorfa.71, 113, 114

Em contraste com a quitosana e a sílica, o PEO apresenta uma estrutura cristalina caracterís-

tica, bastante estudada na literatura,50, 74, 115 observada pela formação de picos bem definidos no

difratograma, sendo os picos em 2θ = 19, 1◦e 23, 2◦ os de maior intensidade.
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Figura 4.8. Difratograma das amostras de quitosana (a) , sílica (b) e PEO (c).
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4.2. Membranas microporosas

4.2.1. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho

A figura 4.9 representa o espectro das membranas QUI, QUI/PEO e QUI/PEO tratada.

Como pode ser observado, as bandas de absorção do espectro da membrana QUI, concordam

com os assinalamentos das bandas de absorção da quitosana (figura 4.3). Com relação aos

espectros das membranas QUI/PEO e QUI/PEO tratada, observa-se a presença de três peque-

nas bandas, em torno de 1345 cm−1, 1302 cm−1 e 845 cm−1, todas ausentes no espectro das

membranas QUI. Estas bandas, segundo a literatura,49, 51 estão associadas à deformação angu-

lar C-H (1345 e 1302 cm−1) e a deformação angular ”rocking” do grupo -CH2(845 cm−1) da

molécula de PEO, evidenciando assim que, mesmo após o tratamento, ainda encontra-se PEO

nas membranas QUI/PEO tratadas. Este fato pode ser associado a alta massa molar do PEO

(Mw = 1 × 105 Da), que diminui a sua solubilidade em água e também as interações atrativas

entre as moléculas de PEO e de quitosana (seção 4.2.4.1). A intensidade das bandas referentes

ao PEO é baixa, devido a pequena quantidade do mesmo nas amostras. Como se pode ver nos

espectros obtidos para as amostras de quitosana e PEO (figuras 4.3 e 4.4 respectivamente), a

maioria das bandas de absorção do PEO coincidem com as bandas de absorção da quitosana,

desta forma qualquer outra variação nos espectros das membranas QUI/PEO e QUI/PEO tratada

encontra-se associada a pequenas variações de intensidade das bandas de absorção.54

4.2.2. Difração de raios X (DRX)

Na figura 4.10 observam-se os difratogramas das membranas QUI (a), QUI/PEO (b), mem-

brana QUI/PEO tratada (c) e do PEO (d). No difratograma da membrana QUI/PEO observa-se

uma banda larga, com dois picos cristalinos, situados em 2θ = 10, 2◦ e 19, 9◦ , característicos

da estrutura semicristalina da quitosana.50, 112 Os picos característicos da estrutura cristalina do

PEO não são observados, por sobreposição destes pelos picos da quitosana, e pela diminuição da

cristalinidade do PEO, devido a interrupção das interações PEO-PEO, decorrente da formação

de pontes de hidrogênio entre os grupos amino da quitosana e os grupos éter do PEO.50 Para a

membrana QUI/PEO tratada, observam-se picos cristalinos em 2θ = 10, 6◦, 19, 9◦, 22, 3◦e 28, 8◦
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Figura 4.9. Espectro no infravermelho, em pastilha de KBr, da membrana QUI (a), membrana QUI/PEO

tratada (b) e membrana QUI/PEO (c).
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característicos da quitosana,32, 50, 110–112 indicando uma redução da interação entre a quitosana e

o PEO, devido a menor quantidade de PEO presente na membrana.

4.2.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

A figura 4.11(a) representa a imagem da seção transversal da membrana QUI. Como pode

ser observado, a mesma se apresenta lisa e contínua, com aspecto denso, indicando a ausência

de poros ao longo da espessura da membrana. Na figura 4.11(b) observa-se a seção transversal

de uma membrana QUI/PEO recém retirada da estufa, ainda não submetida aos processos de

neutralização e lavagem. Percebe-se que a membrana QUI/PEO não neutralizada, assim como

a amostra QUI, se apresenta lisa e contínua, com aspecto denso, evidenciando a ausência de

poros na membrana.

Após os processos de neutralização e lavagem da membrana QUI/PEO (figura 4.12) observa-

se a formação de sulcos e deformações na seção transversal, conferindo a esta, um aspecto ru-

goso. Esta alteração no aspecto da seção transversal está relacionada à solubilização parcial

do PEO, durante a neutralização e lavagem da membrana. O aspecto irregular evidencia a

possível existência de espaços vazios ou ”poros” na membrana, como descrito na literatura.10

Na figura 4.13 tem-se a imagem da seção transversal de uma membrana QUI/PEO tratada. Na

imagem, assim como na membrana QUI/PEO, é evidenciada uma superfície bastante irregular,

apresentando sulcos e deformações, com aspecto rugoso, por toda a extensão da membrana.

Observam-se também pequenos espaços vazios (pontos escuros) por toda a extensão da amos-

tra QUI/PEO tratada, confirmando assim a formação de microporos, devido a solubilização e

retirada parcial do PEO existente na membrana.

4.2.4. Análise térmica

4.2.4.1. Termogravimetria e termogravimetria derivada (TG, DTG)

Os resultados da análise termogravimétrica (TG) e da termogravimetria derivada (DTG)

para as membranas QUI, QUI/PEO, QUI/PEO tratada e para a amostra de PEO estão mostrados

nas figuras 4.14 (TG), 4.15 (DTG) e na tabela 4.6. Para o PEO pode ser observado que a

degradação ocorre em um único estágio, com pico máximo em 404,4 ◦C e perda de massa de
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Figura 4.10. Difratograma das membranas QUI (a), QUI/PEO (b), QUI/PEO tratada (c) e PEO (d).
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(a)

(b)

Figura 4.11. Imagem MEV das seções transversais da membrana QUI (a) e da membrana QUI/PEO (não

neutralizada) (b).
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Figura 4.12. Imagem MEV da seção transversal da membrana QUI/PEO (após neutralização e lavagem).
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Figura 4.13. Imagem MEV da seção transversal da membrana QUI/PEO tratada.
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97,1 %. Para a membrana QUI a degradação ocorre em dois estágios. O primeiro ocorre a 87,8

◦C com perda de massa de 11,8 % e o segundo a 296,1 ◦C com perda de massa de 43,5 %. Estes

resultados estão de acordo com os encontrados na literatura.112, 116–120

Tabela 4.6. Dados de temperatura e perda de massa (%) para as amostras de PEO, QUI, QUI/PEO e

QUI/PEO tratada.

Amostra 1o estágio 2o estágio 3o estágio Massa residual

T (◦C) perda m (%) T (◦C) perda m (%) T (◦C) perda m (%) após 500 ◦C (%)

QUI 87,8 11,8 296,1 43,5 - - 44,7

QUI/PEO 86,7 9,6 297,6 36,7 438,9 12,9 40.8

QUI/PEO tratada 77,2 10,1 302,6 36,8 441,3 14.9 38,0

PEO 404,4 97,1 - - - - 2,9

O primeiro estágio de perda de massa da quitosana está relacionado à perda de água e o

segundo à decomposição térmica. De acordo com a literatura,116, 117, 120 a pirólise de polissa-

carídeos tem início através de uma quebra aleatória da ligação glicosídica, seguida por uma

decomposição adicional formando ácido acético e ácido butírico e uma série de ácidos graxos

de cadeia curta, onde predominam C2, C3 e C6. Já as amostras QUI/PEO e QUI/PEO tratada

apresentam comportamento bastante semelhante entre si, apresentando, ambas, três estágios de

degradação (dois característicos da quitosana e um do PEO). Em relação ao primeiro estágio,

relacionado à perda de água, observa-se que os picos para QUI/PEO e QUI/PEO tratada (fi-

gura 4.15) estão mais estreitos do que o da membrana QUI, com os valores de perda de massa

ligeiramente menores, sendo a maior redução observada para a amostra QUI/PEO.

Como se sabe, os polissacarídeos geralmente têm uma forte afinidade pela água, e no estado

sólido estas macromoléculas tendem a apresentar estruturas desordenadas que podem ser facil-

mente hidratadas.121 As propriedades de hidratação destes polissacarídeos depedem das suas

estruturas primárias e supramoleculares.121 Portanto, as variações relacionadas à perda de água

refletem as mudanças físicas e moleculares causadas pela formação da blenda da quitosana com

o PEO.29, 53, 122 A quitosana é um polímero com forte afinidade pela água, devido aos grupos

amino e, principalmente, pelos grupos hidroxila que podem formar pontes de hidrogênio com a

água.101, 123, 124 Quando o PEO é associado à solução de quitosana, ocorre a formação de pontes

de hidrogênio intermoleculares, entre os grupamentos hidroxila do PEO e da quitosana, que

reticulam fisicamente a blenda.55 Portanto, pode-se inferir que a redução na quantidade de água
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Figura 4.14. Curva TG do PEO e das membranas QUI, QUI/PEO e QUI/PEO tratada.

