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RESUMO 

Diferentes materiais têm sido empregados no desenvolvimento de sistemas micro- e 

nanoestruturados para liberação de substâncias ativas. Em geral, matrizes 

constituídas de poli(3-hidroxibutirato) (PHB) possuem alto grau de cristalinidade, 

justificando sua lenta degradação já que esta característica torna o ataque de 

enzimas mais difícil. Assim, a modificação da superfície com polímeros hidrofílicos, 

tais como, o poli(etileno glicol) (PEG), tem sido explorada com o intuito de obter 

partículas que não são reconhecidas e capturadas pelas células fagocitárias, após 

administração in vivo, permanecendo por um maior tempo na circulação sistêmica. 

Diante disso, foram preparados filmes de PHB/PEG em diferentes proporções por 

“casting” e caracterizados por DRX, DSC, MEV, SEC e TGA com objetivo de utilizá-

los em sistema de liberação de fármacos. Os filmes apresentaram elevado grau de 

cristalinidade e apresentaram-se uniformes, com exceção da composição 50/50 que 

mostrou presença de duas fases. Os resultados mostraram que o aumento do 

percentual de PEG favoreceu a diminuição da Tm do PHB, diminuiu 

consideravelmente a estabilidade térmica e diminuiu a massa molar das amostras. 

 
Palavras-chave: Blendas, Polihidroxialcanoatos – PHAs, Liberacao de Farmacos). 

 
INTRODUÇÃO 

 
Entre os materiais poliméricos, os polihidroxialcanoatos (PHAs) têm 

representado um imenso potencial para aplicação em sistemas de liberação, uma 

vez que oferecem uma alternativa de baixo custo. Um dos PHAs mais reportados na 
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literatura é o PHB. Esses polímeros são sintetizados por bactérias a partir de fontes 

de carbono renováveis. A massa molar do polímero varia em função do substrato 

oferecido e das condições de cultivo (1). 

Entretanto, matrizes constituídas de PHB apresentam taxa de liberação muito 

lenta quando comparado a outros polímeros. O alto grau de cristalinidade do PHB, 

entre 30 a 90% é uma razão que justifica sua lenta degradação, tornando o ataque 

das enzimas degradadoras mais difícil (2). Além do grau de cristalinidade, a taxa de 

liberação do fármaco é determinada por outras propriedades estruturais do polímero, 

como, tamanho dos esferulitos e massa molecular (3). 

Tecnicamente, o PHB possui propriedades mecânicas semelhantes ao 

polipropileno, é resistente à água, tem boa estabilidade à radiação ultravioleta e 

barreira à permeabilidade dos gases. Quanto à biodegradabilidade, ele se 

decompõe em uma diversidade de meios, liberando apenas água e gás carbônico. O 

elevado grau de cristalinidade e sua fragilidade limitam as aplicações do PHB (4).  

As nanoestruturas, além de permitirem a encapsulação e o controle da 

liberação de fármacos, podem apresentar a superfície modificada com polímeros 

hidrofílicos, como o PEG para fins de reconhecimento celular ou que sejam aptos a 

responder a estímulos externos. Esta grande variedade de materiais e estruturas 

oferece um amplo espectro de possibilidades no desenvolvimento de sistemas de 

liberação. PEG e hidrofílico, solúvel em água e em solventes orgânicos, não toxico, 

possuindo propriedades essenciais para as formulações de drogas. O PEG tem sido 

explorado com o intuito de obter partículas que escapam do reconhecimento e 

captura pelas células fagocitárias, após administração in vivo, permanecendo por um 

maior tempo na circulação sistêmica(2). 

