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RESUMO 

 

Marani, P. L. Estudo da influência das características estruturais da Hidroxipropil-

Metil-Celulose (HPMC) nas propriedades de superfície de filmes poliméricos, na 

incorporação e liberação de nicotina. 2015. 101 p. Dissertação – Programa de Pós 

Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 A hidroxipropil-metil-celulose (HPMC) é um éter de celulose que possui estrutura 

variável dependendo da quantidade de grupos metila, apolares, e hidroxipropoxila, polares, 

inseridos na cadeia polimérica celulósica. A polaridade do polímero é controlada através da 

quantidade de grupos metila (DS) e de hidroxipropoxila (MS) e afeta as propriedades de filmes 

poliméricos finos e espessos, além de alterar as características de liberação controlada de 

princípios ativos (neste caso nicotina) incorporados em filmes de HPMC, reticulados através de 

uma reação de esterificação com ácido cítrico.  

Com exceção do polímero com baixo DS e alto MS (e por consequência mais polar), 

filmes finos apresentam valores de energia superficial próximos aos de poliestireno ou 

poli(metacrilato de metila) (~41 mJ/m2), indicando forte orientação molecular dos grupos 

metila ao ar, de acordo com um modelo apresentado. Esta orientação favoreceu as interações 

com o ar, que se organizou na superfície, formando pequenas cavidades superficiais, de 

acordo com imagens de microscopia de força atômica (AFM). Apesar de seguirem a mesma 

ordem de acordo com a polaridade dos polímeros, os valores de energia superficial observados 

para filmes espessos foram mais elevados, devido a uma menor quantidade de grupos metila 

orientados ao ar, acarretados por uma maior interação intermolecular no “bulk” do filme 

polimérico e uma consequente diminuição nos graus de liberdade da molécula polimérica. Um 

modelo para a estrutura de filmes espessos é proposto, no qual a variação nos valores de DS e 

MS explica as diferentes estruturas superficiais observadas em imagens de AFM. 

A incorporação de nicotina em filmes espessos também sofre influência dos valores de 

DS e MS; uma maior incorporação do princípio ativo foi observada em maiores DS e menores 

MS. A liberação controlada do princípio ativo também é influenciada por esses fatores 

estruturais, porém o pH do meio externo também é um fator a ser considerado: somente em 

pHs maiores que 8,8, onde a nicotina se encontra majoritariamente na sua forma 
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neutra/desprotonada, pode-se observar uma cinética mais lenta e controlada para o polímero 

de maior MS e menor DS. A força iônica também influencia a cinética de liberação, porém em 

uma extensão muito menor que uma variação no pH. Os resultados obtidos também foram 

analisados segundo o modelo de liberação de Korsmeyer-Peppas, que quantifica a interação 

princípio ativo-matriz polimérica e descreve o mecanismo de liberação através do parâmetro 

difusional n. Ao final, baseado nos resultados obtidos, pode-se recomendar para uso tópico o 

polímero J, com menor DS e maior MS, como sendo o mais indicado para Terapia de Reposição 

de Nicotina (TRN), devido à sua liberação quantitativa e em velocidades mais lentas, possuindo 

a menor retenção de nicotina ao final do processo dentre os polímeros estudados; em casos 

de peles fortemente oleosas, mais alcalinas, a indicação do polímero E, com maior DS e menor 

MS, é recomendada pela sua capacidade de liberar uma maior quantidade de princípio ativo 

quando em pHs mais elevados. 

 

 

Palavras-chave: HPMC, Hidroxipropil-Metil-Celulose, Filmes poliméricos, Liberação 

controlada, Nicotina  
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ABSTRACT 

 

Marani, P. L. Study of the influence of Hydroxypropyl-Methyl-Cellulose (HPMC) 

structural characteristics on the surface properties of polymeric films, on the 

incorporation and release of nicotine. 2015. 101 p. Master Thesis – Post-Graduate 

Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 Hydroxypropyl-methyl-cellulose (HPMC) is a cellulose ether with variable structure, 

depending on the amount of methyl groups, with apolar characteristics, and hydroxypropyl 

groups, with polar characteristics, inserted on the polymer backbone chain. The polymer 

polarity is controlled through the amount of methyl (DS) and hydroxypropyl (MS) groups, and 

affects the properties of thin and thick polymer films, as well as impacts the active principle 

release rate (in this case, nicotine) from HPMC polymer films, crosslinked through a 

esterification reaction with citric acid.  

 With exception of the polymer with low DS and high MS (and consequently, more 

polar), thin films present surface energy values close to those determined for polystyrene or 

poly(methyl-methacrylate) (~41 mJ/m2), indicating strong orientation of the methyl groups to 

the air, according to a proposed model. This orientation favored the interactions with the air, 

which has been organized at the surface, forming small superficial cavities, according to 

Atomic Force Microscopy (AFM) images. Despite following the same pattern according to the 

polymer’s polarities, values of surface energy observed for thick films were higher, due to a 

lower amount of methyl groups oriented to the air, driven by a higher interchain interaction in 

the bulk polymer film and consequent lowering in the polymer molecule degrees of freedom. 

A model to the thick films structure has been proposed, where the variation in the values of DS 

and MS explains the differences observed in the AFM images.  

 Nicotine incorporation in thick films is also influenced by the values of DS and MS; a 

higher incorporation of the active principle has been observed in higher DS and lower MS. The 

active principle’s controlled release is influenced by these structural parameters as well, 

although the medium’s pH should also be considered: only at pHs higher than 8,8, where 

nicotine can be found mostly at its neutral/non-protonated form, a slower and controlled 

release can be observed for the polymer with higher MS and lower DS. The ionic strength 
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influences the release kinetics too, but in a much minor extension than the medium pH does. 

The results obtained were analyzed using the Korsmeyer-Peppas model, which quantifies the 

active principle-polymer matrix interaction and describes the release mechanism through the 

diffusional parameter n. At the end, based on the results obtained, the polymer J, with higher 

MS and lower DS, can be the most indicated for Nicotine Replacement Therapy (NRT), due to 

its quantitative release and at lower rates and constant amounts over time, allowing the 

lowest nicotine retention at the end of the process amongst all evaluated polymers; at highly 

oily skin, more alkaline, the polymer E, with higher DS and lower MS, can be recommended by 

its characteristics of more quantitative release under higher pHs.  

 

 

Keywords: HPMC, Hydroxypropyl-Methyl-Cellulose, Polymeric films, Controlled 

release, Nicotine 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Hidroxipropil-Metil-Celulose (HPMC) 

A Celulose, o polímero mais abundante na natureza, é composto de unidades de          

d-glicose através de ligações glicosídicas (FROLINI ET AL, 2000). Nas unidades de glicose 

presentes na celulose são encontrados grupos hidroxila que podem reagir parcialmente ou 

totalmente com diversos reagentes químicos, criando inúmeros derivados, que possuem 

propriedades e aplicações de interesse ao ser humano (NILSSON ET AL, 1995; GREIDERER ET 

AL, 2011). Dentre estes diversos compostos, se encontram os éteres de celulose, que são 

empregados em importantes aplicações utilizadas pelo ser humano, com especial destaque 

para a metil-celulose, MC (CHEN ET AL, 1996; KOBAYASHI ET AL, 1999), a etil-celulose, EC 

(ICHIKAWA & FUKUMORI, 2000), a hidroxipropil-celulose, HPC (REPKA ET AL, 1999), a 

hidroxietil-metil-celulose, HEMC (REYNOLDS ET AL, 2002), e a hidroxipropil-metil-celulose, 

HPMC (FEELY & DAVIS, 1988; LEVINA & RAJABI-SIAHBOOMI, 2004).  

A HPMC é obtida a partir da derivativzação da celulose utilizando cloreto de metila 

(MeCl) e óxido de propileno (OP) como reagentes, de acordo com as equações não 

balanceadas (1) a (3): 

 

 

+ NaOH                   + H2O         (1) 

 
 

 

+  CH3Cl                   + NaCl        (2) 

 

 

 

+  OP                     + NaCl        (3) 
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A HPMC possui simultaneamente características hidrofílicas, geradas majoritariamente 

pelos grupos hidroxipropoxila, oriundos da reação descrita pela equação (3), e hidrofóbicas, 

geradas majoritariamente pelos grupos metila, oriundos da reação descrita pela equação (2). 

Essa interessante característica anfifílica faz com que seu uso seja muito apreciado em diversas 

aplicações tecnológicas, como descrito a seguir. As HPMCs atuam como: 

- Retentores de água, evitando que a água presente em argamassas e concretos 

frescos evapore ou seja absorvida pelo substrato rapidamente, maximizando a resistência e a 

aderência destes materiais, além de retardar o seu tempo de pega (BRUERE, 1966; PERCHARD 

ET AL, 2004; MA ET AL, 2011); é possível, porém, controlar o tempo de pega de argamassas e 

concretos através de um ajuste na extensão da reação de substituição com MeCl (POURCHEZ 

ET AL, 2006); 

- Modificador reológico em tintas, garantindo alta viscosidade sob baixo cisalhamento 

(repouso) e baixa viscosidade sob alto cisalhamento (aplicação) (KÄSTNER, 2001), além de 

auxiliar na dispersão de pigmentos e a evitar separação de fase no produto final (BIELEMAN, 

2002). A parcela polar da HPMC é responsável pela hidratação e entumescimento das 

partículas de polímeros acrílicos presentes na tinta e a parcela apolar é responsável por 

minimizar o contato das partículas de polímero acrílico com a água através da estabilização das 

cargas (HOFFMANN, 1990); 

- Aditivos em alimentos com diferentes funcionalidades. Em cremes prontos e 

sobremesas pode atuar como estabilizantes de emulsões e substituir gorduras (GLUECK ET AL, 

1994; BURDOCK, 2007; ZHAO ET AL, 2009; IMRAN ET AL, 2010), em empanados congelados 

pode agir como formadores de filme, garantindo resistência a óleos (PRIYA ET AL, 1996), em 

pães e bolos pode reter umidade, preservando sua textura depois de assados (BURDOCK, 

2007), e em produtos “glúten-free” pode substituir o glúten (ANTON & ARTFIELD, 2008; 

SABANIS & TZIA, 2011; MARIOTTI ET AL, 2013); 

- Excipientes em medicamentos de liberação controlada, principalmente por ser 

atróxica e de fácil utilização (FEELY & DAVIS, 1988; RANGA RAO ET AL, 1990; PHAM & LEE, 

1994; VIRIDÉN ET AL, 2009a) e também devido à sua característica de entumescimento quando 

em contato com um solvente, formando na superfície do medicamento um gel que permite o 

controle da liberação do princípio ativo por difusão (WICHTERLE & LIM, 1960; DOELKER, 1986; 

FEELY & DAVIS, 1988; BRANON-PEPPAS, 1990; BRANNON-PEPPAS & PEPPAS, 1990; COLOMBO, 

1993; RAJABI-SIAHBOOMI ET AL, 1994; TALUKDAR ET AL, 1996; TALUKDAR & KINGET, 1997; 
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SIEPMANN & PEPPAS, 2001; GAFOURIAN ET AL, 2007; GONG ET AL, 2008; VIRIDÉN ET AL, 

2009a; SIEPMANN & PEPPAS, 2012; NOVAK ET AL 2012).  

O mecanismo de liberação de princípios ativos de uma matriz contendo HPMC como 

componente principal se dá por duas maneiras distintas e concomitantes: a HPMC passa por 

um processo de hidratação e intumescimento, no qual se forma um gel na superfície do 

medicamento, onde as cadeias poliméricas se encontram mais relaxadas e mais espaçadas 

umas das outras, gerando espaços vazios nos quais o princípio ativo migra para o meio externo 

por difusão. Ao mesmo tempo, a HPMC, por ter características polares, sofre um processo de 

dissolução (ou erosão), carregando consigo ao meio externo o princípio ativo do medicamento. 

Esse mecanismo duplo de liberação é amplamente discutido na literatura (LANGER & PEPPAS, 

1983; PEPPAS, 1984; FEELY & DAVIS, 1988; VAZQUEZ ET AL, 1992; COLOMBO, 1993; PHAM & 

LEE, 1994; TAHARA ET AL, 1996; TALUKDAR & KINGET, 1997; REYNOLDS ET AL, 1998; 

COLOMBO ET AL, 1999; VELASCO ET AL, 1999; SIEPMANN & PEPPAS, 2001; GRASSI ET AL 2004; 

KAVANAGH & CORRIGAN, 2004; SIEPMANN & PEPPAS, 2012), sendo que a composição de cada 

um na cinética de liberação é dependente da polaridade do princípio ativo. O mecanismo por 

difusão é preponderante em casos de princípios ativos mais polares e solúveis, enquanto que, 

para princípios ativos mais apolares e insolúveis, o mecanismo por erosão é mais frequente 

(FORD ET AL, 1985; TAHARA ET AL, 1996; GAFOURIAN ET AL, 2007;).  

Existem alguns trabalhos que tentam equacionar um modelo matemático para o 

mecanismo de liberação, utilizando métodos empíricos e semi-empíricos, mas todos os 

cálculos sempre são feitos sem a variação do tipo de princípio ativo, tornando esse 

equacionamento mais simples (HIGUCHI, 1962; HIGUCHI, 1963; PEPPAS, 1984; FORD ET AL, 

1985; KORSMEYER ET AL, 1986a; KORSMEYER ET AL, 1986b; RITGER & PEPPAS, 1987; COHEN & 

ERNEUX, 1988a; COHEN & ERNEUX, 1988b; GAO ET AL, 1995; JU ET AL, 1995; SIEPMANN ET AL, 

1999a; SIEPMANN ET AL, 1999b; NARASIMHAN, 2001; SIEPMANN & PEPPAS, 2001; SHAH & 

KHAN, 2012; BUENO ET AL, 2013). Dentre estes modelos, pode-se destacar o de Korsmeyer-

Peppas (RITGER & PEPPAS, 1987a; RITGER & PEPPAS, 1987b; SHAH & KHAN, 2012; BUENO ET 

AL, 2013), no qual os resultados experimentais permitem a determinação do coeficiente 

difusional, n, que quantifica a interação princípio ativo-matriz polimérica e, por consequência, 

o mecanismo do modelo de cinética de liberação. 