Figura 4.15. Curva DTG do PEO e das membranas QUI, QUI/PEO e QUI/PEO tratada.
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presente na membrana é conseqüência da redução no número de grupos hidroxila da quitosana

disponíveis para interagir com as moléculas de água, uma vez que estão sendo utilizadas nas

pontes de hidrogênio com as moléculas do PEO.

No segundo estágio, relativo à degradação da quitosana, vê-se que a adição do PEO tende

a deslocar o pico para temperaturas mais elevadas e reduzir a perda de massa (tabela 4.6).

Esta mudança pode ser atribuída a um aumento da estabilidade térmica das amostras QUI/PEO

e QUI/PEO tratada. Alguns estudos têm mostrado que a adição do PEO na quitosana tem

grande influência nas suas propriedades.10, 29, 125, 126 Como resultado das diferentes interações,

de acordo com a composição, diferentes tipos de pontes de hidrogênio são formadas nas mem-

branas QUI/PEO e QUI/PEO tratada. Algumas são pontes de hidrogênio intramoleculares e

outras são intermoleculares que reticulam fisicamente a membrana. Para baixas quantidades

de PEO as interações intermoleculares são atrativas e, como consequência, a blenda será com-

patível. Quando a quantidade de PEO é maior, as interações intramoleculares entre os grupos

hidroxila e amino da quitosana e os grupos éter e hidroxila terminais do PEO são predominan-

tes, as pontes atrativas podem ser inibidas e a blenda se tornará incompatível. Para a membrana

QUI/PEO tratada, percebe-se o deslocamento do pico de degradação para temperaturas mais

elevadas que as da membrana QUI/PEO. Neste caso, ocorre que o processo de retirada parcial

do PEO da composição da membrana favorece a criação de novas interações atrativas, entre

as moléculas de PEO que permanecem na membrana, com a quitosana, aumentando assim a

estabilidade térmica da membrana.

Observa-se ainda a presença de um terceiro estágio, referente a degradação do PEO, que

ocorre a temperaturas superiores a degradação do PEO puro (438,9 ◦C e 441,3 ◦C para QUI/PEO

e QUI/PEO tratada, respectivamente). A primeira observação a ser feita é que, mesmo após o

tratamento em água a 80 ◦C o PEO ainda encontra-se na membrana QUI/PEO tratada. Conclui-se

então que as interações formadas entre a quitosana e o PEO são suficientemente fortes para im-

pedir sua total solubilização em água. A segunda observação é que estas interações aumentam a

estabilidade térmica do sistema, deslocando o terceiro estágio de degradação para temperaturas

mais elevadas.
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4.2.4.2. Calorimetria exploratória diferencial (DSC)

A figura 4.16 representa a primeira corrida de aquecimento da curva de DSC para o PEO,

bem como para as membranas QUI, QUI/PEO, QUI/PEO tratada. Todas as amostras foram

armazenadas em dessecador antes da análise. A variação de temperatura usada na primeira

corrida foi de -100 ◦C a 200 ◦C. A temperatura máxima de 200 ◦C foi selecionada de acordo

com a temperatura de degradação da quitosana determinada por termogravimetria. Como espe-

rado, a fusão da água não foi observada visto que, como já foi mostrado na termogravimetria,

o conteúdo de água das amostras varia de 10 a 12 %. De acordo com a literatura,121, 127 neste

conteúdo de água, apenas água não congelada está presente. Todas as amostras apresentaram

um evento endotérmico na primeira corrida de aquecimento. Para o PEO, observa-se um pico

endotérmico, com extremidade afilada, localizado próximo dos 70 ◦C, relacionado com a sua

fusão.54, 102, 128, 129 Para a membrana QUI observa-se um pico localizado em 99,8 ◦C, relacio-

nado a perda de água.120, 130, 131 Em relação às membranas QUI/PEO e QUI/PEO tratada são

observados dois picos, o primeiro bastante pequeno, em torno de 60 ◦C, referente à fusão do

PEO, e outro com máximo localizado em 100,1 ◦C para a membrana QUI/PEO e 101,3 ◦C

para a membrana QUI/PEO tratada, relacionado a perda de água. Além disto, uma propriedade

geral para este evento é que, exceto para os picos de fusão do PEO, em um reaquecimento

imediato (figura 4.17), os picos acima mencionados não são mais observados, confirmando que

a evaporação da água ocorre durante a primeira corrida de aquecimento. Estes resultados con-

cordam com os resultados obtidos previamente através da TG/DTG e sugerem que as amostras

não se encontravam completamente anidras, com algumas moléculas de água que não foram

completamente removidas durante a secagem no dessecador, e que mesmo após o tratamento a

80 ◦C, as membranas QUI/PEO tratadas ainda possuem uma certa quantidade de PEO na sua

composição.

A segunda corrida de aquecimento (figura 4.17) foi obtida entre -100 ◦C e 400 ◦C. Como

já foi comentado, a ausência do pico próximo a 100 ◦C para todas as amostras, confirma que

este pico está relacionado com as moléculas de água, que são eliminadas durante a primeira

corrida de aquecimento. O principal evento para estas curvas é um pico exotérmico em apro-

ximadamente 300 ◦C, presente em todas as amostras, relacionado com a degradação da quito-
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Figura 4.16. Curva de DSC mostrando a primeira corrida de aquecimento para o PEO, QUI, QUI/PEO

e QUI/PEO tratada.

Figura 4.17. Curva de DSC mostrando a segunda corrida de aquecimento para as amostras de QUI,

QUI/PEO e QUI/PEO tratada .
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sana,110, 118, 120, 131 já discutida no item 4.2.4.1. A diferença na posição dos picos demonstra a

mesma tendência encontrada nas curvas de DTG, ou seja, os picos correspondentes à degra-

dação da quitosana nas membranas QUI/PEO e QUI/PEO tratadas encontram-se deslocados

para temperaturas mais elevadas quando comparados a amostra QUI. Além disso, a intensidade

do pico está em boa concordância com os valores de perda de massa mostrados na tabela 4.6.

Para as amostras de QUI/PEO e QUI/PEO tratada observa-se também um pico endotérmico, de

menor intensidade, em 60,1 ◦C, correspondendo à fusão do PEO.

Uma outra informação importante que geralmente pode ser obtida pela curva de DSC é a

temperatura de transição vítrea (Tg) do material. Entretanto o valor da Tg da quitosana não

foi estabelecido ainda visto que, por ser um polímero natural, suas propriedades como crista-

linidade, massa molar, grau de desacetilação, etc. podem variar muito e, consequentemente,

também sua Tg. Na literatura, encontram-se valores para a Tg da quitosana entre -23 ◦C e 67

◦C, de acordo com o conteúdo de água, mostrando o efeito plastificante da água.123, 132, 133 Em

outros trabalhos, observou-se a Tg da quitosana em temperaturas bastante elevadas, acima dos

200 ◦C, podendo ser obscurecida pela degradação do polímero.134–138 No presente trabalho, a

análise de DSC para a membrana QUI (Figura 4.17) apresentou uma pequena descontinuidade

na linha base, em torno dos 64 ◦C, que, segundo a literatura,86, 135, 136 está relacionada a Tg do

material analisado.

4.2.4.3. Análise dinâmico-mecânica (DMTA)

O comportamento termomecânico das amostras QUI (figura 4.18), QUI/PEO (figura 4.19)

e QUI/PEO tratada (figura 4.20) foi examinado por DMTA. Para a amostra QUI o principal

evento observado é uma relaxação em torno dos 50 ◦C. Nesta região ocorre um declive no

módulo de armazenamento E ′, um pico na tan δ e um pico no módulo de perda E ′′. Este

comportamento geralmente está associado à Tg, sendo denominada relaxação α. Este resultado

concorda tanto com alguns valores de Tg descritos na literatura,118, 122, 123, 132, 136 como com o

evento observado em torno dos 64 ◦C na análise de DSC. Esta diferença nos valores se deve ao

fato do DMTA ser cerca de 100 vezes mais sensível do que o DSC para determinações de Tg,

podendo também detectar transições secundárias, praticamente invisíveis ao DSC.86, 139 Para as

membranas QUI/PEO e QUI/PEO tratada, observa-se um deslocamento para em torno de 75
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◦C. Este deslocamento pode ser explicado pela presença do PEO nas membranas, interagindo

através da formação de pontes de hidrogênio intra e intermoleculares, dificultando os movimen-

tos da cadeia polimérica da quitosana, aumentando assim sua temperatura de transição vítrea.

