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DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRUTURA A BASE DE CELULOSE PARA 

LIBERAÇÃO CONTROLADA DE NUTRACÊUTICOS 

 

Lara Fiori Lampugnani 1, Marcos Rogério Guilherme 2.  

 

 

RESUMO 

 

Materiais com propriedades ajustáveis, como os polissacáridos, têm atraído significativo 

interesse científico, a partir do século XXI. Um dos maiores desafios desta área é o 

desenvolvimento de materiais cujas propriedades mimetizem os problemas relacionados à 

saúde pública. Uma nova estrutura de hidrogel, quimicamente reticulado, foi preparada a partir 

da carboximetilmetilcelulose (CMC). A taxa de entumescimento do novo hidrogel foi 

investigada em soluções tampão com pH de 2,2, 5,5 e 7,3. Os resultados indicaram que o 

hidrogel sintetizado é sensível a variação do pH, sendo mais proeminente em solução básica. 

Como a liberação de solutos é regida pela difusão da água para dentro do hidrogel, pode ser 

inferido que o dispositivo polimérico tende a liberar quantidades significativas de nutracêuticos 

quando estiver altamente intumescido, condição que é atingida em pH 7,3. Isto sugere que o 

hidrogel pode transportar nutracêutico, através dos ambientes ácidos do sistema gástrico e 

liberá-lo em locais onde o pH se aproxima de 7, tal como o intestino delgado. O material 

proposto neste trabalho é de interesse contemporâneo, devido ao potencial inovador e 

biotecnológico.  

 

Palavras-chave: Terapia sitio especifica, celulose, difusão.  

 

 

DEVELOPMENT OF A STRUCTURE BASED ON CELLULOSE FOR 

CONTROLLED RELEASE OF NUTRACEUTICS  

 

ABSTRACT  
Materials with adjustable properties, such as polysaccharides, have attracted significant scientific 

interest since the 21st century. One of the biggest challenges in this area is the development of 

materials whose properties mimic problems related to public health. A new chemically cross-

linked hydrogel structure was prepared from carboxymethylmethylcellulose (CMC). The swelling 

rate of the new hydrogel was investigated in buffer solutions with pH of 2.2, 5.5 and 7.3. The  

synthesized hydrogel was found to be sensitive to pH variations, being more prominent in basic 

solution. As the release of solutes is governed by the diffusion of water molecules into the 

hydrogel, it can be inferred that the polymeric device tends to release significant amounts of 

nutraceuticals when it is highly swollen, a condition that is reached at pH 7.3. This suggests that 

the hydrogel can transport nutraceuticals through the acidic environments of the gastric system 

and release them in places where the pH of medium is ca. 7, such as the small intestine. This work 

combines good polymer synthesis, studies of the properties of the polymer, as well as 

demonstration of the potential applications of the polymer for drug delivery. It is also of 

contemporary interest for the development of advanced biomaterials and stimuli-responsive 

drug delivery systems.   

 

Keywords: Specific site therapy, cellulose, diffusion 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Aspectos gerais dos nutracêuticos 

Nos últimos tempos, os países desenvolvidos e os em desenvolvimento vem 

apresentando um cenário, denominado transição demográfica e epidemiológica. A transição 

demográfica é caracterizada por uma diminuição nos coeficientes de mortalidade e natalidade, 

resultando em um crescimento e envelhecimento da população mundial. São indicadores da 

transição demográfica a fecundidade, natalidade, mortalidade geral e infantil, taxas de 

crescimento, entre outros. No Brasil, foi observada uma queda na mortalidade a partir de 1940, 

além da diminuição da mortalidade infantil e diminuição da fertilidade a partir da década de 60. 

A partir do século XVIII, observa-se um incremento acelerado da população mundial que 

corresponde com o capitalismo industrial e o processo de industrialização. Essas mudanças 

refletiram no crescimento da produção e riqueza, na expansão e evolução da ciência moderna e 

no maior conhecimento sobre a gênese de doenças e epidemias (CARVALHO; RODRÍGUES-

WONG, 2008).   

Simultaneamente à transição demográfica, o Brasil enfrenta um período denominado 

transição epidemiológica, com importantes alterações dos padrões de saúde-doença, os quais 

se relacionam com fatores econômicos, sociais, culturais e ambientais (SANTOS et al., 2017).  