 Além disto, muitos trabalhos foram publicados no intuito de avaliar a influência de 

parâmetros de formulação e preparação do medicamento na taxa de liberação, dos quais 

podem ser destacados o formato do comprimido do medicamento (FORD ET AL, 1987; TAHARA 
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ET AL, 1996), a força de compressão e a compactação dos materiais na fabricação dos tablets 

(FORD ET AL, 1985; VAZQUEZ ET AL, 1992; GUSTAFSSON ET AL, 1999; VELASCO ET AL, 1999), a 

quantidade de princípio ativo e a relação princípio ativo:HPMC (FORD ET AL, 1985; FORD ET AL, 

1987; VAZQUEZ ET AL, 1992; VELASCO ET AL, 1999), a forma e o tamanho da partícula do 

princípio ativo (FORD ET AL, 1985; FORD ET AL, 1987; VAZQUEZ ET AL, 1992; VELASCO ET AL, 

1999; DEVJAK NOVAK ET AL, 2012), o tamanho de partícula da HPMC (VAZQUEZ ET AL, 1992; 

VELASCO ET AL, 1999; SIEPMANN ET AL,  2000; MITCHELL & BALWINSKI, 2007; DEVJAK NOVAK 

ET AL, 2012) e a adição de diluentes ou excipientes como estearato de magnésio (FORD ET AL, 

1987), lactose (FEELY & DAVIS, 1988; LEVINA & RAJABI-SIAHBOOMI, 2004), amido e celulose 

microcristalina (LEVINA & RAJABI-SIAHBOOMI, 2004). 

Com relação à influência da estrutura polimérica da HPMC na taxa de liberação de 

princípios ativos, muitos artigos na literatura discutem a influência da massa molar (FORD ET 

AL, 1985; ROWE, 1986a; RANGA RAO ET AL, 1990; BETTINI ET AL 1994; GAO ET AL, 1996; 

REYNOLDS ET AL, 1998). Conforme se aumenta a massa molar, observa-se um aumento da 

viscosidade do gel formado após hidratação e intumescimento, que leva a uma liberação mais 

lenta do princípio ativo. Esta liberação mais lenta é causada por dois motivos: (i) uma menor 

mobilidade na difusão do princípio ativo através das cadeias poliméricas presentes no gel (ii) 

uma velocidade de dissolução mais lenta, consequência do maior tamanho das cadeias 

poliméricas. 

A outra característica estrutural importante nas moléculas de HPMC é a polaridade, 

que pode ser modificada através de diferentes graus de substituição dos grupos metila e 

hidroxipropoxila (SIEPMANN & PEPPAS, 2001; GAFOURIAN ET AL, 2007; GREIDERER ET AL, 

2011). Não foi encontrada na literatura nenhuma correlação entre os graus de substituição e 

seu impacto na taxa de liberação de princípios ativos, apesar de alguns artigos comentarem 

que um mesmo grau de substituição nominal, com flutuação dentro da margem aceitável, de 

acordo com a U. S. Pharmacopeia (SIEPMANN & PEPPAS, 2001; VIRIDÉN ET AL, 2009a) 

apresenta resultados diferentes (VIRIDÉN ET AL, 2009b; VIRIDÉN ET AL, 2010), o que indica 

claramente que esse parâmetro estrutural tem influência direta no uso de HPMCs em 

medicamentos de liberação controlada. Por outro lado, uma variação de polaridade na matriz 

polimérica pode ser obtida através da blenda de HPMCs, que tem um caráter polar, a ECs, que 

tem um caráter amplamente apolar (SHAH & SHETH, 1972; DONBROW & SAMUELOV, 1980; 

SAKELLARIOU ET AL, 1986; ROWE, 1985; ROWE, 1986b; SAKELLARIOU ET AL, 1988; 

SAKELLARIOU & ROWE, 1995;  LUA ET AL, 2007).  
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1.2. Nicotina 

A Nicotina, molécula de formula molecular C10H14N2, e massa molar 162,23 g/L, é 

obtida a partir de extração da planta de tabaco (PONGJANYAKUL ET AL, 2009; PONGJANYAKUL 

& KANJANABAT, 2012). Sua estrutura química está representada na Figura 1 (RAFFERTY & 

KOENIG, 2002). 

 

 

Figura 1. Estrutura química da nicotina 

 

A nicotina possui na sua estrutura 2 átomos de nitrogênio ionizáveis, sendo um no anel 

piridínico e o outro no anel pirrolidínico. Desta forma, dependendo do pH do meio em que a 

nicotina está solubilizada, podem ser observadas 3 estruturas moleculares distintas. Essas três 

estruturas e os pKa’s dos equilíbrios de ionização estão representados na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Estruturas moleculares da nicotina, dependentes do pH do meio, e os pKa’s dos 

equilíbrios de ionização 

 

A nicotina é o principal componente de cigarros, sendo capaz de causar dependência 

humana em larga escala, categorizada como substância psicoativa (SVENSSON, 1987; PALMER 

ET AL, 1992; PARK & MUNDAY, 2002; YILDIZ, 2004; DAVARAN ET AL, 2005; PONGJANYAKUL & 
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SUKSRI, 2009; PICHAYAKORN ET AL, 2013). Além disso, é reconhecida como o principal 

princípio ativo para medicamentos de ação transdermal, devido à sua alta solubilidade em 

lipídeos e ao seu pequeno tamanho, que o auxilia na permeabilidade pelas camadas da pele 

(BARRY, 2001; DAVARAN ET AL, 2005; CILURZO ET AL, 2010; PICHAYAKORN ET AL, 2012; RUELA 

ET AL, 2013). Existem pesquisas que relacionam a melhora em casos da doença de Alzheimer à 

administração intravenosa de nicotina (WILSON ET AL, 1995; PARKS ET AL, 1996; LEVIN ET AL, 

1999; WHITE & LEVIN, 1999; DAVARAN ET AL, 2005). 

A Terapia de Reposição de Nicotina, TRN, é amplamente utilizada para fumantes que 

querem parar de fumar e para ex-fumantes com dificuldades em lidar com a falta de nicotina 

no organismo (HO & CHIEN, 1993; LIN ET AL, 1993; OLIVIER ET AL, 2003; OSTERGAARD ET AL, 

2010). Os dois métodos mais comuns para este tipo de tratamento são através de adesivos 

transdérmicos (RAFFERTY & KOENIG, 2002; DAVARAN ET AL, 2005; OSTERGAARD ET AL, 2010; 

PICHAYAKORN ET AL, 2012; PICHAYAKORN ET AL, 2013; RUELA ET AL, 2013) ou gomas de 

mascar (ADNADJEVIC ET AL, 2010, OSTERGAARD ET AL, 2010; GAJENDRAN ET AL, 2012; RUELA 

ET AL, 2013), nos quais as matrizes poliméricas estão carregadas com nicotina em dosagem 

pré-determinada e essa quantidade é liberada aos poucos ao organismo, de modo que ele se 

acostume com uma dosagem menor ao longo do tempo. Inicia-se o tratamento com uma 

dosagem de nicotina incorporada à matriz polimérica mais elevada e, conforme se avança no 

tratamento, diminui-se essa dosagem (OSTERGAARD ET AL, 2010; RUELA ET AL, 2013). Além 

destes dois métodos principais, existe também o muco-adesivo bucal, que tem como principal 

vantagem o tempo de liberação da nicotina, já que a absorção pela mucosa bucal é mais rápida 

que através da pele e também não necessita passagem pelo sistema gastro-intestinal (quando 

comparado às gomas de mascar) (PONGJANYAKUL & SUKSRI, 2009; PONGJANYAKUL ET AL, 

2009; RAO ET AL, 2011; PONGJANYAKUL & KANJANABAT, 2012). 

É importante ressaltar que a carga total da molécula de nicotina é dependente do pH 

do meio e isso afeta a interação princípio ativo-polímero e, consequentemente, também a taxa 

de liberação do fármaco, conforme já estudado na literatura (ROSENBERG ET AL, 2008; 

PONGJANYAKUL & KANJANABAT, 2012). É necessário ter um amplo conhecimento da 

interação princípio ativo-polímero no momento do desenvolvimento do medicamento, pois 

tanto as características dos princípios ativos quanto as propriedades estruturais do polímero 

influenciam a taxa de liberação e a disponibilidade do princípio ativo no organismo, afetando a 

eficácia final do medicamento (ROSENBERG ET AL, 2007). 



 
 

29 
 

Os principais sistemas poliméricos que compõe o suporte para incorporação de 

nicotina encontrados no mercado são MgSiO3/Al2(SiO3)3/Alginatos (PONGJANYAKUL & SUKSRI, 

2009; PONGJANYAKUL ET AL, 2009; RAO ET AL, 2011; PONGJANYAKUL & KANJANABAT, 2012), 

poli(ε-caprolactona) (ROSENBERG ET AL, 2007; ROSENBERG ET AL, 2008, ROSENBERG ET AL 

2009), poliacrilatos (ADNADJEVIC ET AL, 2010), co-polímeros de etileno e acetato de vinila, EVA 

(MITRA & KATTI, 1973; RIDER ET AL, 1992; KVIST ET AL, 1999; KVIST ET AL, 2000; 

PANCHAGNULA ET AL, 2000; RAFFERTY & KOENIG, 2002; GAJENDRAN ET AL, 2008; 

GAJENDRAN ET AL, 2012), borracha natural, cis-1,4-poli-isopreno, látex obtido da seringueira, 

Hevea brasiliensis (DAVARAN ET AL, 2005; PICHAYAKORN ET AL, 2012; PICHAYAKORN ET AL, 

2013), borracha de silicone (CARELLI ET AL, 1995; BROOK ET AL, 2008) e HPMC (PICHAYAKORN 

ET AL, 2012; PONGJANYAKUL & KANJANABAT, 2012; PICHAYAKORN ET AL, 2013). HPMC tem 

sido utilizada na formulação de comprimidos bucais mucoadesivos (LEWIS ET AL, 2006) ou de 

filmes adesivos para cavidade oral (CHAUHAN ET AL, 2012; POTHU & YAMSANI, 2014). Porém, 

não há estudos que correlacionem a estrutura das HPMCs com a incorporação ou a liberação 

controlada de nicotina. 
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2. OBJETIVOS 

Esta dissertação tem por objetivos estudar: 

(i)  a relação entre as propriedades estruturais (DS e MS) das HPMCs e as propriedades 

superficiais dos seus respectivos filmes poliméricos; 

(ii) avaliar a influência destes mesmos parâmetros estruturais nas taxas de incorporação e 

liberação de nicotina em função de pH e força iônica do meio.   
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Materiais 

3.1.1. HPMCs 

 As Hidróxipropil-Metil-Celuloses, HPMCs, são materiais com ampla gama de aplicação 

devido à substituição simultânea com grupos metila, de caráter apolar, e hidroxipropoxila, HP, 

de caráter polar, conferindo um caráter anfifílico à molécula polimérica. A Figura 3 representa 

a estrutura típica de uma HPMC. 

 

 

Figura 3. Estrutura típica de uma HPMC 

 

 Uma forma de se mensurar a polaridade da molécula e avaliar as características que 

isso pode trazer ao polímero é a determinação dos graus de substituição, DS (do inglês Degree 

of Substitution) e MS (Molar Degree of Substitution). O DS indica quantos grupos hidroxila 

foram substituídos quimicamente em média em uma unidade anidra de glicose na estrutura 

polimérica da celulose. Já o MS indica quantos grupos químicos foram inseridos na cadeia 

polimérica em média por unidade anidra de glicose. Isso se faz necessário pois os grupos HP 

possuem um grupo hidroxila em sua composição, capaz de sofrer reações em cadeia. 

(SIEPMANN & PEPPAS, 2001; GAFOURIAN ET AL, 2007; GREIDERER ET AL, 2011).  

A Figura 4 representa um exemplo hipotético de uma Metil-Celulose, MC com um DSMe 

igual a 2 e a Figura 5, representa um exemplo hipotético de uma Hidróxietil-Celulose, HEC, 

com um DSHE igual a 2 e MSHE igual a 3. 
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Figura 4. Representação hipotética de uma MC com DSMe igual a 2 

 

 

Figura 5. Representação hipotética de uma HEC com DSHE igual a 2 e MSHE igual a 3 

 

 No caso de grupos Metila, não ocorre reação em cadeia. Desta forma, DSMe e MSMe são 

iguais, sendo simplificadamente reportados somente como DS. Já no caso de grupos HP, não 

se consegue mensurar DSHP, devido à ocorrência das reações em cadeia. Desta forma, MSHP é 

representado simplificadamente como MS. 

Os valores de DS e MS podem ser calculados através das equações (4) e (5). 

 

DS =
nMeO

nGlu
=

%MeO

MMeO

100−[
%HPO
MHPO

×(MHPGlu−MGlu)+
%MeO
MMeO

×(MMeGlu−MGlu)]

MGlu

          (4) 

MS =
nHPO

nGlu
=

%HPO

MHPO

100−[
%HPO
MHPO

×(MHPGlu−MGlu)+
%MeO
MMeO

×(MMeGlu−MGlu)]

MGlu

          (5) 
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Utilizando os valores de massas molares correspondentes aos grupos, pode-se 

simplificar as equações (4) e (5) nas equações (6) e (7).  