De acordo com o que foi exposto na seção 2.4, a existência de uma única Tg para as membranas

QUI/PEO e QUI/PEO tratada, indica que na proporção utilizada, o PEO se encontra miscível

com a quitosana, não ocorrendo portanto, segregação de fases.

Outra relaxação para a quitosana, em torno dos -75 ◦C, está presente nas amostras, com

um deslocamento para temperaturas mais elevadas, nas membranas com PEO. De acordo com

a literatura,140 esta relaxação é chamada de relaxação γ e sua origem está em um movimento

localizado da cadeia da quitosana como uma pequena oscilação dos anéis de açúcar em torno

das ligações glicosídicas.

4.2.5. Ensaio de absorção de água

O ganho de massa decorrente da absorção de água pelas membranas QUI, QUI/PEO e

QUI/PEO tratada foi analisado através da imersão destas em água destilada por intervalos de

tempo variados. A figura 4.21 relaciona a massa percentual de água absorvida pelas membranas

com o tempo.

O excesso de água, presente na superfície das membranas, foi removido manualmente, com

o auxílio de um papel toalha e a seguir estas foram pesadas em uma balança analítica com desvio

de 0,1 mg. Como a massa de uma membrana seca era em torno de 0,25 g, pequenas variações

na quantidade de água podem causar grandes variações na massa da membrana hidratada, o que

gerou as barras de erro mostradas na figura 4.21. Entretanto uma análise dos resultados, mostra

que a membrana QUI/PEO apresenta sempre uma menor capacidade de absorção de água em

relação as amostras QUI e QUI/PEO tratada. Este resultado confirma, mais uma vez, a presença

de interações entre a quitosana e o PEO, através dos grupos hidroxila de ambos os polímeros,

levando a formação de uma estrutura em rede, que por conseqüência, apresenta uma menor

capacidade de absorção de água.

Observa-se também que os valores de ganho de massa das membranas QUI/PEO tratadas,

são superiores aos das amostras QUI/PEO. Neste caso, e de acordo com os resultados de mi-
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Figura 4.18. Curva de DMTA para a membrana QUI.
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Figura 4.19. Curva de DMTA para a membrana QUI/PEO.
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Figura 4.20. Curva de DMTA para a membrana QUI/PEO tratada.
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Figura 4.21. Absorção de água pelas membranas QUI, QUI/PEO e QUI/PEO tratada em função do

tempo.
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croscopia eletrônica de varredura, observados na seção 4.2.3, podemos inferir que uma estrutura

microporosa foi formada com a saída parcial do PEO, permitindo assim uma maior retenção

de água, no interior dos poros da membrana, quando comparada às membranas QUI/PEO.

Observa-se ainda que, a tempos longos (24 e 48 h), a membrana QUI passa a apresentar uma

progressiva perda de massa. Essa perda de massa pode estar associada ao fenômeno conhe-

cido na literatura126, 141 como erosão, ou seja, embora a quitosana não seja solúvel em água,

a tempos longos, pode ocorrer uma pequena solubilização do material, o que ocasionaria a

perda de massa observada. No caso das outras membranas estudadas, QUI/PEO e QUI/PEO

tratada, as interações físicas entre os dois polímeros podem estar de certa forma, dificultando

este processo. Além disto, para a membrana QUI/PEO tratada, a presença dos poros aumenta

a capacidade de retenção de água, e o incremento de massa referente a existência de moléculas

de água no interior dos poros, pode sobrepor a possível perda de massa ocasionada pela erosão

dos polímeros.

4.2.6. Ensaios de permeação

Os resultados do ensaio de permeação da sulfamerazina de sódio (SMZ) a várias concentra-

ções, em membranas QUI, encontram-se na figura 4.22. A sulfamerazina de sódio foi escolhida

como fármaco modelo por ser solúvel em água, formar solução com pH acima de 5 e apresentar

absorção na região do UV. Como visto no capítulo 3, a duração do experimento foi limitada pe-

los valores de absorbância, sendo o mesmo interrompido no instante em que a amostra retirada

do compartimento B da célula de permeação alcançou um valor de absorbância próximo de 2.

Isto porque, de acordo com a definição de absorbância (A = log 1
T

), para valores de absorbân-

cia acima de 2, menos de 1 % da luz transmitida chega ao detector, o que ocasiona erros muito

grandes nos valores calculados. Pode-se observar na figura 4.22, para todas as concentrações de

SMZ, a ausência do período conhecido como time lag que, segundo a literatura,3, 82 pode ser

definido como o tempo necessário para que o sistema alcance o seu estado de equilíbrio. Este

rápido estabelecimento do estado de equilíbrio ou estado estacionário pela membrana pode ser

atribuído a dois fatores: a pequena espessura da membrana, levando a uma combinação de valo-

res de l2

6D
(equação 2.11) que são insignificantes para a escala de tempo do experimento142 e ao
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fato da membrana ter sido imersa em água durante 24 h antes do experimento, o que eliminou

a etapa de inchamento durante o ensaio de permeabilidade.

Na figura 4.22 observa-se também, a existência de um comportamento linear para todas

as concentrações estudadas, com o fármaco atravessando a membrana a um fluxo constante

no período de tempo em estudo. Este comportamento possibilita que a permeabilidade seja

calculada através do coeficiente angular da reta, como discutido na seção 3.7. Como o valor

da permeabilidade não varia em função do tempo (para a faixa de tempo estudada), pode-se

dizer que não existem interações fortes entre o fármaco e a membrana, pois, de acordo com a

literatura,3, 143–145 qualquer interação fármaco-membrana irá sempre produzir desvios em rela-

ção ao comportamento linear. Outra observação que se pode fazer é em relação ao aumento

do fluxo de fármaco através da membrana quando se aumenta a concentração deste, indicado

pelo aumento do ângulo de inclinação das curvas resultantes. Observa-se que as variações no

coeficiente angular são maiores a baixas concentrações e que, à medida que a concentração de

fármaco aumenta, as variações se tornam menores e, provavelmente, tendem a um valor limite.

Tabela 4.7. Valores de P para a sulfamerazina de sódio em membrana QUI.

C (g cm−3) P × 106 (cm2min−1)

0,001 18,6 ± 0,4

0,003 15,6 ± 0,5

0,005 13,2 ± 0,7

0,010 10,0 ± 0,2

0,015 9,6 ± 0,3

Deve-se ressaltar que este aumento no fluxo em função da concentração do fármaco não im-

plica necessariamente em aumento na permeabilidade da membrana. Na tabela 4.7 encontra-se

os valores de permeabilidade para a membrana QUI e na figura 4.25 tem-se o gráfico de P x C

para as membranas QUI, QUI/PEO e QUI/PEO tratada. Pode-se observar uma diminuição da

permeabilidade da membrana QUI com o aumento na concentração do fármaco tendendo, em

concentrações mais elevadas, a um valor fixo onde um aumento na concentração não mais in-

fluenciará a permeabilidade da membrana. Para se compreender melhor a aplicabilidade deste

resultado, basta observar mais uma vez a equação 3.9 usada no cálculo da permeabilidade.

De acordo com a equação, o valor de P é diretamente proporcional ao coeficiente angular

mas inversamente proporcional a concentração do fármaco. Neste estudo trabalhou-se com
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Figura 4.22. Curva de absorbância em função do tempo para a permeação da sulfamerazina de sódio em

membranas QUI.
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uma concentração de fármaco variando de 0,001 a 0,015 g cm−3 e portanto as variações na

concentração foram maiores do que as variações no coeficiente angular das retas. Em termos

práticos, esta é uma característica bastante interessante para a utilização das membranas na área

médico-farmacêutica, mais precisamente na elaboração de sistemas de liberação prolongada de

fármacos, visto que, estes sistemas geralmente possuem concentrações de fármaco elevadas, de

modo a permitir uma liberação por longos períodos de tempo.

As figuras 4.23 e 4.24 referem-se aos resultados de permeação para a sulfamerazina de

sódio em membranas QUI/PEO e QUI/PEO tratada. Pode-se observar, tanto para a membrana

QUI/PEO quanto para a membrana QUI/PEO tratada, um comportamento linear para todas as

concentrações utilizadas neste trabalho, com o fármaco permeando a membrana a uma taxa

constante, como já observado nas membranas QUI. Da mesma forma, observa-se aqui também

um aumento no fluxo da sulfamerazina através das membranas QUI/PEO e QUI/PEO tratada,

quando se aumenta a concentração da solução do fármaco, tendendo a alcançar um ponto onde a

concentração não irá mais influenciar a permeabilidade da membrana. Isto pode ser confirmado

pelo gráfico que relaciona P x C (figura 4.25).