Esse período, iniciado na segunda metade do século XX, é caracterizado por diminuição no 

número de doenças infecciosas e parasitárias, com aumento significativo das doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT). Dentre as patologias com um aumento na incidência, podem-se 

destacar as neoplasias, doenças cerebrovasculares, doenças isquêmicas, diabetes mellitus, 

pneumonia e as doenças do aparelho circulatório (SZWARCWALD; SOUZA-JÚNIOR, 

DAMACENA, 2010). Atualmente, as DCNT são consideradas o problema de saúde de maior 

relevância, correspondendo a mais 70% das causas de mortes no Brasil (IBGE, 2013). 

Vivemos em um período no qual a procura por uma melhor qualidade de vida, por uma 

vida mais saudável, com uma alimentação equilibrada, unida aos exercícios físicos, vem 

crescendo tanto entre aqueles grupos que antes só se preocupavam com a estética, quanto em 

outros grupos com maior preocupação com a saúde, a performance física e desempenho 

esportivo, como é o caso dos atletas profissionais. A alimentação saudável está relacionada com 

a prevenção e manutenção da saúde, diminuindo o risco de doenças, onde deve ser planejada 

com todos os grupos alimentares, considerando os macronutrientes e também os 

micronutrientes (GOSTTSCHALL, 2009).  
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Além da alimentação adequada, o exercício físico é apontado como estratégia essencial 

para a prevenção e tratamento das DCNT (MIELKE el al. 2015). No que se refere à alimentação 

do atleta, é importante investigar os objetivos dos mesmos a fim de oferecer nutrientes e, se 

necessário, suplementos e nutracêuticos, para a realização da atividade física, auxiliando na 

saúde, aumento de força e massa muscular, diminuição de fadiga e prevenção de lesões, com 

consequente melhoria da performance (MIELKE et al, 2015).  

Diversos nutrientes vem sendo estudados, no intuito de prevenir ou tratar DCNT; além 

de auxiliar no desempenho esportivo, promover a longevidade e melhorar a qualidade de vida 

das pessoas.  

O termo nutracêutico gera muita confusão na literatura, sendo descrito de diferentes 

formas e com diferentes significados (ARONSON, 2017). Dessa forma, o termo foi descrito 

pela primeira vez em 1989, pelo Dr. Stephen De Felice, fundador da Fundação para a Inovação 

em Medicina. Em 1992, a palavra nutracêutico foi definida a partir da junção das palavras 

“Nutrition” e “Pharmaceutical”, sendo considerada qualquer substância que fornece benefícios 

à saúde do indivíduo e, que, apesar de serem grupos distintos, trata-se de um termo que é 

utilizado para mostrar um alimento, com ação de medicamento. 

Em 1999, foi definido nutracêuticos como sendo suplementos alimentares que contêm 

compostos bioativos de alimentos, normalmente em doses que excedem aquelas que poderiam 

ser obtidas de alimentos, que conferem benefícios à saúde humana (ZEISEL, 1999). No Brasil, 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) não explica a palavra nutracêutico, 

entretanto, traz em sua Resolução RDC nº 2, de 2002 da ANVISA a definição de substância 

bioativa, caracterizada como nutriente ou não nutriente que apresenta ação metabólica ou 

fisiológica específica no organismo, sendo encontrada primeiramente em fontes alimentares, 

seja de origem natural ou sintética, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica (BRASIL, 

2002). Os nutracêuticos englobam nutrientes, suplementos dietéticos, produtos herbais e 

alimentos processados (DEFELICE, 1995; MORAES; COLLA, 2006). Dentre os nutracêuticos 

mais estudados pode-se citar fibras dietéticas, prebióticos, probióticos, vitaminas antioxidantes, 

polifenóis e os ácidos graxos poli-insaturados (DAS et al. 2012). 

Sabe-se que a relação entre o consumo de alimentos saudáveis ou nutrientes e a saúde 

do indivíduo vem sendo estudadas há muito tempo. O Grego Hipócrates foi o primeiro a 

reconhecer que a alimentação e a prática de exercício físico, além do estilo de vida, estavam 

associados à saúde. Ficou conhecido como o pai da medicina por sua frase “Deixe o alimento 

ser o medicamento, e o medicamento ser o alimento” (LIRA et al., 2009).  
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A relação entre nutrientes e doenças, por exemplo, pode ser observada entre indivíduos 

orientais que devido a uma alimentação rica em fitoestrógenos apresentam baixas taxas de 

câncer de mama. Já os esquimós, devido à alta ingestão de ácidos graxos poli-insaturados 

ômega-3 apresentam baixa incidência de doenças cardiovasculares. Além disso, os eventos 

cardiovasculares são menos incidentes nos franceses pela alta ingestão de flavonoides através 

do vinho tinto (ANJO, 2004).  