 

DS =
%MeO

31
×

162

100−(
%HPO

1,29
+%MeO×0,45)

                                                   (6)  

MS =
%HPO

75
×

162

100−(
%HPO

1,29
+%MeO×0,45)

                                                   (7)  

 

Para se determinar DS e MS, basta determinar a porcentagem de grupos metila e 

hidroxipropoxila experimentalmente e utilizar os valores nas equações (6) e (7). A técnica mais 

comumente utilizada para a determinação destes grupos é a reação com iodeto de potássio, 

KI, e posterior determinação por cromatografia dos compostos livres (GAFOURIAN ET AL, 2007; 

GREIDERER ET AL, 2011). 

As HPMCs são comumente classificadas em especificações padrão de porcentagens e 

massa de grupos Metila e HP (e, consequentemente DS e MS) segundo a United States 

Pharmacopeia, USP (SIEPMANN & PEPPAS, 2001, VIRIDÉN ET AL, 2009a). Os dois primeiros 

números correspondem à porcentagem em massa média de grupos metila e os dois últimos à 

porcentagem em massa média de grupos hidroxipropoxila. Essas especificações estão contidas 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Especificações padrão para HPMCs segundo a United States Pharmacopeia 

HPMC % em massa Metila DS médiio % em massa HP MS médio 

HPMC 1828 16,5-20,0 1,2 23,0-32,0 0,70 

HPMC 2208 19,0-24,0 1,3 4,0-12,0 0,25 

HPMC 2906 27,0-30,0 1,7 4,0-7,5 0,15 

HPMC 2910 28,0-30,0 1,8 7,0-12,0 0,25 

 

 A empresa The Dow Chemical Company® nos forneceu gentilmente amostras de 4 

diferentes HPMCs. As porcentagens em massa de grupos Metila e HP foram informadas pelo 

fabricante e, a partir deles, foram calculados os graus de substituição DS e MS dos polímeros. A 
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Tabela 2 descreve as características desses polímeros (porcentagem em massa de grupos 

Metila e HP, DS e MS) e a especificação USP em que se enquadram. 

 

Tabela 2. Porcentagem em massa de grupos Metila e HP, DS, MS e Especificações USP para as 

diferentes HPMCs utilizadas 

Polímero Especificações USP % Me DS % HP MS 

Methocel™ K4M, Polímero K HPMC 2208 23,7 1,5 8,9 0,25 

Methocel™ E4M, Polímero E HPMC 2910 28,8 1,9 9,3 0,25 

Methocel™ J5MS, Polímero J HPMC 1828 19,1 1,5 24,0 0,75 

Methocel™ 311, Polímero 311 Não segue especificações 25,9 2,1 26,6 0,90 

 

Os valores de DS e MS dos polímeros utilizados podem ser visualizados na Figura 6, 

facilitando o entendimento da escolha destes polímeros específicos nas avaliações 

experimentais. 

 

 

Figura 6. Representação gráfica dos graus de substituição DS e MS para os polímeros 

considerados no estudo 

 

 Uma comparação entre o polímero K e o polímero E nos permite inferir o efeito 

causado exclusivamente pelo DS, enquanto que uma comparação entre o polímero K e o 
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polímero J nos permite inferir o efeito causado exclusivamente pelo MS. Já uma comparação 

com o polímero 311 nos permite uma extrapolação do aumento simultâneo de DS e MS. 

 Os polímeros em questão também foram analisados através de técnicas de análise 

térmica como Termogravimetria, TG, e Calorimetria Exploratória Diferencial, DSC, para 

determinação da Temperatura de transição vítrea, Tg e Temperatura de decomposição, Tdec 

(SKOOG ET AL, 2002a; MATOS & MACHADO, 2004a), além de Cromatografia com Permeação 

em Gel, GPC, para determinação das suas Massas Molares Média, Mn, e Ponderal Média, Mw, e 

índice de polidispersividade, PDI (PDI = Mw Mn⁄ ) (NILSSON ET AL, 1995; SKOOG ET AL, 2002b; 

CANEVAROLO JR., 2004b; SEPASSI ET AL, 2007).  

As análises termogravimétricas foram realizadas na Central Analítica do IQUSP, 

utilizando um equipamento TGA 2950 HR da TA Instruments, massa de amostra entre 4 e 6 

mg, taxa de aquecimento de 10°C/min e fluxo de ar sintético com vazão de 50 mL/min. As 

análises de DSC foram realizadas na Central Analítica do IQUSP, em um equipamento DSC Q10 

da TA Instruments, utilizando massa de amostra entre 3 e 5 mg, taxa de 1º aquecimento de  

10°C/min (até 250°C), taxa de resfriamento de 20°C/min (até 25°C), taxa de 2º aquecimento de 

10°C/min (até 400°C) e fluxo de N2 com vazão de 50 mL/min.  

As análises de GPC foram realizadas no Departamento de Química da UFPR, sob a 

orientação do Prof. Rilton Alves de Freitas, com quem o grupo tem colaboração. 

Primeiramente os polímeros foram solubilizados a 0,5 mg/mL em NaNO3 0,1 mol/L sob 

agitação magnética a temperatura ambiente por 24 horas. Após a solubilização, foram filtrados 

por membrana de acetato de celulose com diâmetro de poros médio de 0,45 µm. As soluções 

resultantes foram então injetadas, 100 µL, em cromatógrafo de exclusão por tamanho 

(Viscotek), composto por detectores de UV/Vis, índice de refração, espalhamento de luz laser, 

λ de 633 nm, a 7° e 90°, e viscosidade, com coluna OHpak SB-806M HQ (Shodex). A fase móvel 

foi igual à da solubilização dos polímeros, sob fluxo de 0,4 mL/min, a 40°C. A calibração foi 

feita com padrões (Viscotek) de óxido de polietileno (22 kg/mol) e dextrana (70 kg/mol). 

As curvas individuais das análises de TG, DTG (primeira derivada da curva TG), DSC e 

GPC para cada um dos polímeros estão apresentados no Apêndice A da Figura A.1 à Figura 

A.12.  Os principais resultados obtidos através destas três técnicas estão consolidados na 

Tabela 3. Os valores de Tg obtidos foram comparados com os encontrados na literatura 

(ENTIWISTLE & ROWE, 1979; OKHAMAFE & YORK, 1985; SAKELLARIOU ET AL, 1985; DOELKER, 

1993; JOSHI & WILSON, 1993; HANCOCK & ZOGRAFI et al, 1994; SAKELLARIOU & ROWE, 1995a; 

FORD, 1999; NYAMWEYA & HOAG, 2000; MISSAGHI & FASSIHI, 2004) 
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Tabela 3. Massa molar média numérica (Mn), massa molar ponderal (Mw), polidispersidade (PD 

= Mw/Mn), teor de resíduo de cinzas, temperatura de decomposição (Tdec), temperatura de 

transição vítrea (Tg), determinados experimentalmente para os polímeros estudados e os 

resultados de Tg encontrados na literatura (ENTIWISTLE & ROWE, 1979; OKHAMAFE & YORK, 

1985; SAKELLARIOU ET AL, 1985; DOELKER, 1993; JOSHI & WILSON, 1993; HANCOCK & 

ZOGRAFI et al, 1994; SAKELLARIOU & ROWE, 1995a; FORD, 1999; NYAMWEYA & HOAG, 2000; 

MISSAGHI & FASSIHI, 2004) 

Polímero 
Mn, 

g/mol 

Mw, 

g/mol 
PD Umidade 

Resíduo 

(TG) 
Tdec, °C Tg, °C 

Tg, °C 

(literatura) 

K 9,5x104 2,1x105 2,25 1,92% 10,07% 340 207 
184, 191, 

196 

E 1,1x105 2,5x105 2,22 3,89% 5,69% 342 172 
154, 155, 

177, 180 

J 1,5x105 3,0x105 1,96 3,39% 9,44% 344 170 
Não 

encontrado 

311 4,1x105 6,7x105 1,62 1,15% 6,62% 346 174 
Não 

encontrado 

 

Os polímeros K, E e J estão em uma faixa próxima de massa molar. Isso nos propicia 

inferir que as principais diferenças estruturais entre eles são os valores de DS e MS. Por outro 

lado, a massa molar do polímero 311 é consideravelmente maior do que o encontrado para os 

demais polímeros; desta forma, esta característica também será levada em conta na análise e 

discussão dos resultados. Observou-se também que, quanto maior o tamanho da cadeia 

polimérica, menor a polidispersidade (PD), ou seja, mais estreita a distribuição de massa 

molar. 

O resíduo encontrado após a decomposição das HPMCs é majoritariamente NaCl, 

oriundo do processo de produção das HPMCs. A quantidade de NaCl no produto final é 

dependente da eficácia do processo de purificação. A temperatura de decomposição 

encontrada para todos os polímeros foi muito semelhante. O valor de Tg determinado 

experimentalmente para a amostra K foi aproximadamente 30°C mais alta que aquelas 

determinadas para as amostras E, J e 311. Há duas causas para esta diferença, uma se refere 

aos menores valores de DS e MS; quanto menor for o grau de substituição, menor é o volume 

livre e, portanto, maior é a Tg. A segunda causa se refere ao teor de umidade, pois a água atua 

como um plastificante, diminuindo o valor da Tg, como já descrito por Hancock e Zografi 
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(HANCOCK & ZOGRAFI, 1994). Estes dois fatores também são responsáveis pela discrepância 

observada entre os valores de Tg encontrados na literatura. 

3.1.2. Nicotina 

A nicotina, formula molecular C10H14N2 e massa molar 162,23 g/L, foi  obtida da Sigma 

Aldrich (código N3876) e utilizada sem purificação prévia. Para os experimentos de 

incorporação de nicotina à matriz polimérica, foram preparadas soluções de nicotina em água 

deionizada, na concentração de 5 g/L, a (24 ± 1) °C, sob agitação magnética durante 1 hora. 

As taxas de liberação de nicotina foram avaliadas a (24 ± 1) °C, em cinco condições 

distintas, com variação de pH e força iônica.  

- pH 2,0 (solução de HCl 0,01 mol/L), onde a grande maioria das moléculas de nicotina 

se encontra na forma di-protonada, com carda total +2; 

- pH 5,5 (água Milli-Q), onde a grande maioria das moléculas de nicotina se encontra 

na forma mono-protonada, com carga total +1; 

- pH 9,0 (solução de NaOH 10-5 mol/L), onde a grande maioria das moléculas de 

nicotina se encontra na forma desprotonada, com carga neutra; 

- solução de NaCl 0,02 mol/L, pH 5,5; 

- solução de NaCl 0,2 mol/L, pH 5,5. 

Baseado no equilíbrio ácido-base da nicotina, descrito na Figura 2, foram selecionados 

os pHs em que a nicotina se encontrasse majoritariamente em cada uma das suas formas 

iônicas, evidenciando as variações nas interações com as distintas matrizes poliméricas 

estudadadas. É importante mencionar que visa-se aplicar o dispositivo composto de polímero 

e nicotina em liberação tópica de nicotina e que, a pele humana apresenta pH entre 4,5 e 6,0, 

podendo alcançar valores superiores a 7,0 em casos de alta oleosidade (NADEL ET AL, 1971; 

FERNER ET AL, 1990). A pele humana também apresenta força iônica equivalente a uma 

solução de NaCl de concentração 0,15 mol/L (NADEL ET AL 1971; FERNER ET AL, 1990); por 

esta razão foram determinados o uso de soluções de NaCl de concentrações 0,02 e 0,2 mol/L, 

com variações de força iônica que se aproximassem da força iônica da pele humana. 
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3.2. Preparação de filmes poliméricos 

Foram preparadas soluções aquosas dos polímeros, na concentração de 10 g/L, a (24 ± 

1) °C, sob agitação magnética durante 24 horas. As soluções foram utilizadas no preparo de 

filmes poliméricos finos, através da técnica de Revestimento Rotacional, Spin-Coating, e 

espessos, através da evaporação do solvente, Casting. 

3.2.1. Formação de filmes finos por Spin-Coating 

 Os filmes preparados por Spin-Coating foram feitos sobre um suporte de lâminas de Si 

com uma camada nativa de SiO2. Estes substratos são ideais para este estudo porque são 

altamente refletores e muito lisos.  O processo de Spin-Coating é aquele em que a solução do 

polímero é gotejada sobre um substrato sólido, que é girado sob uma rotação tal durante um 

tempo pré-definido, de acordo com a Figura 7 abaixo (BULLWINKLE ET AL, 1996; SCHUBERT, 

1997; HALL ET AL, 1998). 

 

Figura 7. Típico sistema de Spin-Coating 

 

A melhor rotação e tempos encontrados para este estudo foram de 3000 rpm e 60 

segundos, respectivamente. O equipamento utilizado foi o Spin-Coater Headway, em um 

ambiente de Temperatura de 23±1°C e Umidade Relativa de 60±5%.  
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3.2.2. Formação de filmes espessos por Casting 

Os filmes preparados por Casting foram feitos a partir da evaporação do solvente (em 

estufa, sob temperatura de 80°C) de um volume de 10 mL de solução aquosa de polímero de 

concentração 10 g/L utilizando um molde de Placa de Petri de diâmetro de 5 cm, por 24 horas. 

Após a secagem, o filme foi removido do molde de Placa de Petri com o auxílio de uma pinça. 

O filme polímero espesso preparado por Casting não necessita de um substrato como suporte. 

3.2.3. Reticulação dos filmes poliméricos 

Para evitar a ressolubilização do filme polimérico após imersão em água, foi realizado 

um procedimento de reticulação de polissacarídeos segundo metodologia descrita por Reddy e 

Yang (REDDY & YANG, 2010) e praticada com sucesso por Bueno (BUENO ET AL, 2013). A 

metodologia consiste em adicionar à solução de polímero um agente reticulante, ácido cítrico, 

em quantidade de 5% em massa referente à massa de polímero, e um catalisador, hipofosfito 

de sódio (NaH2PO2), em quantidade de 2,5% em massa referente à massa de polímero. Após a 

preparação do filme seco, este deve ser aquecido em estufa a 165°C por 5 minutos para que 

ocorra a reação de reticulação. A reticulação é o resultado da reação de esterificação entre os 

grupos ácidos presentes no ácido cítrico e os grupos hidroxilas presentes no polímero derivado 

de celulose, descrita na Figura 8. 