Na figura 4.25 e nas tabelas 4.8 e 4.9 observa-se que, assim como nas membranas QUI, a

permeabilidade das membranas QUI/PEO e QUI/PEO tratada diminui com o aumento da con-

centração da solução de sulfamerazina. Comparando os valores de permeabilidade das mem-

branas de QUI, QUI/PEO e QUI/PEO tratada, observa-se que a permeabilidade varia de acordo

com o tipo de membrana, sendo a membrana QUI/PEO tratada mais permeável que a QUI/PEO,

e esta mais permeável que a QUI. Desta forma, pode-se afirmar que tanto a adição de PEO

quanto a retirada do mesmo a fim de originar microporos, tende a aumentar a permeabilidade

das membranas.

Tabela 4.8. Valores de P para a sulfamerazina de sódio em membrana QUI/PEO.

C (g cm−3) P × 106 (cm2min−1)

0,001 28,8 ± 0,2

0,003 22,2 ± 0,4

0,005 19,1 ± 0,3

0,010 14,6 ± 0,2

0,015 14,0 ± 0,4
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Figura 4.23. Curva de absorbância em função do tempo para a permeação da sulfamerazina de sódio em

membranas QUI/PEO.
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Figura 4.24. Curva de absorbância em função do tempo para a permeação da sulfamerazina de sódio em

membranas QUI/PEO tratada.
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Figura 4.25. Curva de permeabilidade em função da concentração para a sulfamerazina de sódio em

membranas QUI, QUI/PEO e QUI/PEO tratada.



Capítulo 4. Resultados e discussão 83

Tabela 4.9. Valores de P para a sulfamerazina de sódio em membrana QUI/PEO tratada.

C (g cm−3) P × 106 (cm2min−1)

0,001 31,3 ± 0,5

0,003 26,8 ± 0,1

0,005 23,5 ± 0,4

0,010 21,2 ± 0,3

0,015 24,3 ± 0,2

Para entender estes resultados é preciso recorrer aos modelos existentes na literatura3, 146, 147

para difusão de soluto através de uma membrana hidrofílica: o modelo de poros e o modelo de

volume livre. No primeiro modelo assume-se a presença de poros na membrana facilitando a

passagem do soluto, resultando assim em um aumento na permeabilidade. O segundo modelo

considera que a membrana se apresenta compacta ou homogênea. Deste modo, a membrana é

considerada como sendo uma rede homogênea hidratada, onde a difusão do soluto ocorre devido

a presença de espaços vazios flutuantes, preenchidos com água. A difusão ocorre por ”saltos”

sucessivos por entre estes espaços vazios (volume livre) que seriam maiores do que a molécula

de soluto. Estes espaços não possuem tamanho nem posições fixas. O volume livre efetivo para

a difusão do soluto corresponde portanto ao volume livre de água na membrana. Neste modelo

a difusão do soluto através da membrana hidratada é portanto dependente do grau de hidratação

da membrana. De acordo com as imagens obtidas por MEV para a membrana QUI (figura 4.11),

bem como dados da literatura,148–150 as membranas obtidas a partir da quitosana são homogê-

neas, e portanto seguem o modelo do volume livre. Com relação a membrana QUI/PEO, como

visto na seção 4.2.3, os processos de neutralização e lavagem tendem a modificar a morfolo-

gia da seção transversal devido a solubilização do PEO, tendo como conseqüência direta um

aumento no volume livre ou mesmo a formação de poros, levando a um aumento nos valores

de permeabilidade quando comparada a membrana QUI. Para a membrana QUI/PEO tratada, a

formação de microporos pode ser evidenciada através do MEV (figura 4.13). A presença dos

microporos e os resultados de ganho de massa (seção 4.2.5) indicam que a difusão do soluto

ocorre tanto pelos poros quanto pelo aumento do volume livre da membrana QUI/PEO tratada,

concordando assim com a maior permeabilidade observada.
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4.2.6.1. Influência do soluto na permeabilidade

A fim de examinar se o mecanismo de permeabilidade sofre alterações devido ao tipo de

fármaco utilizado, uma série de estudos foi realizada utilizando-se dois fármacos modelos. O

primeiro, já discutido na seção 4.2.6, foi a sulfamerazina de sódio. O segundo fármaco, a

sulfametoxipiridazina (SMX), foi escolhido devido a sua similaridade estrutural (figura 4.26)

e a sua massa molar, que é bastante próxima a massa molar da sulfamerazina utilizada (seção

3.1). A diferença básica entre os dois fármacos é que a sulfamerazina se encontra na forma de

sal, enquanto a sulfametoxipiridazina se encontra na forma não iônica. A tabela 4.10 mostra os

valores de P tanto para a sulfamerazina de sódio quanto para a sulfametoxipiridazina, para as

membranas QUI, QUI/PEO e QUI/PEO tratada, na concentração 0,001 g cm−3.

Tabela 4.10. Valores de P para a sulfamerazina de sódio e sulfametoxipiridazina nas membranas QUI,

QUI/PEO e QUI/PEO tratada.

membrana SMZ ( P × 106 cm2min−1) SMX ( P × 106 cm2min−1)

QUI 18,6 ± 0,4 2,4 ± 0,4

QUI/PEO 28,8 ± 0,2 4,6 ± 0,5

QUI/PEO tratada 31,3 ± 0,5 5,4 ± 0,3

*Concentração 0,001 g cm−3para ambos os fármacos.

Observa-se que, apesar da semelhança estrutural e de massa molar, os fármacos apresentam

valores de permeabilidade bastante diferentes. Para todas as membranas estudadas, pode-se

notar que os valores de permeabilidade para a SMX são muito menores do que os valores da

SMZ. O primeiro argumento geralmente utilizado para explicar diferenças na permeabilidade é

a presença de interações entre o soluto e a membrana.143, 147, 151 Considerando a membrana QUI

e assumindo que a baixos valores de pH, a membrana se encontra positivamente carregada,

a mesma poderia interagir ionicamente com solutos carregados negativamente.152 Entretanto

este não parece ser o comportamento, visto que ambos os fármacos apresentam caráter básico,

formando soluções com pH = 8,8 para a SMZ e pH = 7,8 para a SMX. Como estes valores estão

bem acima do pKa da quitosana (entre 6,2 e 6,5),9, 142, 152 indicando que a membrana não se

encontra na forma protonada nas condições do experimento de permeação, pode-se considerar

que a mesma não interage ionicamente com os solutos.

Um outro fator que poderia explicar as diferenças de permeabilidade observadas é a solubili-

dade dos fármacos. Como visto na seção 2.3, geralmente as sulfas possuem uma baixa solubili-
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Figura 4.26. Estruturas químicas da sulfamerazina de sódio (SMZ) (a) e da sulfametoxipiridazina (SMX)

(b).
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dade em água, entretanto os seus sais sódicos apresentam-se muito hidrossolúveis. Deste modo,

como a sulfamerazina utilizada se encontra na forma de sal sódico, a mesma é altamente solúvel

em água (27,8 g/100 mL),94 enquanto que a sulfametoxipiridazina apresenta baixa solubilidade

por estar na forma não iônica (0,14 g/100 mL).94 Visto que o processo de difusão de uma subs-

tância através de membranas é governado pela dissolução da substância na água existente nos

espaços vazios ( volume livre) ou nos poros existentes nas membranas, é esperado que quanto

mais solúvel for a molécula, mais facilmente a mesma difundirá através da membrana.

Na tabela 4.10 também pode-se observar que ocorre variação nos valores de permeabilidade

em relação ao tipo de membrana estudada. Esta variação concorda com o que já foi discu-

tido na seção 4.2.6, ou seja, a membrana QUI/PEO tratada é mais permeável que a membrana

QUI/PEO, e esta é mais permeável que a membrana QUI.

4.3. Membranas macroporosas

4.3.1. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho

O espectro da membrana QUI pode ser novamente visualizado na figura 4.28 (a) e, como

discutido na seção 4.2.1, seus assinalamentos concordam com os assinalamentos das bandas

de absorção da quitosana (figura 4.3). A figura 4.27 mostra as bandas de absorção de uma

membrana QUI/SIL não tratada. Pode-se observar que as bandas predominantes são aquelas

pertencentes à sílica, situadas em 3445 cm−1, 1097 cm−1, 799 cm−1 e 468 cm−1. Percebe-se

também algumas bandas de intensidade muito baixa, referentes aos grupos amida I e amida II

da quitosana, respectivamente em 1633 cm-1 e 1551 cm-1 e uma pequena banda em 2911 cm−1,

atribuída à deformação axial C-H em grupamentos CH2 e CH3. A figura 4.28 apresenta a com-

paração entre os espectros das membranas QUI e QUI/SIL tratada. O espectro (a) corresponde

ao de uma membrana QUI. Os espectros (b) e (c) correspondem, respectivamente, aos dois

lados de uma membrana QUI/SIL tratada. Após o tratamento todas as bandas referentes à sílica

desapareceram, observando-se apenas as bandas de absorção referentes à estrutura da quito-

sana, indicando assim a dissolução e retirada das partículas de sílica da membrana. Além disto,

a ausência de diferenças significativas entre os espectros de absorção da membrana QUI/SIL
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Figura 4.27. Espectro no infravermelho da membrana QUI/SIL não tratada em pastilha de KBr.

tratada (b) e (c) e da membrana QUI (a), indica que o tratamento realizado para a dissolução da

sílica não modificou a estrutura da quitosana.