Os polifenóis ou compostos fenólicos são compostos divididos em flavonoides e não 

flavonóides e são produtos resultantes do metabolismo secundário dos vegetais, ou seja, é 

característico do reino vegetal (HAVSTEEN, 2002). Além da prevenção de doenças 

cardiovasculares, possuem ação antioxidante, ou seja, combatem radicais livres e 

consequentemente o estresse oxidativo, o que pode levar ao aparecimento e até progressão 

tumoral (CANNIATTI-BRAZACA, 2007).  Além disso, exercícios físicos intensos, por 

exemplo, levam a um estado de inflamação e aumento na produção de radicais livres que podem 

contribuir para o catabolismo proteico, lesões musculares e, consequentemente, uma queda no 

desempenho esportivo. Partindo desse pressuposto, várias substâncias estão sendo utilizadas a 

fim de auxiliar o atleta (BLOOMER et al., 2007). As propriedades anticarcinogênicas dos 

polifenóis estão associadas com sua capacidade antioxidante (considerando que a inflamação é 

um evento significativo na carcinogênese) e capacidade pró-apoptótica e antiproliferativa, 

sendo estes compostos capazes de modular os processos de proliferação e apoptose 

desregulados em células cancerígenas (ROSIM et al., 2014).  

Estudos que avaliem a eficácia dos nutracêuticos é de extrema importância. Testes in 

vitro permitem estabelecer os mecanismos farmacocinéticos dessas substâncias além da taxa e 

extensão do release do composto bioativo. Entretanto, para a avaliação da real eficácia são 

necessários estudos com seres humanos, a fim de obter dados a respeito das respostas 

metabólicas e confirmar os benefícios dessas substâncias na saúde (RUCHI et al., 2017). Assim, 

apesar da existência de vários nutracêuticos descritos na literatura poucos são os estudos que 

abordam a atividade dessas substâncias na saúde humana, o que torna essa área uma atraente 

oportunidade para a investigação clínica a fim do esclarecimento das ações, benefícios e 

dosagem desses compostos em seres humanos (KUNNUMAKKARA et al., 2017). 

 

1.2 Hidrogéis 

Os hidrogéis são redes poliméricas tridimensionais preparadas por reticulação física, 

química ou por radiação. Possuem habilidade de absorver uma grande quantidade de água sem 

se dissolverem. Sua porosidade permite o carregamento de drogas em sua matriz e subsequente 
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liberação do fármaco a uma taxa dependente do coeficiente de difusão e dos diferentes 

tamanhos de moléculas através da rede do gel (HOARE et al., 2008). Uma das principais 

desvantagens dos hidrogéis é a preocupação com sua biodisponibilidade e sua 

biodegradabilidade. Mantendo isso em vista, biopolímeros tem ganhado importância na síntese 

de hidrogéis como uma fonte renovável com biocompatibilidade e características ecológicas 

(FLORY, 1953). 

Os hidrogéis tem sido amplamente utilizado nas indústrias alimentícia e farmacêutica 

para modificação de estrutura e textura de alimentos, engenharia de tecidos, liberação de 

medicamentos e micro fluídica (YAN e POCHAN, 2010). As propriedades dos materiais 

utilizados nos hidrogéis são importantes, pois, determinam as funções do hidrogel e sua 

potencial aplicação. Por exemplo, a rigidez e elasticidade de um material implantado deve se 

aproximar do tecido que ele substitui (BLAKNEY et al.,2012; MALMONGE et al., 2000). 

Os hidrogéis poliméricos são sistemas que amam a água, retratando um conteúdo 

extraordinário de água, além de uma biocompatibilidade digna, além de seu comportamento 

macio e úmido que os torna semelhantes aos tecidos humanos (PEPPAS, 2000). Essa afinidade 

dos hidrogéis com a água pode ser observada na Figura 1. 

 

Figura 1: (a) hidrogel após sua síntese e (b) hidrogel após 24 h de imersão em água. 

Fonte: GUILERME, M. R., et al. Superabsorbent hydrogel based on modified polysaccharide for 

removal of Pb2+ and Cu2+ from water with excellent performance. Journal of applied polymer Science. 

Volume105, Issue5. 5 September 2007. Pages 2903-2909. 