 

 

Figura 8. Representação da Reação de Reticulação entre os grupos ácido presentes no ácido 

cítrico e os grupos hidroxila presentes no polímero derivado de celulose 
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3.2.4. Remoção dos componentes não ligados ao filme reticulado por diálise 

O ácido cítrico, o hipofosfito de sódio residuais e as cadeias poliméricas não reticuladas 

foram removidos através de diálise. Os filmes poliméricos (sejam eles finos, depositados sobre 

placas de Si/SiO2, ou espessos, sem deposição sobre qualquer substrato) foram inseridas em 

uma membrana de diálise (acetato de celulose, faixa de corte 14.000 g/mol) contendo água 

Milli-Q, mesmo constituinte do meio externo. A condutividade do meio externo era 

monitorada a cada 60 minutos e o meio externo substituído por água deionizada até que a 

condutividade após 60 minutos estivesse similar à da água deionizada inicial. Os filmes foram 

então deixados em um dessecador por 24 horas para remoção da água em excesso. 

3.3. Caracterização de filmes poliméricos finos 

 Quando se trata de filmes poliméricos finos, as principais características a serem 

determinadas são a espessura, a energia superficial e a morfologia. Para tal, é necessário o uso 

de técnicas como a Elipsometria, medidas de ângulo de contato e a Microscopia de Força 

Atômica, AFM, respectivamente. 

3.3.1. Determinação da espessura por elipsometria 

As espessuras e índice de refração dos filmes foram determinados por elipsometria, 

um método óptico não-destrutivo, com resolução na faixa de ângstrons, utilizada na 

determinação das propriedades ópticas e espessura de filmes finos a partir da mudança do 

estado de polarização da luz após a reflexão em uma superfície isotrópica refletora (AZZAM & 

BASHARA, 1979; AZZAM 2009; TOMPKINS, 1993).  

A amostra deve ser composta por um pequeno número de camadas discretas e bem 

definida, opticamente homogênea e isotrópica. A violação destes pressupostos invalida o 

modelo elipsométrico padrão – uma variante mais avançada deve ser aplicada. 

Quando uma luz planopolarizada (linearmente polarizada) reflete a partir de uma 

superfície refletora, há uma mudança no estado de polarização de luz, o qual depende das 

propriedades ópticas e espessura do substrato, do meio, e dos filmes depositados sobre os 

substratos (AZZAM & BASHARA, 1979; AZZAM, 2009). As mudanças de fase () e de amplitude 

() da radiação após a reflexão foram medidas com relação à radiação incidente através do 

elipsômetro DRE – ELX02 (Ratzeburg, Alemanha), equipado com um laser He-Ne ( = 632,8 

nm) com um ângulo de incidência ajustado em 70,0° cobrindo uma área de aproximadamente 

3 mm2, demonstrado na Figura 9. Para a interpretação dos dados, um modelo multicamadas 

(placa de Si/SiO2, filme polímerico de espessura de aproximadamente 100 nm e meio 
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circundante) foi utilizado, discriminado na Figura 10. A amostra deve ser composta por um 

número de camadas discretas e bem definida, opticamente homogênea e isotrópica. A 

violação destes pressupostos invalida o modelo utilizado para interpretar os ângulos 

elipsométricos. 

 

 

 

Figura 9. Elipsômetro DRE – ELX02 (Ratzeburg, Alemanha), equipado com um laser He-Ne ( = 

632,8 nm) 

 

 

Figura 10. Esquema representando os fenômenos de reflexão e refração da luz que ocorrem 

em uma amostra típica de filmes finos de espessura de aproximadamente 100 nm depositados 

sobre placas de Si/SiO2 

 

A partir dos dados de  e , dos valores do ângulo de incidência, ϕ, e do comprimento 

de onda da radiação, λ, das relações de Drude e Fresnel, da equação fundamental da 

elipsometria (equação (8)) e de cálculos iterativos através de matrizes de Jones, a espessura 

(dads) e o índice de refração (nads) dos filmes poliméricos foram determinados como 
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demonstrado por Malmsten e Lindman (MALMSTEN & LINDMAN, 1990). A espessura da 

camada de SiO2 foi determinada em ar, considerando um índice de refração para o Si de n̅ = 

3,88 – 0,018 i e sua espessura como infinita, para o meio circundante (ar), o índice de refração 

foi considerado 1,00. Devido a camada nativa de SiO2 ser muito fina, o índice de refração foi 

fixado em 1,4620 (Palik, 1985) e apenas sua espessura calculada, obtendo-se o valor de (2,0 ± 

0,1) nm. 

 

 tan ψei∆ = (nads, dads, φ, λ)                      (8) 

 

3.3.2. Determinação da Energia Superficial por Ângulo de Contato 

Medidas de ângulo de contato foram obtidas pelo método da gota séssil, numa 

montagem construída no laboratório (ADAMSON, 1990), composta por uma câmera digital 

Sony, conectada a um computador.  Ângulos de avanço (a) e recesso (r) foram obtidos 

através do aumento (10 l) ou diminuição (5 l) do volume da gota de líquido (água ou 

solvente de uma série homóloga, no caso Di-Iodo-Metano, CH2I2) depositada sobre o filme, à 

temperatura de (23 ± 2) °C. A partir do ângulo de avanço, a, pode-se determinar a energia 

superficial do filme, γs, e as suas componentes dispersivas, γs
d, e polares, γs

p, utilizando a 

equação de Owens-Wendt, equações (9) e (10) (OWENS & WENDT, 1969), também conforme 

descrito e utilizado por Kosaka et al e Luner e Oh (LUNER & OH, 2001; KOSAKA ET AL, 2009). 

 

 γLV
(1 + cosθa) = 2 [(γS

dγLV
d )

1/2
+ (γ

S
p

γ
LV
p

)
1/2

]   (9) 

 γs = γs
d + γs

p       (10) 

 

Sendo γLV a energia superficial do líquido, γs a energia superficial do filme, θa o ângulo 

de avanço do líquido sobre a superfície analisada, γS
d, a componente dispersiva da energia 

superficial do filme, γLV
d a componente dispersiva da energia superficial do líquido, γ

S
p

 a 

componente polar da energia superficial do filme e γ
LV
p

 a componente polar da energia 

superficial do líquido. 

Os valores de referência de energia superficial de líquidos, γLV
d , γLV

p
 e γLV, para água e 

di-iodo-metano, CH2I2, (KOSAKA ET AL, 2009) estão descritos na Tabela 4. 
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Tabela 4. Valores de referência γLV
d  , γLV

p
 e γLV para água e di-iodo-metano, CH2I2, utilizado na 

determinação da Energia Superficial por Ângulo de Contato 

Solvente γLV
d /mJ.m-2 γLV

p
/mJ.m-2 γLV/mJ.m-2 

Água 21,8 51,0 72,8 

Di-Iodo-Metano, CH2I2 50,8 0 50,8 

 

3.3.3. Análise da Superfície por Microscopia de Força Atômica (AFM) 

Os microscópios de varredura por sonda (Scanning Probe Microscopes) são uma família 

de microscópios em que uma sonda varre a superfície da amostra, registando ponto a ponto 

algum tipo de interação entre a sonda e a amostra. A microscopia de força atômica (AFM) é 

uma forma de microscopia em que as forças de atração ou repulsão entre uma superfície e a 

sonda são medidas. A sonda normalmente é constituída de uma ponta piramidal (~500 Å de 

diâmetro), que está localizada na extremidade livre de um cantilever (~100 a 200 µm de 

comprimento). 

Os sistemas de varredura dos microscópios deste tipo devem ser capazes de realizar 

deslocamentos com alta precisão e para isso, utiliza-se um tubo de material pizelétrico, ou 

seja, um material capaz de alterar sua dimensão quando sofre um potencial elétrico, 

apresentando também um potencial elétrico quando comprimido mecanicamente. 

No sistema óptico de detecção utilizado, onde a deflexão de um feixe de laser e um 

fotodiodo determinam o movimento da sonda, o laser (de comprimento de onda de 650 nm e 

potência de 5mW) incide sobre a extremidade do cantilever, sendo refletido no fotodiodo de 

quatro quadrantes. Conforme se procede a varredura, a interação ponta-amostra provoca uma 

mudança no ângulo de reflexão do feixe do laser, que será detectdo pelo fotodiodo. Assim, 

através de um software apropriado, o computador é capaz de formar a imagem topográfica da 

amostra com os dados armazenados da deflexão nos eixos x, y e z (HERMANN ET AL, 1997; 

VANTEENKISTE, 2000; SUGIMOTO ET AL, 2007). O funcionamento de um AFM está descrito na 

Figura 11. 
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Figura 11. Esquema de funcionamento de um Microscópio de Força Atômica 

A morfologia dos filmes foi analisada por AFM, num equipamento Molecular Imaging 

Pico LE Microscope, com cantilever de Si3N4, operando no modo de contato intermitente com 

amplitude livre, na frequência de ressonância de aproximadamente 323 kHz, ao ar. O 

funcionamento em modo de contato intermitente com amplitude livre está descrito na Figura 

12 (BINNIG ET AL 1986; GIESSIBL, 2003). 

 

 

Figura 12. Esquema de funcionamento em modo de Contato Intermitente com Amplitude Livre 

 O processamento das imagens e a determinação da rugosidade média quadrática, 

RMS, foram feitos com o uso do software Pico Scan. O cálculo do RMS é feito utilizando a 
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diferença entre as distâncias de picos e vales e um valor médio, conforme descreve a equação 

(11). Quanto maior o valor de RMS, mais rugoso é o filme. 

 

RMS = ∑
√(xi−x̅)2

n
      (11) 

 

3.4. Caracterização de filmes poliméricos espessos 

 No caso de filmes poliméricos espessos, as principais características a serem 

determinadas continuam sendo as mesmas: a espessura, a energia superficial e a morfologia. 

Porém, devido à maior espessura apresentada por esse tipo de filmes, não é possível utilizar a 

técnica de Elipsometria para determinação desta espessura, deve-se utilizar, então da técnica 

de micrometria. Para as demais características, as técnicas utilizadas se mantêm as mesmas. 

3.4.1. Determinação da espessura por micrometria 

 Para a determinação da espessura de filmes espessos, utilizou-se um Micrometro 

Digimess, capaz de medir espessuras de 0 a 25 mm, com exatidão na ordem de 0,01 mm. A 

espessura dos filmes só foi medida no momento anterior à diálise para remoção de sais e 

cadeias poliméricas remanescentes à reação de reticulação. Após a diálise, o filme se tornava 

demasiadamente irregular a ponto de não se obter uma medição de espessura reprodutível. 

Para poder avaliar o efeito da diálise na espessura do filme, utilizou-se da medição indireta por 

diferença de massa (pré e pós diálise), indicando uma variação percentual de diminuição no 

filme polimérico. 

3.4.2. Determinação da Energia Superficial por Ângulo de Contato 

 O procedimento utilizado é idêntico ao descrito no item 3.3.2. Neste caso, o filme foi 

preparado por casting suportado sobre placa de Si/SiO2, para melhor regularização da 

superfície. Ao se utilizar desta técnica para preparação dos filmes, não é possível se mensurar 

a espessura do filme. 

3.4.3. Análise de Superfície por AFM 

 O procedimento utilizado é idêntico ao descrito no item 3.3.3. Neste caso, o filme foi 

preparado por casting suportado sobre placa de Si/SiO2, para melhor regularização da 
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superfície. Ao se utilizar desta técnica para preparação dos filmes, não é possível se mensurar 

a espessura do filme. 

3.5. Incorporação de Nicotina à matriz polimérica 

 Os filmes poliméricos foram completamente imersos em 5 mL das soluções de nicotina 

preparadas como descritas no item 3.1.2. A mistura foi deixada em estufa a 45°C até que todo 

o solvente (água) tenha sido evaporado, permanecendo ao final somente o filme polimérico 

impregnado com o princípio ativo. 

3.5.1. Determinação do teor incorporado por Análise Elementar 

 Para verificar a quantidade de princípio ativo incorporada às diferentes matrizes 

poliméricas, uma análise elementar (composição percentual em massa de Carbono, Hidrogênio 

e Nitrogênio) foi efetuada utilizando o equipamento Perkin-Elmer CHN 2400 aliado a um 

equipamento de Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma Induzido (ICP-AES) Spectro 

Ciros CCD, disponível na Central Analítica do IQUSP. O percentual de Nitrogênio é relacionado 

diretamente com a quantidade incorporada de nicotina, já que o átomo de Nitrogênio é um de 

seus componentes (17,3% em massa), enquanto os filmes poliméricos são compostos somente 

de Carbono, Hidrogênio e Oxigênio, mesmo após a sua reticulação. 