4.3.2. Difração de raios X (DRX)

A figura 4.29 representa o difratograma das amostras de quitosana (a), sílica (b), membrana

QUI/SIL 1:5 não tratada (c) e membrana QUI/SIL 1:5 tratada. Na membrana QUI/SIL não

tratada (c), observa-se a ausência de picos decorrentes da presença de estruturas cristalinas, com

a formação de uma única banda achatada, na região entre 2θ = 15◦−30◦ , com máximo em 2θ =

22, 4◦, causada pela adição de sílica que, como já mostrado (figura 4.8) possui estrutura amorfa.

Para a membrana QUI/SIL tratada, são observados picos cristalinos em 2θ = 10, 5◦; 17, 4◦;

19, 9◦; 21, 8◦e 26, 6◦ . Pode-se observar o surgimento de um novo pico cristalino, ainda pouco

definido em 2θ =17, 4◦, indicando uma possível modificação na cristalinidade da membrana.
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Figura 4.28. Espectro no infravermelho, em pastilha de KBr, da membrana QUI (a), um lado da mem-

brana QUI/SIL tratada (b) e o outro lado da membrana QUI/SIL tratada (c).
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Tal fato decorre, muito provavelmente, da presença residual na membrana de alguns elementos

inorgânicos, ou mesmo a presença do glicerol, devido ao seu efeito plastificante. Entretanto,

devido às posições, larguras e intensidades relativas dos demais picos correspondentes aos picos

esperados para a quitosana, pode-se afirmar que não ocorreram modificações significativas na

estrutura cristalina da quitosana e evidenciar a dissolução das partículas de sílica da membrana.

4.3.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

A morfologia das membranas QUI, QUI/SIL não tratada e QUI/SIL tratada, nas proporções

quitosana/sílica 1:1, 1:3 e 1:5 foi estudada através da técnica de MEV. Durante o processo

de secagem para obtenção das membranas, tanto a solução de quitosana quanto as dispersões

quitosana/sílica apresentam uma superfície em contato com o fundo da placa de Petri e outra

em contato com o ar. Doravante, nas membranas formadas, estas superfícies serão denomi-

nadas, respectivamente, superfícies inferior e superior. As figuras 4.30 (a), 4.31(a), 4.32(a) e

4.33(a) representam as superfícies superiores das membranas QUI e QUI/SIl não tratada nas

proporções 1:1, 1:3 e 1:5 respectivamente, enquanto que as imagens 4.30 (b), 4.31(b), 4.32(b) e

4.33(b) representam as superfícies inferiores. Em relação à membrana QUI, as imagens (figura

4.30) mostram que suas superfícies são lisas e contínuas, com aspecto denso, como já havia sido

evidenciado nos resultados de microscopia da sua seção transversal (figura 4.11). Comparando

as superfícies (a) e (b) para as membranas QUI/SIL não tratadas, em todas as proporções, foi

possível evidenciar a presença da sílica nas superfícies inferiores (b), enquanto que nas super-

fícies superiores (a), a presença da sílica não foi evidenciada. Na membrana 1:5, foi observado

um grande aumento da rugosidade da superfície superior, quando comparada as membranas 1:1

e 1:3, indicando que esta superfície é constituída basicamente, por um filme fino de quitosana.

Este resultado deve-se ao fato de que, na proporção 1:5, as partículas de sílica encontram-se em

quantidade elevada, fixando-se em regiões muito próximas da superfície superior da membrana.

A figura 4.34 representa as partículas de sílica utilizadas na obtenção das membranas.



Capítulo 4. Resultados e discussão 90

 5  10  15  20  25  30  35  40  45  50

In
te

n
si

d
a

d
e
 (

a
.u

.)

2θ

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.29. Difratograma da membrana QUI (a), sílica (b), membrana QUI/SIL não tratada (c) e

QUI/SIL tratada (d).
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(a)

(b)

Figura 4.30. Imagem MEV da membrana QUI: Superfície superior (a) e inferior (b).
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(a)

(b)

Figura 4.31. Imagem MEV da membrana QUI/SIL não tratada 1:1 : Superfície superior (a) e inferior

(b).
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(a)

(b)

Figura 4.32. Imagem MEV da membrana QUI/SIL não tratada 1:3 : Superfície superior (a) e inferior

(b).
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(a)

(b)

Figura 4.33. Imagem MEV da membrana QUI/SIL não tratada 1:5 : superfície superior (a) inferior (b).
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Figura 4.34. Imagem MEV das partículas de sílica.

O fato das membranas QUI/SIL não tratadas apresentarem estruturas morfológicas distintas

entre suas superfícies, indica fortemente a ocorrência de uma assimetria nessas membranas.

As figuras 4.35, 4.36 e 4.37 mostram as superfícies superior (a) e inferior(b) das membranas

QUI/SIL tratadas, bem como as suas seções transversais (c) nas proporções 1:1, 1:3 e 1:5 res-

pectivamente. Para todas as amostras pode ser observado que a formação dos poros a partir

da dissolução da sílica em meio alcalino, é sempre evidenciada na superfície inferior. Pelos

métodos descritos na literatura1, 15, 72, 73, 75 para a obtenção de membranas porosas, e pela meto-

dologia inicialmente proposta para este trabalho (seção 3.2.4), seria esperado que a formação

dos poros ocorresse preferencialmente na superfície superior. Contudo, os resultados obtidos

mostram que as partículas de sílica presentes nas dispersões atravessaram o filme de quitosana

(parcialmente seco), e por ação da gravidade, se depositaram na superfície em contato com o

fundo da placa de Petri. Este processo pode ser melhor visualizado através da figura 4.38.

Comparando as figuras 4.35, 4.36 e 4.37, pode-se observar que os poros encontram-se re-

gularmente distribuídos, tanto nas superfícies inferiores (b) quanto nas seções transversais (c)

para todas as proporções de sílica. Nota-se também que a densidade de poros na membrana

aumenta de acordo com o aumento da quantidade de sílica adicionada. O diâmetro médio

dos poros é aproximadamente o mesmo diâmetro das partículas de sílica (4 a 20 μm), indi-

cando que o tamanho dos poros pode ser controlado pelo tamanho das partículas do gerador

de poros utilizado. Com relação às superfícies superior (a) e inferior (b) (figuras 4.35, 4.36 e
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4.37) das membranas QUI/SIL tratadas, observa-se a existência de poros apenas na superfície

inferior de todas as membranas, comprovando assim a assimetria destas. Em outras palavras,

enquanto a superfície inferior, rica em sílica, foi completamente modificada pelo tratamento

com NaOH, gerando os poros, a superfície superior das membranas, constituída por quitosana,

não foi modificada, mantendo a sua morfologia densa. A análise das seções transversais das

membranas QUI/SIL tratadas (figuras 4.35 (c), 4.36 (c) e 4.37 (c) ) confirma a assimetria destas

membranas, evidenciando para todas as membranas a existência de uma superfície e parte do

volume contendo poros, enquanto a outra superfície encontra-se densa e contínua. Também

pode-se observar a existência de alguns poros com diâmeto médio maior do que o esperado

pelo diâmetro das partículas de sílica utilizadas. Isto é consequência do colapso de alguns

poros durante o tratamento com o NaOH. Desta forma, pode-se inferir que a grande quantidade

de poros colapsados encontrados na membrana 1:5, é decorrente da maior a quantidade de sílica

utilizada.

Tabela 4.11. Valores de espessura da camada porosa nas membranas QUI/SIL tratadas.

Membrana Espessura da camada porosa** (%)

QUI/SIL tratada 1:1 ≈50

QUI/SIL tratada 1:3 ≈90

QUI/SIL tratada 1:5 ≈100
* Espessura percentual da camada porosa determinada através do MEV.