 

 

Quanto às suas aplicações, os hidrogéis são vastamente empregados em diversas áreas, 

como exemplo, condicionadores de solo na agricultura (KHODADADI DEHKORDI, 2017), 

absorvedores de fluidos corporais em fraldas descartáveis, sistemas de liberação controlada de 

fármacos em biomedicina e farmácia (YU et al., 2018). Ressalta-se que os hidrogéis foram os 

primeiros biomateriais a serem usados diretamente no corpo humano (KOPEČEK, 2007; 

WICHTERLE; LÍM, 1960). 
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Os hidrogéis podem ser classificados de acordo com as suas diferentes propriedades, 

como, por exemplo, o tipo de polímero usado na sua fabricação, o que lhe dá o caráter de 

natural, sintético ou híbrido. Há algumas décadas, os hidrogéis naturais foram sendo 

substituídos gradualmente pelos hidrogéis sintéticos, que apresentam maior intumescimento, 

melhores propriedades mecânicas e maior tempo de vida útil (AHMED, 2015). Além disso, os 

materiais sintéticos apresentam estruturas bem definidas e podem ser mais facilmente 

direcionados para a aplicação desejada. 

Hidrogéis ainda podem ser classificados de acordo com as ligações presentes no 

material. Os hidrogéis físicos (ou reversíveis) são formados por interações não covalentes (intra 

e intermolecular), como as ligações de hidrogênio, podendo se degradar e dissolver no ambiente 

no qual foi aplicado. Os hidrogéis químicos (ou irreversíveis e permanentes) são formados a 

partir de ligações covalentes em polímeros solúveis em água ou polímeros hidrofóbicos, que 

foram convertidos em polímeros hidrofílicos. (HOFFMAN, 2012). 

Fatores como método de preparação, presença de carga iônica também são fatores 

importantes a serem considerados na classificação dos hidrogéis. A Tabela 1 apresenta a 

classificação dos hidrogéis de acordo com as propriedades (ULLAH et al., 2015). 

 

Tabela 1- Classificação dos hidrogéis de acordo com as propriedades. 

PROPRIEDADES HIDROGÉIS 

Propriedades Físicas 
 Convencional; 

 Inteligentes. 

Preparação 

 Homopoliméricos; 

 Interpenetrantes (IPN); 

 Copoliméricos. 

Carga Iônica 

 Catiônicos; 

 Aniônicos; 

 Não iônicos. 

Fonte 

 Naturais; 

 Sintéticos; 

 Híbridos. 

Degradabilidade 
 Biodegradável; 

 Não biodegradável. 
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Ligantes Cruzados 
 Físicos; 

 Químicos. 

Respostas Físicas 

 Responsivos à 

 Temperatura, Pressão, Luz, 

Campos Elétrico e Magnético. 

Respostas Químicas 
 Responsivos à 

 pH, Glucose, Oxidação. 

Respostas Bioquímicas 
 Responsivos à 

 Antígenos, Enzimas, Ligantes. 

 

 

A capacidade de retenção de água do hidrogel é também uma importante propriedade 

para assegurar a sua aplicabilidade. 

A hidrofílicidade dos hidrogéis se deve pela presença de grupos como –NH2, -OH, -

CONH2, -CONH, -COOH e SO3H. Outros fatores também são responsáveis pela absorção de 

água, como por exemplo, a capilaridade, pressão osmótica e as forças de hidratação que 

exercem uma forte influência na estrutura desses materiais. Esses efeitos, combinados com a 

natureza química da rede polimérica, determinam algumas características importantes do 

hidrogel. 

O grau de intumescimento de um hidrogel foi definido, primeiramente, por Flory em 

1953. Para ele, este processo é controlado por 3 fatores: 

1. A variação da entropia com a mistura polímero-solvente; 

2. Variação da entropia conformacional devido à diminuição de conformações da 

cadeia em decorrência do estiramento; 

3. A entalpia da mistura solvente-polímero. 

Flory e Rehner usaram a distribuição Gaussiana das cadeias poliméricas, para descrever 

o processo de intumescimento dos hidrogéis. O grau de retenção de água é regido pelas forças 

de retração elástica da cadeia polimérica e pela afinidade do polímero com as moléculas do 

solvente. Em termos termodinâmicos, a expansão física do hidrogel é resultado da variação da 

energia livre de Gibbs (G), que decorre da variação da G da mistura e G da elasticidade da 

cadeia. 

Ao intumescer, o hidrogel busca o equilíbrio, tentando igualar os potenciais químicos 

dentro e fora dele, causando um aumento do seu volume e, consequentemente, uma variação na 
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G da elasticidade. Com isso, termodinamicamente, o equilíbrio ocorrerá quando G for igual 

a 0. 