 O teor incorporado de Nicotina (em g/gpolímero) pode ser calculado a partir da equação 

(12): 

 

 %Nic =
% N

0,173

1−
% N

0,173

× 100      (12) 

 

3.6. Cinética de liberação de Nicotina 

 Os filmes impregnados com princípio ativo (entre 100 e 200 mg de nicotina/g 

polímero) eram colocados em um recipiente com 5 mL de um meio controlado. Foram 

utilizados os seguintes meios: HCl 10-2 mol/L (pH 2), NaOH 10-5 mol/L (pH 9), água deionizada 

(pH 5,5), NaCl 0,02 mol/L e NaCl 0,2 mol/L. Após tempos pré-determinados (5, 10, 15, 30, 45, 

60 e 120 minutos e 24 horas), uma alíquota de 25 µL era retirada para determinação da 

quantidade de princípio ativo liberada e 25 µL do meio controlado eram adicionados ao 
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recipiente para completar o volume inicial. As alíquotas retiradas eram adicionadas a 975 µL 

de água Milli-Q (pH 5,5) e analisadas no espectrofotômetro Beckmann Coulter DU600, para 

determinação quantitativa em cubeta de quartzo com caminho ótico de 1,0 cm. A 

determinação espectrofotométrica foi efetuada no pico de máxima absorção, 260 nm, 

conforme espectro de absorção, descrito na Figura 13, e também amplamente encontrado na 

literatura (DAVARAN ER AL, 2005; BROOK ET AL, 2008; PONGJANYAKUL & SUKSRI, 2009; 

PONGJANYAKUL ET AL, 2009; ADNADJEVIC ET AL, 2011; GAJENDRAN ET AL, 2012; 

PICHAYAKORN ET AL, 2012; PICHAYAKORN ET AL, 2013; PONGJANYAKUL & KANJANABAT, 

2012).  
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Figura 13. Espectro de absorção da Nicotina, em solução de concentração 2x10-4 mol/L, e 

caminho ótico de 1,0 cm 

 

Através da análise espectrofotométrica de diferentes concentrações de nicotina, e da 

equação de Lambert-Beer (A = ε. b. C), pode-se determinar uma concentração desconhecida 

de princípio ativo. Os resultados de absorbância obtidos (λ = 260 nm e b = 1 cm) para 

diferentes concentrações de nicotina estão descritos na Tabela 5 e também graficamente na 

Figura 14.  
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Tabela 5. Resultados de absorbância obtidos (λ = 260 nm e b = 1 cm) para diferentes 

concentrações de nicotina 

[Nicotina] (mmol/L) Absorbância 

0,0385 0,1909 

0,077 0,2447 

0,154 0,3401 

0,231 0,5804 

0,308 0,8197 

0,3388 0,8806 

0,3696 0,9205 
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Figura 14. Curva analítica para a determinação da concentração de Nicotina, preparada 

utilizando o pico de máxima absorção, 260 nm  

 

 A curva de ajuste linear obtida para os resultados experimentais é Abs = 

2,562x[Nicotina] (r2 = 0,99371). O valor de absortividade molar, ε, obtido experimentalmente 

foi de 2562 L.mol-1.cm-1, o que indica uma transição forte, oriunda de uma transição 

eletrônica ππ* nas ligações π presentes no anel aromático piridínico. 

Os resultados obtidos foram analisados segundo o modelo de Korsmeyer-Peppas 

(RITGER & PEPPAS, 1987a; RITGER & PEPPAS, 1987b; SHAH & KHAN, 2012; BUENO ET AL, 

2013), que pode ser descrito através da equação (13).  
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mt

m∞
= k × tn       (13) 

 

Neste modelo, a relação entre a quantidade de princípio ativo liberada em um tempo 

determinado (mt) pode ser relacionada com a quantidade no equilíbrio (m∞) como uma 

função do tempo, t, levando-se em consideração uma constante k e o fator n, coeficiente 

difusional, que representa a interação princípio ativo-matriz polimérica: um maior valor de n 

representa uma maior interação entre princípio ativo e matriz polimérica. Ao mesmo tempo, n 

pode ser utilizado na interpretação do mecanismo de liberação: em n = 0, tem-se uma 

liberação de princípio ativo constante, independente do tempo e sem nenhuma interação 

princípio ativo-matriz polimérica; em valores de 0 < n < 0,5, observa-se um comportamento 

difusional tipo quasi-Fickian, onde a interação entre o princípio ativo e a matriz polimérica é 

muito baixa e o mecanismo difusional é o principal regulador da liberação; em n > 0,5, 

observa-se um comportamento difusional tipo non-Fickian ou anômalo, onde a interação entre 

princípio ativo e matriz polimérica é mais alta e os mecanismos de difusão e de movimentação 

das cadeias poliméricas (dilatação e relaxação) acontecem simultaneamente; em n = 0,5 tem-

se um comportamento difusional tipo Fickian, a interação entre princípio ativo e matriz 

polimérica é tão favorável quanto a interação entre o princípio ativo e o meio, de modo que a 

componente difusional no mecanismo é máxima e a componente de movimentação das 

cadeias poliméricas é mínimo; por fim em n = 1, tem-se um mecanismo de primeira ordem ou 

linear, onde as movimentações nas cadeias poliméricas são o principal regulador da liberação 

do princípio ativo (RITGER & PEPPAS, 1987a; RITGER & PEPPAS, 1987b; HANSEN, 2010; BUENO 

ET AL, 2013). 

 

A equação (13) pode ser linearizada, como mostra a equação (14), a fim de se 

determinar experimentalmente o valor de n. 

 

log
mt

m∞
= log k + n × log t      (14) 
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Filmes Poliméricos Finos 

4.1.1. Espessura 

Foram avaliadas as espessuras dos filmes poliméricos obtidos para os quatro polímeros 

antes e após a diálise. Os resultados obtidos estão descritos na Tabela 6 e na Figura 15. 

 

Tabela 6. Valores de espessura dos filmes poliméricos avaliados antes e após a diálise. 

Polímero 
Espessura do filme 
reticulado antes da 

diálise (nm) 

Espessura do filme 
reticulado após 

diálise (nm) 

Redução na 
espessura do filme 

após diálise 

K 119 ± 8 110 ± 12 8% 

E 110 ± 8 49 ± 10 55% 

J 96 ± 5 77 ± 4 20% 

311 327 ± 10 123 ± 10 62% 

 

 

 

Figura 15. Resultados obtidos para a espessura dos filmes poliméricos avaliados antes e após a 

diálise 

 

A diferença nas reduções de espessura é relacionada à extensão da reação de 

reticulação: quanto maior a extensão da reticulação, menor será a redução na espessura do 

filme polimérico. É possível correlacionar essa redução na espessura (e, por consequência, a 
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extensão da reação de reticulação) com os graus de substituição, DS e MS, dos diferentes 

polímeros. A Figura 16 relaciona os diferentes graus de substituição, DS e MS, com a redução 

de espessura obtida experimentalmente. 

 

 

Figura 16. Correlação entre os graus de substituição, DS e MS, com a redução na espessura dos 

filmes poliméricos após diálise 

 

Observa-se que, conforme se aumenta a substituição na cadeia celulósica (seja através 

de um maior DS ou um maior MS), aumenta-se a redução na espessura do filme polimérico 

após a diálise. Isso se deve ao fato que, conforme menor o número de hidroxilas presentes na 

cadeia polimérica, menor a chance de ocorrência de reações de reticulação. Logo, uma maior 

quantidade de cadeias poliméricas permanecerão não-reticuladas e, portanto, solúveis em 

água, sendo removidas durante o processo de diálise. Por outro lado, existe uma diferenciação 

na magnitude do efeito quando comparando um aumento nos diferentes graus de 

substituição: um aumento no valor de DS acarreta numa maior redução na espessura após a 

diálise do que um aumento no MS. Isto é oriundo da presença de grupos hidroxila no grupo 

lateral HP que ainda pode participar da reação de reticulação, porém de uma forma dificultada 

por estar presente em um grupo lateral, com um maior impedimento estérico, e não na cadeia 

polimérica original. 
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4.1.2. Energia Superficial 

 A partir dos ângulos de contato entre os filmes poliméricos e dois diferentes solventes 

de γLV
d  e γLV

p
 conhecidos, no caso água e di-iodo-metano, CH2I2,utilizou-se das equações (9) e 

(10) para determinação dos valores de energia superficial e das suas componentes polares e 

dispersivas para cada filme polimérico. Os valores obtidos estão descritos na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Valores de energia superficial e das suas componentes dispersivas e polares obtidos 

experimentalmente para os diferentes filmes poliméricos 

Polímero 𝛄𝐒
𝐝 (mJ/m2) 𝛄𝐒

𝐩
 (mJ/m2) 𝛄𝐒 (mJ/m2) 

K 36 ± 1 10 ± 1 46 ± 1 

E 39 ± 1 7 ± 3 46 ± 2 

J 40 ± 1 11 ± 3 51 ± 2 

311 36,3 ± 0,8 5 ± 2 41 ± 3 

 

Observa-se que os valores obtidos são muito mais baixos do que os obtidos para 

celulose pura, 70 mJ/m2 (AMIN ET AL, 2008), causados por valores baixos na componente polar 

devido a presença de grupos apolares, metila, na cadeia polimérica.  Os valores de energia 

superficial dos filmes de HPMC ficaram próximos aos de poliestireno ou poli (metacrilato de 

metila), cerca de 41 mJ/m2 (KOSAKA ET AL, 2009), o que deve ser causado devido a uma forte 

orientação de grupos metila para o ar, conforme o modelo representado na Figura 17.  

 

 

Figura 17. Modelo da organização espacial de filmes de HPMC depositados sobre placas de 

Si/SiO2, com forte orientação dos grupos metila para o ar 
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A presença de grupos polares, HP, eleva ligeiramente o valor da energia superficial, 

como observado para o polímero J. No caso do polímero 311, o elevado DS (2,1) é o principal 

fator gerador do baixo valor de energia superficial observado. 

4.1.3. Morfologia 

 As imagens da morfologia e o RMS dos filmes poliméricos finos obtidas através de AFM 

estão representadas nas Figuras de 18 a 21. 

 

 

Figura 18. Imagem de AFM obtida para filme fino preparado com o polímero K (DS = 1,5 e MS = 

0,25) com janela de varredura de 200 nm x 200 nm e RMS = 5,0 Å 

 

 

Figura 19. Imagem de AFM obtida para o filme fino preparado com o polímero E (DS = 1,9 e MS 

= 0,25) com janela de varredura de 200 nm x 200 nm e RMS = 3,3 Å 
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Figura 20. Imagem de AFM obtida para o filme fino preparado com o polímero J (DS = 1,5 e MS 

= 0,75) com janela de varredura de 200 nm x 200 nm e RMS = 4,4 Å 

 

 

Figura 21. Imagem de AFM obtida para o filme fino preparado com o polímero 311 (DS = 2,1 e 

MS = 0,90) com janela de varredura de 200 nm x 200 nm e RMS = 5,9 Å 

 

Todos os filmes apresentam estrutura muito regular e lisa, porém com estruturas 

morfológicas diferentes. Os filmes com menor disparidade entre as características polares e 

apolares (Polímero K, com menores DS e MS, e Polímero 311, com maiores DS e MS) 

apresentaram pequenas cavidades com profundidade de 2,0 a 3,0 nm. Devido ao caráter 

anfifílico do polímero, este interage com o ar, que atua como template para a formação destas 

cavidades no processo de evaporação do solvente por Spin-Coating. Elas aparecem com mais 
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frequência no Polímero 311, porém esta maior incidência é decorrente da sua maior 

viscosidade quando em solução. 

O filme do Polímero J, que é o que possui maior relação MS/DS, mais polar, sofre uma 

menor interação com o ar, o que acarreta na formação de pequenos picos e vales dispostos 

regularmente, como em uma rede. Já o filme do Polímero E, que é o que possui menor relação 

MS/DS, mais apolar, interage mais fortemente com o ar, resultando na estrutura 

morfologicamente mais plana entre as observadas. 

4.2. Filmes Poliméricos Espessos 

4.2.1. Espessura 

As espessuras dos filmes espessos pré-diálise foram avaliados por micrometria e os 

resultados estão descritos na Tabela 8. Após a diálise, o filme se tornava demasiadamente 

irregular a ponto de não se obter uma medição de espessura reprodutível.  

 

Tabela 8. Espessura obtida para os filmes poliméricos preparados por Casting 

Polímero Espessura (µm) 

K 69 ± 5 

E 66 ± 4 

J 72 ± 10 

311 182 ± 12 

 

Para poder avaliar o efeito da diálise na espessura do filme, utilizou-se da medição 

indireta por diferença de massa (pré e pós diálise). Os resultados estão descritos na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Resultados obtidos para a massa dos filmes poliméricos avaliados antes e após a 

diálise 

Polímero Massa Pré-Diálise (mg) Massa Pós-Diálise (mg) 
Perda de Massa durante 

o processo de Diálise 

K 130,1 ± 4,5 104,7 ± 5,7 20% 

E 128,8 ± 5,0 93,1 ± 4,7 28% 

J 127,5 ± 1,6 109,8 ± 2,5 14% 

311 119,2 ± 5,5 83,6 ± 1,6 30% 
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 Observando-se as Tabelas 8 e 9, pode-se perceber que as espessuras dos filmes dos 

polímeros K, E e J são semelhantes, sendo maior no caso do polímero 311. Por outro lado, a 

massa dos filmes é muito semelhante em todos os casos, o que indica que a espessura dos 

filmes é regulada pelo tamanho de cadeia (peso molecular médio) do polímero. Esse mesmo 

fenômeno já pôde ser observado no caso de filmes finos.  

 Por outro lado, o fato de o filme possuir uma maior espessura acarreta em fenômenos 

diferentes do que quando comparado com filmes finos, que possuem poucas camadas na 

estrutura do filme. Isso pode ser visto na diferença na redução da espessura quando 

comparando filmes finos e espessos. Os resultados obtidos para ambos os casos estão 

consolidados na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Resultados obtidos para redução na espessura de filmes poliméricos finos e 

espessos 

Polímero 
Redução na Espessura 

(Filmes Finos) 

Perda de massa 

(Filmes Espessos) 

K 8% 20% 

E 55% 28% 

J 20% 14% 

311 62% 30% 

 

Os filmes finos possuem uma maior parcela do total de suas cadeias poliméricas na 

interface, o que aumenta a eficácia do processo de diálise. Isso explica a maior discrepância 

entre os resultados obtidos com os diferentes polímeros no caso de filmes finos. Ao mesmo 

tempo, esse mesmo efeito de interface aumenta a extensão da reação de reticulação, o que 

faz com que o polímero K apresente uma maior perda de espessura no caso de filmes 

espessos. Da mesa forma, por possuir um maior MS, com uma maior quantidade de grupos 

laterais contendo hidroxilas, esse efeito de superfície atua de forma inversa, fazendo com que 

a extensão da reação de reticulação seja maior no caso de filmes espessos do que de filmes 

finos.  