Com relação a camada densa existente nas membranas QUI:SIL tratadas, observa-se através

da tabela 4.11 e das figuras 4.35 (c), 4.36 (c) e 4.37 (c) que a mesma diminui de tamanho com um

incremento na quantidade de sílica utilizada, sendo mais espessa na membrana 1:1 e atingindo

um valor limite na proporção quitosana/sílica 1:5, onde a camada porosa ocupa quase 100% da

espessura da membrana . Este fato indica que qualquer aumento na proporção quitosana/sílica,

acima desta proporção, irá resultar na formação de uma membrana porosa totalmente simétrica,

com poros em ambas as superfícies. Convém ressaltar que a existência da camada densa é um

fator importante para conferir resistência mecânica e maior seletividade em relação à permeação

de substâncias com baixa massa molar. Além disto, como conseqüência direta do processo de

obtenção, onde as partículas de sílica atravessam a membrana, depositando-se na região inferior

da placa, temos a formação de uma membrana assimétrica com características únicas, onde
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(a) (b)

(c)

Figura 4.35. Imagem MEV da membrana QUI/SIL tratada 1:1 : Superfícies superior (a), inferior (b) e

seção transversal (c).

a camada porosa não pode ser separada da camada densa, como ocorre com as membranas

assimétricas obtidas por outros processos, como a inversão de fases ou o ”casting” de uma

solução com moléculas geradoras de poros sobre um filme denso previamente formado.1, 2, 66, 153

4.3.4. Porosidade das membranas

A tabela 4.12 contém os valores de espessura média e os resultados do cálculo da porosidade

das membranas QUI/SIL tratadas, de acordo com a equação 3.1. Percebe-se que, à medida que é

aumentada a quantidade de sílica, há um incremento na porosidade das membranas. Observa-se
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(a) (b)

(c)

Figura 4.36. Imagem MEV da membrana QUI/SIL tratada 1:3 : Superfícies superior (a), inferior (b) e

seção transversal (c).
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(a) (b)

(c)

Figura 4.37. Imagem MEV da membrana QUI/SIL tratada 1:5: Superfícies superior (a), inferior (b) e

seção transversal (c).
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Figura 4.38. Obtenção das membranas QUI/SIL tratadas.
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também um aumento progressivo na espessura das membranas QUI/SIL tratadas à medida que

se aumenta a proporção de sílica na membrana. Considerando que a quantidade de quitosana

utilizada é a mesma, para todas as proporções de sílica utilizadas, tem-se que este aumento da

espessura é conseqüência direta da presença de poros, aumentando assim o volume total das

membranas. De acordo com estes resultados, o aumento da porosidade tende, então, a diminuir

a densidade das membranas, aumentando assim a sua área superficial.

Tabela 4.12. Porosidade das membranas QUI/SIL tratadas.

Membrana Espessura Média* (μm) Porosidade (%)

QUI/SIL tratada 1:1 69 ± 5 18±2

QUI/SIL tratada 1:3 112 ± 9 55±3

QUI/SIL tratada 1:5 160 ± 13 63±2
*Espessura média das membranas determinada com micrômetro digital DIGI-DERM da Mitu-

toyo.

4.3.5. Análise térmica

4.3.5.1. Termogravimetria e termogravimetria derivada (TG, DTG)

As curvas de TG e DTG para as membranas QUI, QUI/SIL tratada nas proporções 1:1 e 1:5

estão representadas nas figuras 4.39 e 4.40. Os valores de perda de massa são apresentados na

tabela 4.13. Observa-se que a perda de massa da amostra QUI ocorre em dois estágios, como já

discutido na seção 4.2.4.1. Para a amostra QUI/SIL tratada 1:1 também pode-se observar dois

estágios de degradação, com um comportamento similar ao da amostra QUI, enquanto que a

amostra QUI/SIL 1:5 sofre degradação em três estágios.

O primeiro estágio da degradação das amostras QUI/SIL tratadas, assim como no caso da

membrana QUI (seção 4.2.4.1), também está relacionado à perda de água. As variações relacio-

nadas à perda de água, refletem diretamente as mudanças físicas e moleculares das membranas.

A figura 4.40 revela que existem diferenças na área e na posição dos picos, indicando que estes

sistemas diferem em suas capacidades de retenção de água e intensidade de interação desta com

o polímero. No caso da membrana QUI/SIL tratada 1:1 pode-se ver que o pico apresenta

uma menor área e se encontra deslocado para temperaturas mais baixas, quando comparado à

membrana QUI. Para a amostra QUI/SIL tratada 1:5 observa-se que o pico sofre um aumento

de intensidade, além de estar localizado a temperaturas mais baixas do que as membranas QUI
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Figura 4.39. Curva TG das membranas QUI, QUI/SIL tratada 1:1 e 1:5.

e QUI/SIL tratada 1:1. Além disto, de acordo com a tabela 4.13 pode-se observar a presença

de uma menor quantidade de água nas membranas QUI/SIL tratadas quando comparadas com

a membrana QUI, sendo a membrana QUI/SIL tratada 1:5 a que possui a menor quantidade.

Como apresentado na seção 4.2.4.1, tomando em consideração a existência de poros nas mem-

branas discutida na seção 4.3.3, pode-se inferir que as membranas QUI/SIL tratadas possuem

uma maior área superficial quando comparadas com as membranas QUI, facilitando assim a

perda de água por evaporação nestas membranas.

Tabela 4.13. Dados de temperatura e perda de massa (%) para as amostras QUI, QUI/SIL tratada 1:1 e

1:5.

Amostra 1o estágio 2o estágio 3o estágio Massa residual

T (◦C) perda m (%) T (◦C) perda m (%) T (◦C) perda m (%) após 500 ◦C (%)

QUI 87,8 11,8 296,1 43,5 - - 44,7

QUI/SIL 1:1 71,6 11,2 295,6 44,9 - - 43,9

QUI/SIL 1:5 63,3 9,3 205,7 49,3 298,0 19,2 22,2

No segundo estágio da degradação mostrado na figura 4.40 e na tabela 4.13, vê-se que

a adição de poros tende a deslocar o pico para temperaturas menores. Este deslocamento é

praticamente irrelevante na membrana QUI/SIL tratada 1:1 mas bastante intenso na membrana
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Figura 4.40. Curva DTG das membranas QUI, QUI/SIL tratada 1:1 e 1:5.

QUI/SIL tratada 1:5. Esta variação também pode ser atribuída a um aumento da área superfi-

cial das membranas, ocasionado pela grande quantidade de poros em sua estrutura (membrana

QUI/SIl tratada 1:5), bem como ao efeito do glicerol, usado como plastificante. Segundo a lite-

ratura,133, 137, 138, 147 a presença do plastificante melhora a processabilidade e as propriedades me-

cânicas das membranas de quitosana, mas tende a diminuir a estabilidade térmica das amostras,

por diminuir as interações atrativas polímero-polímero. Isto se explica devido ao fato que as

interações intramoleculares entre as cadeias da quitosana e as hidroxilas do glicerol serem pre-

dominantes, deste modo as interações atrativas são inibidas, diminuindo assim a temperatura de

degradação térmica da quitosana. Este efeito tem maior relevância nas membranas com propor-

ção quitosana/sílica mais elevada, pelo fato da mesma possuir uma maior densidade de poros e,

assim, uma maior área superficial, que leva ao favorecimento das interações glicerol-polímero.

O terceiro estágio, evidenciado apenas na membrana QUI/SIL 1:5, está associado à perda por

evaporação do glicerol (ponto de evaporação em 290 ◦C)137, 138 bem como a degradação térmica

de resíduos da cadeia de quitosana.
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4.3.5.2. Análise dinâmico-mecânica (DMTA)

O comportamento termomecânico das amostras QUI (figura 4.18) e QUI/SIL tratada 1:1

(figura 4.41) foi examinado por DMTA. A amostra QUI:SIL tratada 1:5 não pode ser analisada

por este método, devido a sua fragilidade, rompendo em todas as tentativas. Como visto na

seção 4.2.4.3, para a amostra QUI o principal evento observado é uma relaxação em torno dos 50

◦C, associado à Tg. Para a membrana QUI/SIL tratada 1:1, observa-se o mesmo comportamento,

com a relaxação a 50 ◦C sendo o principal evento observado.

4.3.6. Ensaio de absorção de água

Conforme discutido na seção 4.2.5, o ganho de massa decorrente da absorção de água foi

analisado através da imersão das membranas em água destilada por intervalos de tempo vari-

ados. A figura 4.42 relaciona a massa percentual de água absorvida pelas membranas QUI e

QUI/SIL 1:1, QUI/SIL 1:3 e QUI/SIL 1:5 com o tempo.

Os resultados mostram um grande aumento na absorção de água com o aumento da porosi-

dade das membranas, sendo as membranas QUI/SIL tratada 1:3 e QUI/SIL tratada 1:5 as que

mais absorveram água. Estes resultados, mais os resultados de MEV e porosidade, são im-

portantes para elucidar os mecanismos de transporte de soluto envolvidos. A princípio, tem-se

a idéia que o transporte através de poros é dominante nestes casos, entretanto, a assimetria

das membranas, devido à presença da camada densa e contínua de polímero em uma de suas

superfícies, induz a existência de um segundo mecanismo de transporte, sendo este responsável

pela seletividade e pela velocidade de difusão através da membrana.