Durante o intumescimento, a água penetra no hidrogel e se liga fortemente aos grupos 

polares (hidrofílicos), forçando os grupos hidrofóbicos, que até então se encontravam 

“escondidos” no interior da estrutura originalmente enovelada, a se exporem permitindo que 

novas forças atração (van der Waals) atuem. Quando intumescidos, as redes se tornam elásticas. 

Além disso, há a contribuição da difusão osmótica para a retenção de água, procedente da 

própria matriz polimérica para atingir a diluição infinita. A retenção de água pela osmose é 

limitada devido às ligações as forças elásticas retrativas. Quando as forças osmótica e elástica 

se igualam, o hidrogel atinge o equilíbrio de intumescimento. 

Adicionalmente, a capacidade de intumescimento de um hidrogel está relacionada aos 

fatores físicos e externos. Fatores como densidade de reticulação, flexibilidade das cadeias 

poliméricas, força iônica, presença grupos hidrofóbicos e/ou hidrofílicos, pressão, temperatura 

e pH causam mudanças no equilíbrio de intumescimento. O tamanho e a quantidade dos poros 

também são importantes para o intumescimento de um hidrogel. Hidrogéis superporosos 

possuem a capacidade de exceder 95% do seu volume inicial. 

O processo de retenção de água em hidrogéis revela algumas propriedades do material, 

como a resistência da rede polimérica em aumentar seu tamanho devido à entrada de água. Esse 

fator é relacionado com a magnitude das forças exercidas pelos retículos na rede polimérica. 

Uma classe específica de hidrogéis possui um grau de intumescimento que pode chegar a mais 

de 100% do seu volume inicial, esses são chamados de superabsorventes, embora não existe 

formalmente um valor limite separando absorção da superabsorção. 

 

1.3 Celulose 

A celulose é um polímero de carboidrato que está disponível em abundância na face da 

terra. É biocompatível, biodegradável, não tóxico e barato. A celulose e seus derivados possuem 

uma grande quantidade de grupos hidroxila devido a isso ela tem sido usada na preparação dos 

hidrogéis (MA et al., 2015). 

A celulose é uma matéria-prima significativa para diversas indústrias, como papéis, 

têxteis, alimentos, cosméticos e biomateriais. Além disso, a celulose é um dos polímeros 

naturais mais comuns e, portanto, pode ser considerado como material renovável (EDGAR, et 

al, 2001). Uma das propriedades únicas da celulose é que ela pode ser quimicamente modificada 

(por exemplo, via esterificação) para atingir uma função necessária (KLEMM, et al, 2005). 
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A celulose é o biopolímero natural mais abundante do mundo. Está presente em todas 

as plantas onde, em conjunto com a lignina e as hemiceluloses, desempenha um papel essencial 

na manutenção da estrutura e no suporte às paredes celulares. A celulose também está presente 

em invertebrados, algas, fungos, tunicados e pode ser produzida por algumas bactérias 

(HABIBI, et al, 2010). 

No material lignocelulósico a celulose é a maior proporção e, do ponto de vista 

estrutural, a celulose é um polímero formado por unidades repetitivas de β-D glicose 

(C6H12O6), ligados por ligações covalentes através de funções acetais entre os grupos OH 

equatoriais dos átomos de carbono C4 e C1 através de ligações β- (1,4) –glicosídicas. Assim, 

cadeias poliméricas lineares são formadas por unidades de anidroglucose (AGU) com grau de 

polimerização variável (CROCKER, et al, 2010). 

A lignocelulose é a forma mais abundante de recursos naturais renováveis e sempre 

existe como resíduo da agricultura e silvicultura. A biomassa lignocelulósica pode ser utilizada 

para a produção de combustíveis gasosos, bioetanol e produtos químicos de valor agregado por 

meio de conversão bioquímica e termoquímica (DHYANI, 2018). Existem três componentes 

principais de lignocelulose, celulose, hemicelulose e lignina, entre os quais a celulose tem a 

maior proporção (SINDHU, 2016). 

 

1.4 Liberação controlada de fármacos 

Nos últimos anos, houve um grande interesse de pesquisa no desenvolvimento de 

sistemas de liberação controlada para fornecer compostos ativos. Vários métodos podem ser 

utilizados para desenvolver formulações/composições em diferentes formas para alcançar 

estabilização e liberação controlada. Como a umidade/água é frequentemente usada para iniciar 

a liberação, a maioria dos métodos se concentra no controle da penetração da água na 

formulação / composição (CHEN, 2020).  

A liberação controlada é definida como uma realocação de ingredientes ativos acionados 

por permeação de seus compartimentos presos para uma superfície alvo, com o objetivo de 

manter um nível de concentração predeterminado por um período especificado (MIHOU et al., 

2007).  