Independente da espessura do filme, os filmes dos polímeros E e 311 sofrem uma 

reação de reticulação em menor escala. Isso é causado pelo alto DS, com uma grande 

quantidade de grupos metila ligados à cadeia polimérica, o que reduz a quantidade de grupos 

hidroxilas que são passíveis de reagir com o agente reticulante. 
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4.2.2. Energia Superficial 

A partir dos ângulos de contato entre os filmes poliméricos e dois diferentes solventes 

de γLV
d  e γLV

S  conhecidos, no caso água e di-iodo-metano, CH2I2,utilizou-se das equações (9) e 

(10) para determinação dos valores de energia superficial e das suas componentes polares e 

dispersivas para cada filme polimérico. Os valores obtidos estão descritos na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Valores de energia superficial e das suas componentes dispersivas e polares obtidos 

experimentalmente para os diferentes filmes poliméricos 

Polímero 𝜸𝑺
𝒅 (mJ/m2) 𝜸𝑺

𝒑
 (mJ/m2) 𝜸𝑺 (mJ/m2) 

K 41 ± 1 13 ± 2 55 ± 1 

E 42 ± 1 12 ± 1 54 ± 1 

J 42 ± 1 15 ± 2 58 ± 3 

311 42 ± 1 11 ± 1 53 ± 1 

 

Os valores obtidos para a energia superficial dos filmes espessos foram maiores do que 

os obtidos para filmes finos (Tabela 7), mas a ordem entre eles se manteve a mesma, seguindo 

a ordem de polaridade dos polímeros, indo do mais apolar (polímero 311) ao mais polar 

(polímero J). A relação entre esta ordem e as diferentes polaridades dos polímeros já foi 

discutida no item 4.1.B e tem como característica principal a orientação dos grupos metila ao 

ar. O aumento nos valores observados é relacionado com uma menor orientação dos grupos 

metila ao ar, que é causado por uma combinação de dois fatores: a diminuição nos graus de 

liberdade do polímero em um filme espesso e um menor efeito de superfície em um filme 

espesso. Quando se aumenta a espessura dos filmes, ocorre uma diminuição nos graus de 

liberdade da molécula polimérica, levando a uma menor quantidade de grupos metila a 

estarem orientados para a superfície. Ao mesmo tempo, a maior espessura do filme leva a 

interações entre os grupos metila no bulk do filme polimérico, diminuindo a ocorrência destes 

grupos na superfície. Esta diminuição na quantidade de grupos metila orientado ao ar está 

contida no modelo de filmes poliméricos espessos representado na Figura 22. 
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Figura 22. Modelo da organização espacial de filmes espessos de HPMC, com diminuição na 

orientação dos grupos metila para o ar 

 

4.2.3. Morfologia 

As imagens da morfologia e o RMS dos filmes poliméricos espessos obtidas através de 

AFM estão representadas nas Figuras de 23 a 26. 

 

 

Figura 23. Imagem de AFM obtida para filme espesso preparado com o polímero K (DS ‘= 1,5 e 

MS = 0,25) com janela de varredura de 2000 nm x 2000 nm e RMS = 4,3 Å 
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Figura 24. Imagem de AFM obtida para o filme espesso preparado com o polímero E (DS = 1,9 

e MS = 0,25) com janela de varredura de 2000 nm x 2000 nm e RMS = 4,3 Å 

 

 

Figura 25. Imagem de AFM obtida para o filme espesso preparado com o polímero J (DS = 1,5 e 

MS = 0,75) com janela de varredura de 2000 nm x 2000 nm e RMS = 39,0 Å 
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Figura 26. Imagem de AFM obtida para o filme espesso preparado com o polímero 311 (DS = 

2,1 e MS = 0,90) com janela de varredura de 2000 nm x 2000 nm e RMS = 13,4 Å 

 

 As imagens para filmes espessos foram obtidas em janelas maiores do que as para 

filmes finos (2000 nm x 2000 nm para filmes espessos contra 200 nm x 200 nm para filmes 

finos), devido ao tamanho relativo das estruturas presentes, especialmente para os polímeros 

J e 311. O aparecimento destas estruturas é decorrente do maior MS nestes 2 polímeros, o que 

diminui a interação com o ar, apolar, e assim causa irregularidades nos filmes que levaram aos 

maiores valores de RMS observados. Esse fenômeno também foi observado para os polímeros 

J e 311 nos filmes finos, onde a interação dificultada com o ar fez com que este atuasse como 

um template para os picos e vales regularmente dispostos no filme fino.  

Esse fenômeno do ar atuando como template também foi observado para o filme fino 

do polímero K, porém não foi observado no caso do filme espesso. Pode-se atribuir esta 

mudança ao fato do filme espesso ter sido preparado sob uma condição de equilíbrio, onde os 

baixos DS e MS permitiram uma interação mais forte com o ar, fazendo com que o filme não 

fosse tão rugoso quanto os filmes dos polímeros J e 311. Por outro lado, apesar do valor de 

RMS ser equivalente ao do filme do polímero E (que possui maior DS e menor MS, portanto 

com melhor interação com o ar), pode-se visualmente verificar pequenas estruturas de picos e 

vales que não são observados filme do polímero E, mais plano. 

Foi efetuada uma busca no Web of Science em Abril de 2015 com os termos 

simultâneos “HPMC”, “films” e “surface” sem obter nenhum resultado que discutisse os 

efeitos de estrutura e energia superficial dos filmes de HPMC e por consequência como eles 
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são influenciados pela polaridade dos polímeros utilizados, originada por variações no DS e no 

MS. 

4.3. Incorporação de Nicotina à Matriz Polimérica e Cinética/Equilíbrio de Liberação 

4.3.1. Incorporação de Nicotina à Matriz Polimérica 

 Após a incorporação, foram efetuados testes de análise elementar (CHN) nos filmes 

poliméricos, a fim de se determinar a quantidade de nicotina. Os resultados obtidos (n=4) em 

gnicotina/gpolímero estão descritos na Figura 27. 

 

 

Figura 27. Resultados (n = 4) de quantidade média de nicotina incorporada aos filmes 

poliméricos (em gnicotina/gpolímero) determinados por análise elementar 

 

 Os resultados típicos se encontram na faixa de 100-200 gnicotina/gpolímero. Conforme já 

verificado na literatura (ROSENBERG ET AL, 2007), as diferentes polaridades do polímero e do 

princípio ativo influenciam a interação entre eles e, como consequência disso, também a taxa 

de incorporação e liberação. Observou-se uma maior quantidade de nicotina incorporada para 

o polímero E quando comparado aos polímeros K e J (ao redor de 30%) e, com isso, pode-se 

inferir que para o caso em estudo, entre a nicotina e a HPMC, o fator apolar, representado por 

um aumento no DS do HPMC, exerce grande influência na incorporação do princípio ativo à 

matriz polimérica e o fator polar, representado por um aumento no MS do HPMC, não 

influencia essa taxa de incorporação.  
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 Ao mesmo tempo, o polímero 311 apresentou incorporação menor que os demais, 

sendo que esse fato pode ser atribuído ao maior enovelamento das suas cadeias poliméricas, 

de maior massa molar média numérica, Mn, que os demais. Esse enovelamento dificulta a 

permeação do princípio ativo nos interstícios da matriz polimérica. 

4.3.2. Efeito do pH na liberação de nicotina incorporada nos filmes poliméricos  

Com relação à liberação de nicotina ao longo do tempo, os resultados (n = 3) de 

cinética de liberação, em meios de três diferentes pHs (água milliQ pH = 5,5; HCl pH = 2 e 

NaOH pH = 9,) estão descritos nas Figuras 28 a 30. Para efeito de comparação entre os 

diferentes polímeros utilizados, as quantidades de nicotina liberada foram normalizadas pela 

massa de polímero. Além disso, a Tabela 12 e a Figura 31 descrevem as quantidades de 

nicotina encontradas nos filmes poliméricos após 24 horas de liberação e sua comparação com 

o valor inicial, antes do processo de liberação; os resultados foram obtidos a partir de análise 

elementar (CHN). 

 

 

Figura 28. Resultados (n = 3) de cinética de liberação de nicotina (em gnicotina/gpolímero) dos 

diferentes polímeros estudados em meio de água milliQ (pH = 5,5) em função do tempo (em 

minutos) 
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Figura 29. Resultados (n = 3) de cinética de liberação de nicotina (em gnicotina/gpolímero) dos 

diferentes polímeros estudados em meio de HCl (pH = 2,0) em função do tempo (em minutos) 

 

 

Figura 30. Resultados (n = 3) de cinética de liberação de nicotina (em gnicotina/gpolímero) dos 

diferentes polímeros estudados em meio de NaOH (pH = 9,0) em função do tempo (em 

minutos) 
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Tabela 12. Quantidade de nicotina encontrada nos filmes poliméricos após a liberação nos 

diferentes pHs estudados (gnicotina/gpolímero) e sua comparação com o valor inicial pré-liberação. 

Os valores em parênteses representam a porcentagem de nicotina retida após 24 horas de 

liberação em cada um dos meios 

Polímero 
Inicial 

(pré-liberação) 

Água 

(pH = 5,5) 

HCl 0,01 mol/L 

(pH = 2,0) 

NaOH 1x 10-5 mol/L 

(pH = 9,0) 

K 0,153 ± 0,007 0,030 ± 0,005 (20%) 0,017 ± 0,001 (11%) 0,040 ± 0,002 (26%) 

E 0,192 ± 0,006 0,032 ± 0,003 (17%) 0,022 ± 0,001 (11%) 0,046 ± 0,002 (24%) 

J 0,143 ± 0,022 0,035 ± 0,008 (25%) 0,000 ± 0,001 (0%) 0,081 ± 0,012 (57%) 

311 0,116 ± 0,009 0,005 ± 0,002 (4%) 0,000 ± 0,001 (0%) 0,007± 0,001 (6%) 

 

 

 

Figura 31. Resultados (n = 3) de quantidade de nicotina encontrada nos filmes poliméricos 

após 24 horas de liberação nos diferentes pHs estudados (gnicotina/gpolímero) e sua comparação 

com o valor inicial pré-liberação 
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quantidade encontrada na matriz polimérica para o polímero 311 indicam que a nicotina foi 

incorporada de uma maneira muito superficial no filme e liberada muito rapidamente, 

independente do meio ao qual o sistema (polímero + nicotina) foi exposto. Isso é resultado do 

maior tamanho das cadeias poliméricas, que se encontram mais enoveladas, minimizando a 

interação com a nicotina. Por essa razão, os resultados obtidos para este polímero não 

evidenciam a dependência das suas características estruturais DS e MS e não serão 
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considerados na análise da influência destas características na cinética e no equilíbrio da 

liberação de nicotina. 

 Com respeito ao efeito do pH na cinética de liberação, observa-se que em maiores pHs 

a liberação é mais lenta. Em pHs acima de 8,8, tomando como base o equilíbrio ácido-base 

descrito na Figura 2, pode se considerar a nicotina majoritariamente na sua forma totalmente 

desprotonada. A liberação mais lenta observada em pH = 9,0, então, pode ser relacionada a 

uma interação mais forte entre a matriz polimérica e a nicotina, que acontece em maior 

extensão quando esta se encontra na sua forma não carregada. Entretanto, as curvas de 

liberação de nicotina a partir dos polímeros K, E e J são muito similares em meio de HCl (pH = 

2,0) e em água (pH = 5,5), situações de pH em que a nicotina se encontra nas formas di e mono 

protonada respectivamente, segundo o equilíbrio ácido-base descrito na Figura 2 

desfavorecendo a interação entre a nicotina e a matriz polimérica e favorecendo a sua 

interação com o meio. As tendências observadas indicam claramente que independentemente 

do tipo de matriz polimérica, em meio alcalino (pH > 8,8) existe um favorecimento na 

interação nicotina-matriz polimérica, acarretando em uma maior retenção do princípio ativo. 

 No equilíbrio, a influência do pH se mantém: quanto maior o pH, menor a carga efetiva 

da nicotina (podendo chegar à sua forma neutra/desprotonada em pHs maiores que 8,8) e 

assim sua interação com a matriz polimérica se torna mais forte e sua interação com o meio 

mais fraca. Por conta disso, a quantidade de nicotina liberada em condições de equilíbrio é 

menor em pHs maiores. Os valores encontrados para os polímeros K, E e J em pHs 2,0 e 5,5 são 

muito próximos uns dos outros, não sendo possível se determinar diferenças entre eles nessas 

condições. Por outro lado, em pH = 9,0, a quantidade de nicotina não liberada para o polímero 

J foi significativamente maior do que para os demais, evidenciando que a maior interação 

princípio ativo-matriz polimérica quando esta última é mais polar (maior MS e menor DS) tem 

influência similar tanto na cinética de liberação quanto na condição de equilíbrio. Desta 

maneira é importante ressaltar que maiores quantidades de nicotina são incorporadas em 

matrizes poliméricas de maior DS e liberadas em matrizes poliméricas de menor MS. Por esse 

prisma, o polímero mais indicado para TRN quando em pHs mais elevados é o polímero E; 

quando em pHs neutros ou ácidos, os três polímeros analisados possuema mesma capacidade 

de liberação, tendo o polímero E uma ligeira vantagem por conta da sua maior capacidade de 

incorporação. 

As curvas de liberação em meio de NaOH (pH = 9,0) apresentam diferenças entre si, 

indicando a influência da polaridade dos polímeros na força da interação matriz polimérica-
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nicotina somente quando esta se encontra na sua forma neutra/desprotonada. Neste sentido, 

as curvas de liberação em pH = 9,0 indicam uma interação mais forte entre a nicotina e 

matrizes poliméricas mais polares: o polímero J com maior MS e menor DS, portanto mais 

polar, tem uma cinética de liberação mais lenta, indicativa de uma interação mais forte com a 

nicotina, e o polímero E, com maior DS e menor MS, portanto mais apolar, possui uma cinética 

de liberação mais rápida, indicativa de  uma interação mais fraca com a nicotina.  