Pode-se notar que nas primeiras 8 horas do ensaio não se pode distinguir diferenças signifi-

cativas na absorção de água para as membranas QUI e QUI/SIL tratada 1:1, devido às margens

de erro do ensaio serem elevadas. Entretanto, ao observar os resultados para tempos longos

(24 e 48 h), para todas as proporções QUI/SIL, percebe-se uma tendência a atingir um valor de

equilíbrio, enquanto a membrana QUI, como discutido na seção 4.2.5, passa a apresentar uma

progressiva perda de massa, associada ao fenômeno de erosão.126, 141 Devido às suas estrutu-

ras porosas, as membranas QUI/SIL tratadas tem uma grande capacidade de absorção de água
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Figura 4.41. Curva de DMTA para a amostra QUI/SIL tratada 1:1.
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quando comparadas às membranas QUI. Assim, qualquer perda de massa decorrente da erosão

da membrana, tende a ser mascarada pelo incremento de massa decorrente presença de água no

interior dos poros das membranas.
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Figura 4.42. Absorção de água pelas membranas QUI , QUI/SIL tratadas 1:1, 1:3 e 1:5.

4.3.7. Ensaios de permeação

Nas figuras 4.22, 4.43, 4.44 e 4.45 tem-se os resultados do ensaio de permeação da sulfa-

merazina de sódio a várias concentrações, em membranas QUI, QUI/SIL tratada 1:1, QUI/SIL
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Tabela 4.14. Valores de P para a sulfamerazina de sódio em membranas QUI, QUI/SIL tratada 1:1, 1:3

e 1:5.

P × 106 (cm2min−1)

C (g cm−3) QUI QUI/SIL 1:1 QUI/SIL 1:3 QUI/SIL 1:5

0,001 9,3 ±0,3 25,7 ±0,7 37,2 ±0,5 55,3 ±2,7

0,003 7,3±0,2 23,8 ±0,6 39,9 ±0,6 49,5 ±2,9

0,005 6,7±0,4 16,4 ±0,5 32,5 ±0,4 50,9 ±2,5

0,01 5,1±0,1 12,9 ±0,8 32,1 ±0,9 50,4 ±0,7

0,015 4,9±0,2 11,5 ±1,6 31,6 ±1,5 50,3 ±3,9

tratada 1:3 e QUI/SIL tratada 1:5, respectivamente. Como ocorreu nos ensaios de permeação

para as membranas microporosas (seção 4.2.6), a duração do experimento foi limitada pelos

valores de absorbância. Pode-se observar mais uma vez, para todos os experimentos, um com-

portamento linear para todas as concentrações de fármaco utilizadas, bem como a ausência do

período conhecido como time lag .

Os valores de permeabilidade foram calculados através da equação 3.9. A figura 4.46 e a

tabela 4.14 apresentam os valores de P para as membranas QUI, QUI/SIL tratada 1:1, QUI/SIL

tratada 1:3 e QUI/SIL tratada 1:5. Percebe-se que os valores de P aumentam de forma dire-

tamente proporcional ao aumento da porosidade. Como foi observado nas imagens de MEV

(seção 4.3.3), à medida que a quantidade de poros nas membranas aumenta, tem-se uma dimi-

nuição da espessura da camada densa, responsável pela seletividade e velocidade em que ocorre

a difusão de um soluto através da membrana. Deste modo, a barreira que deve ser atravessada

pelo soluto possui uma menor espessura, permitindo assim um maior fluxo através da mem-

brana, que é evidenciado pelo aumento no valor da permeabilidade da mesma. Além disto, de

acordo com os resultados de absorção de água (seção 4.3.6), temos para as membranas QUI/SIL

tratadas, nas condições do ensaio de permeação, uma maior quantidade de água em seu interior,

quando comparadas com a membrana QUI, favorecendo assim a solubilização do fármaco na

membrana, e a sua difusão através da mesma.

Os resultados mostram também que, para as membranas QUI e QUI/SIL tratada 1:1 e 1:3,

o aumento da concentração do fármaco provoca uma diminuição do coeficiente de permeabi-

lidade, tendendo a alcançar um ponto onde a concentração não irá mais influenciar a permea-

bilidade da membrana. Este comportamento é bastante similar ao comportamento encontrado

para as membranas microporosas (seção 4.2.6). Com relação à membrana QUI/SIL tratada
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1:5, esta diminuição do valor da permeabilidade com a concentração não é tão significativa,

sendo praticamente inexistente. Como visto na tabela 4.11 (seção 4.3.3), a espessura da camada

densa na membrana QUI/SIL tratada 1:5 é muito pequena, com a camada porosa tendendo a

ocupar quase 100 % da espessura da membrana. Este fato, torna a camada densa uma barreira

praticamete insignificante, no referente ao transporte de moléculas de baixa massa molar, como

a SMZ. Deste modo, para esta membrana específica e com um soluto de baixa massa molar, o

transporte através de poros pode ser considerado predominante.

4.3.7.1. Influência do soluto na permeabilidade

Como foi discutido na seção 4.2.6.1, a fim de examinar se o mecanismo de permeabili-

dade sofre alterações devido ao tipo de fármaco utilizado, uma série de estudos foi realizado

utilizando-se como segundo fármaco a sulfametoxipiridazina. A tabela 4.15 mostra os valores

de P para a sulfamerazina de sódio (SMZ) e para a sufametoxipiridazina (SMX), na concentra-

ção de 0,001 g cm−3.

Tabela 4.15. Valores de P para a sulfamerazina de sódio e sulfametoxipiridazina nas membranas QUI,

QUI/SIL tratada 1:1, 1:3 e 1:5.

membrana SMZ ( P × 106 cm2min−1) SMX ( P × 106 cm2min−1)

QUI 9,3 ± 0,3 1,7 ± 0,4

QUI/SIL tratada 1:1 25,7 ± 0,7 5,2 ± 0,4

QUI/SIL tratada 1:3 37,2 ± 0,1 6,5 ± 0,5

QUI/SIL tratada 1:5 55,0 ± 3 18,5 ± 0,5

* Concentração de 0,001 g cm−3 para ambos os fármacos.

Pode-se notar que, assim como ocorreu para as membranas microporosas (seção 4.2.6.1)

os valores de permeabilidade para a SMX são menores que os valores da SMZ. Novamente,

pode-se explicar as diferenças de permeabilidade observadas através da solubilidade em água

dos fármacos SMZ e SMX.
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Figura 4.43. Curva de absorbância em função do tempo para a permeação da sulfamerazina de sódio em

membranas QUI/SIL tratada 1:1.
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Figura 4.44. Curva de absorbância em função do tempo para a permeação da sulfamerazina de sódio em

membranas QUI/SIL tratada 1:3.
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Figura 4.45. Curva de absorbância em função do tempo para a permeação da sulfamerazina de sódio em

membranas QUI/SIL tratada 1:5.
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Figura 4.46. Curva de permeabilidade em função da concentração para a sulfamerazina de sódio em

membranas QUI, QUI/SIL tratadas 1:1, 1:3 e 1:5..

Como a SMZ se encontra na forma de um sal sódico, altamente solúvel em água, e a SMX

encontra-se na forma não iônica, com baixa solubilidade em água, e o processo de permeação

é governado pela dissolução do soluto na água localizada no volume livre e/ou nos poros exis-

tentes nas membranas, é esperado que quanto mais solúvel for a molécula, mais facilmente a

mesma difundirá através desta.
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4.3.7.2. Influência da temperatura na permeabilidade

A tabela 4.16 mostra os valores de P para a sulfamerazina de sódio, nas membranas QUI e

QUI/SIL tratadas 1:1, 1:3 e 1:5, a diferentes temperaturas. Pode-se observar que os valores de

P aumentam com a elevação da temperatura do experimento, para todas as membranas anali-

sadas. A influência da temperatura na permeabilidade de polissacarídeos como a quitosana e a

celulose tem sido descrita na literatura.154–156 O aumento da permeabilidade com a temperatura

é a situação mais relatada, entretanto, a situação reversa, onde a permeabilidade diminui com

a temperatura também foi relatada.154 De acordo com a literatura,1, 2, 154 com o aumento da

temperatura, dois fatores competem no transporte do soluto: A contração da cadeia dos polis-

sacarídeos, que tende a diminuir o transporte de massa, e a ativação térmica, que aumenta o

transporte de massa.