A maioria das proteínas bioativas administradas por via oral é inativada por todo o trato 

digestivo, devido à presença de barreiras fisiológicas químicas (pH altamente ácido do 

estômago) e enzimáticas (proteases digestivas), resultando em efeitos biológicos ineficientes 

(DUNN et al., 1990). Os efeitos biológicos das biomoléculas administradas por via oral são 

principalmente dependentes da dose e, consequentemente, uma quantidade suficiente de 
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proteína intacta deve atingir o intestino se se espera que ocorram efeitos significativos (SÁEZ, 

et al, 2015). 

A liberação controlada de fármacos promove diversos benefícios, tais como, liberação 

por tempo prolongado (figura 2) e em local específico do organismo. 

 

Figura 2: Curvas hipotéticas de nível-tempo do fármaco no sangue, para uma forma farmacêutica sólida 

convencional e um produto com liberação controlada (CARONI,2009). 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Modificação da Celulose com GMA 

A modificação química da celulose é necessária para inclusão de duplas ligações na 

molécula, tornando possível a reação posterior com dimetilacrilamida. Já são conhecidos os 

possíveis mecanismos de reação do GMA com polissacarídeos. Em pH 3,0 o GMA reage com 

os grupos carboxílicos e hidroxilas através do mecanismo de abertura do anel. Outro mecanismo 

possível é em meio básico (pH 10,5), onde o GMA sofre um processo de hidrólise e reage com 

os grupos hidroxilas através de dois mecanismos, transesterificação e abertura do anel epóxi 

(conforme Figura 3), porém o mecanismo de abertura do anel é preferencial.  

Neste trabalho foi utilizado o meio ácido para modificação da celulose. Foi preparada 

uma solução pela dispersão de 1 g de celulose em 15 mL de água destilada-deionizada. Em 

seguida o pH da solução foi ajustado para pH 3,0 com ácido clorídrico concentrado. Foi 

adicionado 0,6 mL ou 0,4 mL de GMA à solução – duas formulações testadas - e estas foram 

mantida sob agitação constante durante 24 h, a 60 ºC. O produto recuperado foi dissolvido em 



13 

 

 

água destilada-deionizada e precipitado com acetona, a fim de remover o material que não 

reagiu. O material modificado foi conservado em geladeira entre 6 e 10 ºC. 

 

Figura 3 - Esquema ilustrando a reação de GMA com polímeros pela rota de transesterificação e pela rota de 

abertura do anel epóxi. 

Fonte: REIS, A. V. et al. Reaction of Glycidyl Methacrylate at the Hydroxyl and Carboxylic Groups of 

Poly(vinyl alcohol) and Poly(acrylic acid): Is This Reaction Mechanism Still Unclear?. The journal of 

Oganic Chemistry. 2009. 

 

 

2.2 Síntese de hidrogéis de celulose-GMA com dimetilacrilamida 

A síntese de hidrogéis foi realizada utilizando a celulose modificada com GMA e 

dimetilacrilamida. Foram realizadas 8 formulações diferentes para testes que são descritas na 

tabela 2, todas em 15 mL de água destilada deionizada. 

 

Tabela 2: Composição das oito formulações dos hidrogéis utilizadas para teste. 

 

CMC 

(g) 

GMA 

(mL) Dimetilacrilamida (mL) 

Formulação  1 1 0,6 1 

Formulação 2 1 0,6 0,5 

Formulação 3 1 0,4 1 

Formulação 4 1 0,4 0,5 

Formulação 5 0,75 0,45 0,75 

Formulação 6 0,75 0,45 1 

Formulação 7 0,75 0,3 1 

Formulação 8 0,75 0,3 0,75 

Fonte: Autor. 
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Os constituintes da formulação foram inseridos em um Becker e submetidos a agitação 

a temperatura ambiente, para a reticulação da celulose com a dimetilacrilamida foi utilizado 

como iniciador de reação 0,02g de Persulfato de Sódio e como catalizador 0,4 mL de TEMED, 

sendo a formação do hidrogel imediata em menos de um minuto. Após, o hidrogel foi deixado 

em temperatura ambiente para a desidratação. 

 

2.3 Cinética de Intumescimento (I) 

O objetivo desse estudo é avaliar o grau de intumescimento dos hidrogéis de celulose.  

Os valores de I foram obtidos através da Equação 1 que relaciona massa de água absorvida pelo 

hidrogel em um tempo especifico (mt) com a massa do hidrogel seco (md). 