4.3.3. Efeito da força iônica na liberação de nicotina incorporada nos filmes poliméricos  

Os resultados (n = 3) de cinética de liberação, em meios de três diferentes forças 

iônicas (água milliQ pH = 5,5; NaCl 0,02 mol/L pH = 5,5 e NaCl 0,2 mol/L pH = 5,5) estão 

descritos nas Figuras 32 a 34. Para efeito de comparação entre os diferentes polímeros 

utilizados, as quantidades de nicotina liberada foram normalizadas pela massa de polímero. 

Além disso, a Tabela 13 e a Figura 35 descrevem as quantidades de nicotina encontradas nos 

filmes poliméricos após 24 horas de liberação e sua comparação com o valor inicial, antes do 

processo de liberação; os resultados foram obtidos a partir de análise elementar (CHN). 

 

 

Figura 32. Resultados (n = 3) de cinética de liberação de nicotina (em gnicotina/gpolímero) dos 

diferentes polímeros estudados em meio de água milliQ (pH = 5,5) em função do tempo (em 

minutos) 
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Figura 33. Resultados (n = 3) de cinética de liberação de nicotina (em gnicotina/gpolímero) dos 

diferentes polímeros estudados em meio de NaCl 0,02 mol/L (pH = 5,5) em função do tempo 

(em minutos) 

 

 

Figura 34. Resultados (n = 3) de cinética de liberação de nicotina (em gnicotina/gpolímero) dos 

diferentes polímeros estudados em meio de NaCl 0,2 mol/L (pH = 5,5) em função do tempo 

(em minutos) 
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Tabela 13. Quantidade de nicotina encontrada nos filmes poliméricos após a liberação nas 

diferentes forças iônicas estudadas (gnicotina/gpolímero) e sua comparação com o valor inicial pré-

liberação. Os valores em parênteses representam a porcentagem de nicotina retida após 24 

horas de liberação em cada um dos meios 

Polímero 
Inicial 

(pré-liberação) 

Água 

(pH = 5,5) 

NaCl 0,02 mol/L 

(pH = 5,5) 

NaCl 0,2 mol/L 

(pH = 9,0) 

K 0,153 ± 0,007 0,030 ± 0,005 (20%) 0,030 ± 0,001 (20%) 0,013 ± 0,001 (8%) 

E 0,192 ± 0,006 0,032 ± 0,003 (17%) 0,019 ±  0,001 (10%) 0,029 ± 0,001 (15%) 

J 0,143 ± 0,022 0,035 ± 0,008 (25%) 0,016 ±  0,002 (11%) 0,000 ± 0,001 (0%) 

311 0,116 ± 0,009 0,005 ± 0,002 (4%) 0,001 ± 0,001 (1%) 0,000 ± 0,001 (0%) 

 

 

 

Figura 35. Resultados (n = 3) de quantidade de nicotina encontrada nos filmes poliméricos 

após 24 horas de liberação nas diferentes forças iônicas estudadas (gnicotina/gpolímero) e sua 

comparação com o valor inicial pré-liberação 

   

Com relação à influência da força iônica, tem-se um cenário de pH = 5,5, situação na 

qual a nicotina se encontra na forma monoprotonada. O meio aquoso de baixa força iônica 

(Figura 32) não apresentou diferenciação entre os polímeros K, E e J, porém ao se aumentar a 

quantidade de NaCl (e por consequência a força iônica do meio) observa-se um aumento na 

velocidade de liberação de nicotina para o polímero K: quanto maior a força iônica, mais 

rápida a liberação de nicotina. Esse tipo de comportamento não pode ser explicado por uma 
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alteração nos valores de DS e MS somente no caso do polímero K, já que ele apresenta os 

menores valores de DS e MS, que são os mesmos, respectivamente, aos polímeros J e E. Por 

outro lado, por apresentar simultaneamente os menores DS e MS, o polímero K possui uma 

alta quantidade de grupos hidroxila diretamente na cadeia celulósica, que devem possuir uma 

interação mais fraca com a molécula de nicotina que os grupos metila e hidroxipropoxila, 

acarretando em uma liberação mais rápida desta nestas condições. 

Desta maneira, pode-se afirmar que a cinética de liberação tem como principais 

fatores reguladores o pH e a força iônica do meio externo. O pH do meio influencia a 

polaridade da nicotina e por consequência a interação matriz polimérica-princípio ativo. Em 

pHs superiores a 8,8, a nicotina se encontra na forma neutra e assim pode se diferenciar a 

interação entre a nicotina e os diferentes HPMCs estudados: polímeros mais polares, como por 

exemplo o polímero J, possuem interações mais fortes com a nicotina e assim apresentam 

cinética de liberação mais lenta. A força iônica do meio, por outro lado não influencia a 

cinética de liberação quando levamos em consideração a polaridade dos polímeros; sua 

influência está relacionada à quantidade de grupos hidroxila livres na cadeia celulósica: quanto 

maior a quantidade destes grupos (e por consequência menor a quantidade de grupos 

hidroxipropoxila e/ou metila), mais fraca a interação com as moléculas de nicotina e mais 

rápida a sua cinética de liberação. 

Já quando se analisa a influência da força iônica na liberação de nicotina em condição 

de equilíbrio, os resultados obtidos são diferentes dos observados na análise da cinética de 

liberação. Enquanto a influência da força iônica na cinética de liberação é regulada pela 

quantidade de grupos hidroxilas presentes na cadeia celulósica (menores DS e MS simultâneos 

resultam em uma maior quantidade desses grupos e consequentemente uma cinética de 

liberação mais rápida), no equilíbrio ela é regulada pela polaridade total da matriz polimérica: 

menores DS e/ou maiores MS trazem uma maior liberação, especialmente no caso do 

polímero E; essa maior liberação, porém, é observada em menor magnitude na influência da 

força iônica do que na do pH. 

4.3.4. Aplicação do modelo de Korsmeyer-Peppas na cinética de liberação de nicotina 

A cinética de liberação de nicotina a partir dos filmes poliméricos dos polímeros K, E e J 

foi analisada segundo o modelo de Korsmeyer-Peppas. Os valores de log
mt

m∞
 em função de 

log t para as 5 diferentes condições avaliadas experimentalmente (água milliQ pH = 5,5. HCl 
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pH = 2,0, NaOH pH = 9,0, NaCl 0,02 mol/L pH = 5,5 e NaCl 0,2 mol/L pH = 5,5) estão descritas 

nas Figuras 36 a 40. 

 

 

Figura 36. Modelo de Korsmeyer-Peppas linearizado para liberação de nicotina em água 

deionizada (pH = 5,5) 

 

 

Figura 37. Modelo de Korsmeyer-Peppas linearizado para liberação de nicotina em meio de 

HCl (pH = 2,0) 
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Figura 38. Modelo de Korsmeyer-Peppas linearizado para liberação de nicotina em meio de 

NaOH (pH = 9,0) 

 

 

Figura 39. Modelo de Korsmeyer-Peppas linearizado para liberação de nicotina em meio de 

NaCl 0,02 mol/L (pH = 5,5) 
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Figura 40. Modelo de Korsmeyer-Peppas linearizado para liberação de nicotina em meio de 

NaCl 0,2 mol/L (pH = 5,5) 

 

As equações matemáticas dos modelos de Korsmeyer-Peppas obtidas a partir dos 

dados experimentais para cada polímero em cada condição avaliada, bem como os valores de 

R2 e n, estão descritos nas Tabelas 14 e 15. 

 

Tabela 14. Equações matemáticas dos modelos de Korsmeyer-Peppas obtidas a partir dos 

dados experimentais e valores de R2 para os polímeros K, E e J nas diversas condições avaliadas 

experimentalmente 

Polímero 

Água 

deionizada 

(pH = 5,5) 

HCl 

(pH = 2,0) 

NaOH 

(pH = 9,0) 

NaCl 

0,02 mol/L 

(pH = 5,5) 

NaCl 

0,2 mol/L 

(pH = 5,5) 

K 

y = 0,2891x - 

0,555 

R² = 0,7578 

y = 0,0322x - 

0,1108 

R² = 0,2772 

y = 0,0028x - 

0,156 

R² = 0,0004 

y = 0,0457x - 

0,0936 

R² = 0,0868 

y = 0,1025x - 

0,172 

R² = 0,5836 

E 

y = 0,3247x - 

0,5935 

R² = 0,9721 

y = 0,1193x - 

0,2697 

R² = 0,3763 

y = 0,0205x + 

0,0191 

R² = 0,0088 

y = 0,0795x - 

0,0768 

R² = 0,1889 

y = 0,2306x - 

0,4149 

R² = 0,716 

J 

y = 0,2489x - 

0,4633 

R² = 0,8895 

y = 0,1332x - 

0,3127 

R² = 0,355 

y = 0,3494x - 

0,7271 

R² = 0,7534 

y = 0,0764x - 

0,0833 

R² = 0,1735 

y = 0,1601x - 

0,3273 

R² = 0,4221 
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Tabela 15. Valores de n obtidos a partir dos modelos de Korsmeyer-Peppas para os polímeros 

K, E e J nas diversas condições avaliadas experimentalmente 

Polímero 
Água 

deionizada 
(pH = 5,5) 

HCl 
(pH = 2,0) 

NaOH 
(pH = 9,0) 

NaCl 
0,02 mol/L 
(pH = 5,5) 

NaCl 
0,2 mol/L 
(pH = 5,5) 

K 0,2891 0,0322 0,0028 0,0457 0,1025 

E 0,3247 0,1193 0,0205 0,0795 0,2306 

J 0,2489 0,1332 0,3494 0,0764 0,1601 

 

 É interessante notar que os resultados obtidos para o parâmetro difusional n segundo 

o modelo de Korsmeyer-Peppas corroboram com o comportamento observado na análise 

qualitativa da cinética de liberação (itens 4.3.2. e 4.3.3.). Os valores de n em água deionizada 

(pH = 5,5) e HCl (pH = 2,0) não permite uma diferenciação no mecanismo de liberação de 

nicotina a partir dos polímeros analisados, indicando que os parâmetros DS e MS não 

influenciam este processo. Por outro lado, em meio de NaOH (pH = 9,0), observa-se grande 

diferenciação no caso do polímero J, com valor de n mais próximo ao tipo Fickian (n = 0,5), 

onde existe uma maior interação entre a matriz polimérica e o princípio ativo, regulando a 

difusão. Desta maneira, pode-se afirmar que em ambiente onde a nicotina se encontra na sua 

forma neutra/desprotonada, um incremento no MS aumenta a interação matriz polimérica-

princípio ativo e assim impacta tanto o mecanismo difusional quanto a cinética de liberação, 

tornando-a mais lenta e controlada. 

 Ao mesmo tempo, os valores de n em ambientes de maior força iônica (NaCl 0,02 

mol/L e NaCl 0,2 mol/L) não nos permite diferenciar a interação entre a matriz polimérica e o 

princípio ativo. O mecanismo difusional, então, não se altera com a variação nos valores de DS 

e MS. 

Neste sentido, uma análise combinada da cinética de liberação e do modelo de 

Korsmeyer-Peppas nos permite uma análise muito mais completa da interação matriz 

polimérica-princípio ativo e a sua relação com os parâmetros estruturais DS e MS.  

4.3.5. Potencial para aplicação de HPMCs em TRN 

Sabe-se que a pele humana normalmente apresenta pH entre 4,5 e 6,0, porém em 

casos de alta oleosidade pode chegar a valores superiores a 7,0 (NADEL ET AL, 1971; FERNER 

ET AL, 1990). Ao mesmo tempo, por conta do suor, a quantidade de sal na superfície da pele, e 
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consequentemente a sua força iônica, pode ser considerada elevada. Levando essas 

informações no desenho de um dispositivo de TRN, conjuntamente com os resultados obtidos 

ao longo deste trabalho, pode-se dizer que os três polímeros K, E e J seriam indicado para 

utilização, já que apresentaria uma liberação quantitativa, em velocidades mais lentas e 

quantidades constantes ao longo do tempo. Dentre os três, o polímero J apresentou a menor 

retenção de nicotina ao final do processo de liberação, podendo ter uma maior propensão ao 

uso em dispositivos de TRN. Por outro lado, em casos de peles fortemente oleosas, e por 

consequência mais alcalinas, o polímero J não é tão indicado por ter uma alta retenção de 

nicotina ao final do processo de liberação, apesar de apresentar uma cinética de liberação 

mais controlada nesta condição. Neste caso, o polímero mais indicado para uso em TRN é o 

polímero E, devido à maior capacidade de liberação de nicotina quando em pHs mais elevados. 

A taxa de liberação de nicotina dos filmes foi estimada em 45 µg/cm2.h, dado que 

contém uma grande incerteza na medição da área dos filmes (ao redor de 5 cm2 cada). Uma 

comparação com os resultados obtidos na literatura, utilizando os mais diversos tipos de 

matrizes, pode ser encontrada na Tabela 16. Observa-se que as taxas dos adesivos comerciais 

são da mesma ordem de grandeza da taxa estimada neste trabalho.  