Tabela 4.16. Valores de P para a sulfamerazina de sódio, nas membranas QUI, QUI/SIL tratada 1:1, 1:3

e 1:5 a diferentes temperaturas.

P ×106 (cm2min−1)

Membrana T=30◦C T=35◦C T=40◦C

QUI 9,3 ± 0,3 11,0 ± 0,1 12,6 ± 0,1

QUI/SIL tratada 1:1 25,7 ± 0,7 39,5 ± 0,5 43,0 ± 0,4

QUI/SIL tratada 1:3 37,2 ± 0,1 53,9 ± 0,1 64,4 ± 0,4

QUI/SIL tratada 1:5 55 ± 3 57,6 ± 0,3 59,7 ± 0,4

* Concentração do fármaco = 0,001 g cm−3

Os resultados apresentados na tabela 4.16, indicam que, para todas as membranas estu-

dadas, a ativação térmica é o fator que governa a dependência de P com a temperatura. Ou

seja, o aumento de temperatura eleva a mobilidade térmica do polímero, e conseqüentemente,

aumenta o transporte de massa através das membranas. Com relação a membrana QUI/SIL

tratada 1:5, que possui maior porosidade, conforme visto na tabela 4.12, tem-se que a variação

na permeabilidade com a temperatura não é tão evidente quanto nas membranas QUI , QUI/SIL

tratada 1:1 e 1:3, indicando que o efeito da temperatura é mais significativo para o transporte de

soluto através da camada densa do que na camada porosa das membranas.
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Conclusões

5.1. Membranas microporosas

A metodologia utilizada para a obtenção das membranas microporosas mostrou-se ade-

quada. A espectroscopia na região do infravermelho pode ser considerada uma técnica eficiente

para identificar a presença de PEO nas membranas QUI/PEO e QUI/PEO tratada. A técnica de

difração de raios X, apesar de permitir diferenciar as membranas, mostrou-se pouco eficiente

para identificar a presença do PEO nas membranas QUI/PEO e QUI/PEO tratada.

As imagens obtidas por MEV permitem vizualizar as alterações na seção transversal das

membranas QUI/PEO, ocasionadas pela dissolução do PEO nos processos de neutralização

e lavagem das membranas com água destilada. Também permite evidenciar a existência de

microporos nas membranas tratadas.

Quanto à análise térmica, os resultados de TG e DTG permitem concluir que a adição

do PEO faz com que ocorra uma diminuição das interações da molécula de quitosana com a

água, devido à formação de pontes de hidrogênio intermoleculares entre os grupamentos éter

e hidroxila do PEO e os grupamentos hidroxila e amino da quitosana, realizando uma reticu-

lação física na blenda, promovendo assim a diminuição do conteúdo de água nas membranas.

Conclui-se também que a adição do PEO aumenta a estabilidade térmica das membranas. A

termogravimetria derivada (DTG) se mostrou uma técnica eficiente para identificar a presença

de PEO nas membranas QUI/PEO e QUI/PEO tratada. Os resultados de DSC encontram-se em

concordância com os resultados de TG/DTG, confirmando as conclusões anteriores. A técnica

de DSC também permite identificar a presença de PEO nas membranas QUI/PEO e QUI/PEO
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tratada. Na curva DSC para a membrana QUI foi possível identificar um evento ocasionado pela

descontinuidade na linha base, em torno de 64 ◦C, que pode ser relacionado à Tg da quitosana.

Os resultados de DMTA mostram que a Tg da quitosana encontra-se em torno de 50 ◦C. Esta

diferença nos valores pode ser associada ao fato do DMTA ser cerca de 100 vezes mais sensível

do que o DSC para determinações de Tg. Com relação às membranas QUI/PEO e QUI/PEO

tratada, tem-se que a Tg encontra-se deslocada para a temperatura de 75 ◦C. A partir deste

resultado, pode-se concluir que a blenda QUI/PEO é miscível, não ocorrendo assim segregação

de fases na proporção utilizada neste trabalho.

De acordo com o ensaio de absorção de água, tem-se que a membrana QUI/PEO apresenta

uma menor capacidade de absorção de água. Este resultado concorda com os resultados de

TG/DTG, mostrando mais uma vez que as interações entre a quitosana e o PEO, através dos

grupos hidroxila de ambos os polímeros, tendem a diminuir a capacidade de absorção de água

da membrana. A tempos longos (24 e 48 h), a membrana QUI apresenta uma progressiva perda

de massa, associada a erosão, decorrente de uma pequena solubilização do material em água.

É observado no ensaio de permeação uma diminuição da permeabilidade das membranas

com o aumento da concentração do fármaco. A adição do PEO e a formação de microporos

tendem a aumentar a permeabilidade das membranas. A diferença de permeabilidade das mem-

branas para diferentes solutos ( SMZ e SMX) ocorre devido à diferença de solubilidade dos

fármacos.

5.2. Membranas macroporosas

A metodologia sugerida mostrou-se adequada para a obtenção de membranas macroporosas

de quitosana com estrutura assimétrica. Tanto a espectroscopia na região do infravermelho

quanto a difração de raios X mostraram-se como técnicas eficientes para evidenciar a retirada

do agente gerador de poros (sílica) utilizado. A partir da análise dos espectros de absorção

na região do infravermelho, observa-se o desaparecimento das bandas referentes a sílica no

espectro das membranas QUI/SIL tratadas, além de não ser observado deslocamento e nem o

surgimento de novas bandas no espectro dessas membranas. Isso indica que o tratamento não

alterou quimicamente a estrutura da quitosana. Os resultados de difração de raios X estão de
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acordo com os obtidos a partir do FTIR, onde pode-se observar no difratograma o desapareci-

mento do pico característico da sílica amorfa nas membranas QUI/SIL tratadas, evidenciando

também a presença dos picos característicos da quitosana pura.

As imagens obtidas por MEV permitiram observar que as partículas de sílica se depositaram

na superfície da membrana que fica em contato com a placa de Petri, enquanto que a superfície

que fica em contato com o ar permaneceu densa e uniforme. As imagens também mostraram

a existência de uma morfologia assimétrica para as três proporções de sílica utilizadas. Ainda

referente aos resultados de microscopia, através da imagem da seção transversal da membrana

de proporção 1:5, pode-se concluir que esta quantidade de sílica é limitante para a obtenção

de membranas assimétricas, ou seja, quantidades maiores de sílica resultariam na formação de

membranas completamente porosas, de estrutura simétrica, com poros em ambas as superfícies.

Foi também observado que tanto a espessura das membranas quanto a porosidade aumentam

de acordo com o aumento a quantidade de sílica utilizada. A faixa de tamanho dos poros

gerados corresponde a faixa granulométrica da sílica. Contudo, poros maiores são observados

nas imagens de MEV, tanto nas superfícies como nas seções transversais, sendo os mesmos

originados a partir do colapso de poros adjacentes, onde não havia quitosana suficiente entre os

poros para manter a estrutura.

A partir da análise térmica, analisando os resultados de TG e DTG, pode-se concluir que

estes sistemas diferem quanto às suas capacidades de retenção de água e intensidade de inte-

ração desta com o polímero. Foi constatada a presença de uma menor quantidade de água nas

membranas QUI/SIL tratadas quando comparadas com a membrana QUI, sendo a membrana

QUI/SIL tratada 1:5 a que possui a menor quantidade. Como as membranas QUI/SIL tratadas,

devido a sua estrutura porosa, possuem uma maior área superficial, apresentam uma maior

facilidade para perder água por evaporação. Com relação à temperatura de degradação, pode-se

concluir que tanto um aumento na porosidade das membranas, quanto a adição do plastifi-

cante, diminuem a estabilidade térmica das membranas QUI/SIL tratadas, quando comparadas

as membranas QUI. De acordo com os resultados de DMTA, pode-se localizar a Tg em torno

dos 50 ◦C, que corresponde a Tg da quitosana, indicando que o tratamento para retirada da sílica

não afeta a estrutura da quitosana, concordando assim com os resultados de FTIR e DRX.



Capítulo 5. Conclusões 117

Considerando a capacidade de absorção de água, é possível concluir que a porosidade das

membranas aumenta a capacidade de absorção de água, e que o maior entumescimento das

membranas facilita o processo de permeação. Todas as membranas apresentaram uma relação

inversa na correlação entre a concentração do fármaco e a permeabilidade. Entretanto, esta

correlação é menos evidente para a membrana QUI/SIL tratada 1:5 indicando que para esta

membrana, o mecanismo de transporte segue predominantemente o modelo de poros. A di-

ferença de permeabilidade das membranas para a SMZ e SMX ocorre devido a diferença de

solubilidade dos fármacos. O aumento da permeabilidade com a temperatura, observado para

todas as amostras, também é menos evidente para a membrana QUI/SIL tratada 1:5.
