 

d

OH

d

dt

m

m

m

mm
I 2




 

(Equação 1) 

Os ensaios de entumescimento foram realizados em três pHs diferentes, afim de avaliar 

as diferentes repostas dos hidrogéis a cada um deles. Foram utilizadas para tanto soluções 

tampão fosfato nos pHs 2,2, 5,5 e 7,3. O material em estudo, após sua secagem, foi imerso em 

cada uma das soluções com pHs variados, após, foram realizadas pesagens periódicas do 

material até que este atingisse um equilíbrio e não alterasse mais sua massa. 

 

2.4 Estudos do transporte de água   

Uma avaliação de como ocorre o transporte de água através dos hidrogéis é necessária 

para compreender o mecanismo de intumescimento. Para determinar o mecanismo de difusão 

de água nos hidrogéis, utilizou-se a Equação 2 (Korsmeyer–Peppas), o qual é um modelo 

matemático semi-empírico que descreve somente os primeiros 60% da absorção de água em 

que a difusão de água para o interior do hidrogel varia linearmente com o tempo. 

 𝑀𝑡

𝑀∞
= 𝑘𝑡𝑛 (Equação 2) 

onde, n representa o coeficiente de difusão que descreve o mecanismo específico de transporte 

de água, k é o um parâmetro relacionado aos coeficiente de difusão. Mt e M∞ são as massas de 

água absorvidas pelo hidrogel em um determinado tempo t e no equilíbrio, respectivamente.  

Uma ferramenta alternativa que descreve o perfil geral da absorção de água é a função 

empírica de Weibull, representada pela Equação 3 

 𝑀𝑡

𝑀∞
 = [1 − 𝑒(−𝑘′(𝑡−𝑡0))𝑑

] (Equação 3) 
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onde τ0 representa o tempo de latência antes do intumescimento, d está relacionado ao 

mecanismo e kw está associado à constante de taxa de intumescimento. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

3.1 Modificação da celulose com GMA e síntese de hidrogéis de celulose-GMA com 

dimetilacrilamida 

A modificação da celulose com GMA, onde este reage com os grupos carboxílicos e 

hidroxilas através do mecanismo de abertura do anel epóxi foi realizada com êxito. Essa 

modificação – inclusão de duplas ligações químicas na molécula de celulose -  pode ser 

comprovada a partir da síntese dos hidrogéis com dimetilacrilamida que ocorreu com sucesso 

formando um hidrogel (Figura 4) com textura e aparência satisfatória o qual foi submetido a 

testes para analisar suas propriedades.  

 

Figura 4 – Hidrogel a base de celulose referente a composição 1 para liberação controlada de 

nutracêuticos. 

                                                                  Fonte: Autor. 

 

As oito formulações testadas apresentaram resultados aparentemente satisfatórios, estes 

se diferiram apenas após os ensaios de cinética de entumescimento e transporte de água.  

 

3.2 Cinética de entumescimento (I) e estudos do transporte de água 

A partir dos ensaios de entumescimento e dos estudos de transporte de água, foram 

calculados os coeficientes n e os parâmetros k, que estão dispostos na Tabela 3, em todas as 

formulações de hidrogéis preparadas e em todos os pHs utilizados para teste.  
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Ritger, P. L., & Peppas, N. A. (1987) define a de acordo com o coeficiente de difusão e 

também da forma geométrica do corpo utilizado para teste, os mecanismos de sua ocorrência, 

tais mecanismo e suas correspondências aos valores de n são demonstrados na tabela 4. 

Pode-se inferir dessa forma que as estruturas de hidrogéis preparadas apresentam 

mecanismos de entumescimento pseudo-fickiano com tendência a transporte anômalo, se 

aproximando ainda mais deste último com o aumento do pH, deixando claro que a estrutura é 

também sensível a variação de pH, indicando que a absorção de água se tornou mais favorável 

com o aumento do mesmo. Essa sensibilidade é considerada altamente relevante no presente 

trabalho, pois, o hidrogel poderá servir como carreador de fármacos e libera-lo apenas em locais 

do organismo onde se deseja realizar a liberação, no caso lugares que possuem pH mais 

próximos de 7, pois, a liberação ocorrera, ainda que vagarosamente, por ter o caráter de uma 

liberação controlada, de forma mais intensa quando o pH se aproximar deste último citado.  

 

Tabela 3- Resultados de k e n obtidos a partir dos ensaios de intumescimento e dos 

estudos de transporte de água. 

 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 4 - Mecanismos de difusão relacionado a valores do coeficiente difusional n.  