Tomando como base uma composição média do filme polimérico já incorporado 

estimada em 77,5% de HPMC, 3,9% de Ácido Cítrico, 1,9% de NaH2PO4 (conforme mencionado 

no item 3.2.3.) e 16,7% de nicotina (0,20 gnicotina/gpolímero) e um custo estimado para HPMCs de 

grau farmacêutico de R$ 60,00/kg (conforme informado pelo fabricante The Dow Chemical 

Company™), para nicotina de R$ 15.000,00/kg (Sigma-Aldrich, código N3876), para ácido 

cítrico de R$ 264,00/kg (Sigma Aldrich, código 791725) e para o NaH2PO4 de R$ 480,00/kg 

(Sigma-Aldrich, código 04415), pode-se estimar um custo para o adesivo desenvolvido ao 

longo deste trabalho de aproximadamente R$ 25/gfilme ou R$ 155/gnicotina. Pode-se encontrar no 

mercado brasileiro o produto Nicotinell da fabricante Novartis, em três dosagens diferentes de 

nicotina: 7 adesivos contendo 7 mg de nicotina cada a R$ 37,70; 7 adesivos contendo 14 mg de 

nicotina cada a R$ 42,54 e 7 adesivos contendo 21 mg de nicotina cada a R$ 45,39 (Produtos 

encontrados em farmácia local). Tomando como base os custos aproximados de R$ 25/gfilme e 

R$ 155,00/gnicotina e sabendo que cada filme pesa em média 100 mg e carrega em média de 

16,7 mg de nicotina (polímero E), cada filme produzido neste trabalho tem custo de matéria 

prima estimado de R$ 2,50. O produto comercial encontrado em farmácia local com dosagem 

mais próxima ao desenvolvido neste trabalho (filmes contendo 14 mg de nicotina cada) custa 

R$ 6,08. Este valor é aproximadamente 2,5 vezes o valor estimado para o filme desenvolvido 

neste trabalho. É claro, que o valor do produto comercial inclui custos de fabricação, impostos, 
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lucro do fabricante e da farmácia, mas demonstra que os filmes produzidos neste trabalho 

poderiam ter preços competitivos no mercado.  

 

Tabela 16. Comparação dos taxas de liberação de nicotina encontrados experimentalmente 

com os encontrados na literatura 

Matriz Polimérica Liberação de nicotina Referência 

Filmes de HPMC 45 µg/cm2.h Este trabalho 

Adesivo PVA reticulado 1 µg/cm2.h DAVARAN ET AL, 2005 

Adesivo Nicorette® 14 µg/cm2.h OSTERGAARD ET AL, 2010 

Adesivo NRL 18 µg/cm2.h PICHAYAKORN ET AL, 2012 

Adesivo NRL/PVA 43 µg/cm2.h PICHAYAKORN ET AL, 2012 

Adesivo NRL/PVA/DBP 537 µg/cm2.h PICHAYAKORN ET AL, 2012 

Adesivo NRL/PVA/Glicerina 61 µg/cm2.h PICHAYAKORN ET AL, 2012 

Adesivo comercial                 

não-identificado 1 
42 µg/cm2.h RUELA ET AL, 2013 

Adesivo comercial                 

não-identificado 2 
38 µg/cm2.h RUELA ET AL, 2013 

Alginato de Sódio / Silicato 

de Alumínio e Magnésio 
27 µg/cm2.h PONGJANYAKUL & SUKSRI, 2009 

HPMC / Silicato de Alumínio 

e Magnésio 
570 µg/cm2.h 

PONGJANYAKUL & KANJANABAT, 

2012 

 

O dispositivo desenvolvido ao longo deste trabalho possui também a possibilidade de 

ser reutilizado, baseado em uma nova recarga utilizando solução de nicotina. As características 

desta aplicação baseada em recarga serão exploradas em um trabalho futuro, avaliando as 

capacidades de recarga e de liberações sucessivas, além da memória do medicamento. 
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5. CONCLUSÕES 

5.1. Efeito de DS, MS e da espessura dos filmes de HPMC nas propriedades dos mesmos 

As características estruturais, DS e MS, alteram significativamente as propriedades de 

filmes poliméricos finos de HPMC, preparados por Spin-Coating. A quantidade de grupos 

hidroxila livres na cadeia polimérica regula a extensão da reação de reticulação; maiores DS e 

MS influenciam negativamente a capacidade de reticulação do polímero e MS tem um impacto 

menor que DS, devido à presença de grupos hidroxila no grupo substituinte hidroxipropoxila. 

Os valores de energia superficial obtidos para os polímeros K, E e 311 indicam forte orientação 

molecular dos grupos metila para o ar , o que não ocorre com o polímero J devido ao seu baixo 

DS e alto MS. Um modelo da estrutura dos filmes finos que explica essas variações de 

espessura e de energia superficial observadas foi proposto. 

Ambos DS e MS influenciam a morfologia superficial devido à alteração na polaridade 

do polímero que eles proporcionam. Polímeros com maior equilíbrio entre as parcelas polares 

e apolares (K, com baixo DS e MS, 311, com altos DS e MS) apresentam pequenas cavidades 

devido à interação com o ar, que atua como template das cavidades. Polímeros mais polares (J, 

com baixo DS e alto MS) apresentam menor interação com o ar, resultando em pequenos 

picos e vales regularmente dispostos ao longo da superfície do filme. Polímeros mais apolares 

(E, com alto DS e baixo MS) apresentam filmes mais planos, devido à alta interação com ar, 

não propiciando a formação de cavidades. 

Por outro lado, no caso de filmes espessos, os resultados de espessura dos filmes 

obtidos foram bem diferentes dos observados para filmes finos, causados principalmente por 

uma menor porcentagem do filme com interação com a superfície. Isso acarretou em uma 

menor eficácia dos processos de reticulação e diálise para filmes de polímeros com baixo MS e 

uma maior eficácia para filmes de polímeros com maior MS, já que no caso de filmes espessos 

a hidroxila presente nos grupos hidroxipropoxila possui maior probabilidade de sofrer reação 

de reticulação. Um aumento no DS dos polímeros afeta negativamente a reação de reticulação 

com o ácido cítrico, assim como já observado para filmes finos.  

Os resultados de energia superficial seguem o mesmo padrão observado nos filmes 

finos, indicando menores energias superficiais para polímeros com maiores DS e menores MS 

(mais apolares), como consequência de uma maior quantidade de grupos metila orientados ao 

ar. Por outro lado, esse número de grupos metila orientados ao ar é menor do que o 

observado em filmes finos devido a uma diminuição nos graus de liberdade do polímero e uma 
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maior interação entre os grupos metila no bulk polimérico. Um modelo da estrutura dos filmes 

espessos que explica essas variações de espessura e de energia superficial observadas foi 

proposto. 

Na morfologia das superfícies dos filmes espessos, puderam ser observadas estruturas 

de maior tamanho, oriundas de uma menor interação com o ar, especialmente no caso de 

polímeros com maior MS. Assim como no caso de filmes finos, quanto menor a polaridade dos 

filmes, consequência de maiores DS e menores MS, maior a sua interação com o ar e, portanto 

mais planos os filmes poliméricos. Por outro lado, por conta de se trabalhar em uma condição 

de equilíbrio, as rugosidades médias (RMS) observadas para os filmes espessos foram maiores 

do que as observadas para os filmes finos. 

5.2. Incorporação de Nicotina à Matriz Polimérica e Cinética/Equilíbrio de Liberação 

 O polímero 311 possui massa molar média maior que os demais polímeros, o que faz 

com sua estrutura física seja mais enovelada, acarretando em uma incorporação de nicotina 

mais superficial e uma liberação muito mais rápida, independente do meio avaliado. 

 A incorporação de nicotina não sofre dependência do MS, porém observou-se que 

quanto maior o DS, maior a incorporação do princípio ativo (30%, baseado nos resultados 

obtidos experimentalmente); o aumento no caráter apolar do HPMC propicia uma maior 

interação com a nicotina. 

 A liberação de nicotina, por outro lado, é controlada por diversos fatores: pH, força 

iônica, DS e MS. Ao se variar o pH do meio de liberação, altera-se a forma na qual a nicotina se 

encontra: quanto maior o pH, menor a carga efetiva total da nicotina; em pHs acima de 8,8 a 

nicotina se encontra em quase sua totalidade na forma neutra/desprotonada. Essa variação na 

carga efetiva altera a sua interação com a HPMC, de forma que quanto menor a carga efetiva, 

mais forte a interação com a matriz polimérica e, portanto maior a quantidade de nicotina 

retida em uma condição de equilíbrio. Desta maneira, tem-se uma maior liberação em pHs 

mais baixos e uma menor liberação em pHs mais altos. Além disso, na condição de carga 

neutra, é possível diferenciar a cinética de liberação em dependência da polaridade das 

HPMCs e dos seus DS e MS: quanto mais polar a HPMC (menor DS e maior MS), mais lenta a 

cinética de liberação, decorrente da interação mais forte entre o princípio ativo e matriz 

polimérica; quanto mais apolar a HPMC (maior DS e menor MS), mais rápida a cinética de 

liberação, decorrente da interação mais fraca entre o princípio ativo e a matriz polimérica. 



 
 

78 
 

Os resultados obtidos experimentalmente estão de acordo com fatos encontrados na 

literatura já descritos anteriormente (ROSENBERG ET AL, 2007; ROSENBERG ET AL, 2008; 

PONGJANYAKUL & KANJANABAT, 2012), que indicam que a carga total da molécula de nicotina 

é dependente do pH do meio e isso afeta a interação princípio ativo-polímero e, 

consequentemente, também a taxa de liberação da droga, a disponibilidade do princípio ativo 

no organismo e a eficácia final do medicamento. 

Já a força iônica influencia diferentemente os aspectos cinéticos e de equilíbrio na 

liberação de nicotina: enquanto a cinética é regulada pelo número de hidroxilas livres na 

cadeia celulósica, o equilíbrio é regulado pela polaridade da HPMC, consequência de seus DS e 

MS. No caso da cinética, quanto maior a quantidade de hidroxilas livres na cadeia celulósica 

(consequência de menores DS e MS simultâneos), mais rápida a cinética de liberação, 

provavelmente causado por uma menor interação entre a nicotina e os grupos hidroxila do 

que entre a nicotina e os grupos metila e hidroxipropoxila. Já no equilíbrio, esse fator passa a 

não impactar os resultados obtidos, sendo regulado majoritariamente pela polaridade da 

HPMC, oriunda de seus DS e MS: uma maior liberação acontece quanto mais polar for o 

polímero (maiores MS e/ou menores DS). Por outro lado, baseado nos dados experimentais 

obtidos, a influência causada força iônica é de menor magnitude quando comparada à causada 

pelo pH. 

Ao mesmo tempo, os resultados obtidos aplicando o modelo de Korsmeyer-Peppas 

indicam uma maior interação entre a matriz polimérica e o princípio ativo para polímeros com 

maiores MS (como o caso do polímero J) em ambientes de alto pH, onde a nicotina se 

encontra na sua forma neutra/desprotonada, influenciando o mecanismo de difusão e, por 

consequência, também a sua cinética de liberação. Por outro lado, uma variação na força 

iônica não impacta o mecanismo de difusão. 

Uma análise da liberação de nicotina nas diferentes matrizes poliméricas estudadas 

(com variação de DS e MS) e condições de pH e força iônica está descrita na Figura 41.  

Por fim, baseado nas condições de aplicação em TRN (pH da pele entre 4,5 e 6,0 e uma 

força iônica próxima a 0,150 mol/L), pode-se considerar o polímero J como o mais indicado 

para uso, apresentando uma liberação quantitativa de nicotina e em velocidades mais lentas e 

quantidades constantes ao longo do tempo de aplicação. Em casos de peles mais oleosas, de 

pHs mais altos, o polímero E passa a ser mais indicado devido a sua capacidade de liberar uma 

quantidade maior de nicotina em pHs mais elevados do que o polímero J. Além disso, o 
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dispositivo desenvolvido ao longo deste trabalho possui também a possibilidade de ser 

reutilizado, baseado em uma nova recarga utilizando solução de nicotina. 

 

 

Figura 41. Características dos diferentes perfis de liberação de nicotina para as distintas 

matrizes poliméricas estudadas (em função de DS e MS) e condições de pH e força iônica 
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ANEXOS 

 

 

Figura A.1. Curvas TG e DTG do polímero K com razão de aquecimento de 10°C/min, massa de 

amostra 4,7260 mg e fluxo de ar sintético com vazão de 50 mL/min.  

 

 

Figura A.2. Curvas TG e DTG do polímero E com razão de aquecimento de 10°C/min, massa de 

amostra 5,4830 mg e fluxo de ar sintético com vazão de 50 mL/min 
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Figura A.3. Curvas TG e DTG do polímero J com razão de aquecimento de 10°C/min, massa de 

amostra 4,5430 mg e fluxo de ar sintético com vazão de 50 mL/min 

 

 

Figura A.4. Curvas TG e DTG do polímero 311 com razão de aquecimento de 10°C/min, massa 

de amostra 7,4400 mg e fluxo de ar sintético com vazão de 50 mL/min 
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Figura A.5. Curva DSC de 2º aquecimento do polímero K com razão de aquecimento de 

10°C/min, massa de amostra 3,6000 mg e fluxo de N2 com vazão de 50 mL/min 

 

 

Figura A.6. Curva DSC de 2º aquecimento do polímero E com razão de aquecimento de 

10°C/min, massa de amostra 5,4000 mg e fluxo de N2 com vazão de 50 mL/min 
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Figura A.7. Curva DSC de 2º aquecimento do polímero J com razão de aquecimento de 

10°C/min, massa de amostra 3,4000 mg e fluxo de N2 com vazão de 50 mL/min 

 

 

Figura A.8. Curva DSC de 2º aquecimento do polímero 311 com razão de aquecimento de 

10°C/min, massa de amostra 3,5000 mg e fluxo de N2 com vazão de 50 mL/min 
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Figura A.9. Cromatograma de Permeação em Gel para o polímero K com NaNO3 0,1 mol/L 

como eluente e razão eluição de 0,4 mL/min 

 

 

Figura A.10. Cromatograma de Permeação em Gel para o polímero E com NaNO3 0,1 mol/L 

como eluente e razão eluição de 0,4 mL/min 
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Figura A.11. Cromatograma de Permeação em Gel para o polímero J com NaNO3 0,1 mol/L 

como eluente e razão eluição de 0,4 mL/min 

 

Figura A.12. Cromatograma de Permeação em Gel para o polímero 311 com NaNO3 0,1 mol/L 

como eluente e razão eluição de 0,4 mL/min 
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