Expoente difusional, n  

Mecanismos de liberação Filmes finos Cilindros Esferas 

0,5 0,45 0,43 Difusão Fickiana 

0,5<n<1,0 0,45<n<0,89 0,43<n<0,85 
Transporte anômalo  

(não- Fickano) 

1,0 0,89 0,85 Caso II de transporte 

>1,0 >0,89 >0,85 Super caso II de transporte 

Fonte: Ritger, P. L., & Peppas, N. A. (1987). A simple equation for description of solute release I. Fickian and 

non-fickian release from non-swellable devices in the form of slabs, spheres, cylinders or discs. Journal of 

Controlled Release, 5(1), 23–36.  

n k n k n k

Formulação 1 0,361 2,82E-03 0,467 3,80E-04 0,506 1,16E-04

Formulação 2 0,435 1,17E-04 0,52 5,59E-04 0,557 8,81E-04

Formulação 3 0,401 4,30E-05 0,54 2,56E-04 0,598 1,55E-03

Formulação 4 0,391 1,90E-03 0,52 9,40E-05 0,531 1,69E-03

Formulação 5 0,048 1,19E-04 0,053 1,12E-04 0,037 9,25E-04

Formulação 6 0,062 2,50E-05 0,069 1,43E-03 0,047 3,27E-04

Formulação 7 0,094 1,16E-03 0,101 7,64E-04 0,08 6,96E-04

Formulação 8 0,092 6,20E-04 0,099 2,83E-04 0,083 0,00E+00

pH 2,2 pH 5,5 pH 7,3
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O perfil geral da absorção de água, foi também representado graficamente com auxílio 

da função empírica de Weibull, foram dispostos em gráficos, representando a Mt/M∞ em 

função do tempo, os resultados das formulações de 1 a 4, pois, foram as que demonstraram 

maiores valores de n com o aumento do pH, apresentando então resultados mais favoráveis a 

liberação e carreação de fármacos no pH desejado. Esses resultados podem ser observados na 

Figura 5.  

De acordo com a figura 5 é possível observar que em pH 7 a formulação 1 (gráfico a), 

apresentou melhor desempenho, pois, o mesmo entumeceu vagarosamente, ou seja, a curva não 

foi altamente acentuada no começo do intumescimento, sendo assim este aconteceu de forma 

mais lenta ao longo do tempo, o que no caso de uma liberação de nutracêutico representaria 

uma liberação mais controlada do mesmo, evitando que uma grande quantidade fosse liberada 

de uma vez só. O dispositivo então poderá ser utilizado para minimizar o efeito “burst” que 

significa uma liberação em rajada, de acordo com HUANG, X, et al. a liberação em rajada leva 

a uma entrega inicial mais alta do medicamento e também reduz a vida útil efetiva do 

dispositivo.   

Observando a Figura 5 (gráfico b), é notório que a nova estrutura de hidrogéis preparada 

demonstrou baixo desempenho na liberação controlada quando submetido a pH 2, a curva 

demonstra um entumescimento altamente acelerado em um curto espaço de tempo e depois o 

mesmo apresenta um rápido declínio, em pH 5 também demonstra um pico de entumescimento 

no início do experimento e ainda que após um tempo o mesmo se estabilize, a curva teve um 

pico inicial. Finalmente em pH 7, o dispositivo entumesceu vagarosamente desde o ínicio, o 

que é representado por uma curva mais suave com a ausência de picos, o que é ideal para uma 

liberação controlada de nutracêuticos.  
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Nos gráficos c) e d) da Figura 5, podemos notar uma diferença do comportamento do 

hidrogel com relação ao pH, nota-se que nos dois casos anteriormente discutidos em pH 7 o 

hidrogel apresentou melhor desempenho, porém, as Formulações 3 e 4 não apresentaram 

resultados muito satisfatórios para desempenharem o papel de dispositivos de liberação 

controlada. Foi no pH 5 que essas duas últimas estruturas citadas apresentaram uma taxa de 

intumescimento mais lenta e com a ausência de picos, contudo o intumescimento não se dá por 

tempo muito prolongado mesmo nesse último pH citado. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O hidrogel entumesce de forma mais efetiva e prolongada, sem picos de 

entumescimento em pH próximo de 7. Desta forma, as Formulações 1 e 2 dos dispositivos a 

base de celulose desenvolvidos, apresentam características suficientes para serem empregados 

como dispositivos de liberação controlada e como carreadores de nutracêuticos em organismos 
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vivos. De acordo com o pH no qual o dispositivo demonstrou esse potencial, este último poderia 

favorecer, por exemplo, uma liberação controlada de nutracêuticos no intestino delgado. 
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