A fim de se obter um novo material com propriedades melhores foram 

preparadas blendas de PHB/PEG em diferentes proporções por evaporação de 

solvente e caracterizados por DRX, MEV, DSC, SEC e TGA com o objetivo de usá-

los no sistema de liberação de medicamentos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O PHB foi fornecido pela PHB Industrial e apresenta massa molar numérica 

média (MW = 312.000 g.mol-1) e o PEG (Cromato) possui MW = 1.350 – 1.650 g.mol-1. 
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Foram preparadas blendas de PHB/PEG nas proporções de 100/0; 98/2; 95/5; 

90/10; 80/20; 50/50; 20/80 a 5% m/v. PHB e PEG foram dissolvidos em clorofórmio, 

separadamente, a 80ºC sob agitação constante. Após a completa solubilização, as 

soluções foram misturadas, vertidas em placas de Petri e dispostas em uma cuba de 

vidro com atmosfera saturada de clorofórmio praticamente isenta de umidade, que 

foi controlada pela adição de sílica-gel no interior da cuba. Após secagem dos 

filmes, os mesmos foram levados para estufa a vácuo por 24 h a 30 ºC. 

Os difratogramas foram obtidos em um difratômetro SHIMADZU, XRD 6000, 

fonte de radiação CuKα, com 2θ variando de 4 a 40°, utilizando λ=1,54060 A, 

voltagem de 40,0 kV e corrente de 30,0 mA. As medidas no DSC foram realizadas 

num equipamento da TA Instruments. As amostras foram aquecidas, sob atmosfera 

de nitrogênio, de 25 a 190°C a 10°C.min-1, resfriadas a -100 °C e aquecidas de -100 

a 190°C com taxa de aquecimento de 10°C.min-1. A superfície superior dos filmes foi 

observada ao microscópio eletrônico Zeiss DSM 940A, sob tensão de 20 kV e 

aumento de 1000 X. As análises de SEC foram realizadas em um HPLC modelo D-

7000IF, da Merck Hitachi, com detector RID 71, utilizando padrões de poliestireno 

(PS) na faixa de distribuição de massa molar estava compreendida entre 1,0 . 104 a 

7,0.105 g.mol-1. As análises de TGA foram realizadas em um equipamento da 

NETZSCH – GerätebauGmbH Thermal Analysis Proteus. As amostras foram 

aquecidas de 25 a 600°C a 10°C.min-1, sob atmosfera de argônio.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Como pode-se observar na Fig. 1, o grau de cristalinidade (αc) das blendas 

variou de 67 a 95%. Com até 10% de PEG na blenda, o αc permaneceu constante 

por volta de 75%, similar ao PHB puro. Entre 20 e 50% de PEG, houve diminuição 

do αc para 67%. Com 80% de PEG, o αc aumentou para 90%, em função da alta 

porcentagem do polímero mais cristalino.  
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Figura 1: Influencia do percentual de PEG no grau de cristalinidade das blendas de 

PHB/PEG. 

Os termogramas de DSC das blendas de PHB/PEG são mostrados na Fig. 2. O 

PHB puro apresentou temperatura de fusão (Tm = 172°C). A Tm do PHB manteve-se 

constante com a adição de até 10% de PEG. Com 20% de PEG a Tm do PHB 

diminuiu para 167°C. Com 50 e 80% de PEG, a Tm diminuiu mais, passando para 

163 e 140°C, respectivamente. 

 

 
Figura 2 – Curvas de DSC para blendas de PHB/PEG (segundo aquecimento). 

A Tm das blendas de PHB/PEG diminuiu com o aumento da adição do 

plastificante (PEG). O PEG provavelmente enfraquece as forças intermoleculares 

entre as cadeias adjacentes do polímero, e conseqüentemente altera o volume livre, 

reduzindo a temperatura de fusão(5).  Isto ocorre devido ao aumento do movimento 

entre cadeias. O αc para as misturas de PHB com PEG também foi calculado através 
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da razão entre a variação do calor de fusão das misturas pela variação do calor de 

fusão dos polímeros 100% cristalinos, utilizando ∆Hmº para o PHB 100% cristalino 

∆Hmº = 146 J.g-1. Observou-se diminuição do αc para o PHB em função do aumento 

de PEG na blenda, decrescendo de 60,8% (PHB puro) para 0,5% (PHB/PEG 20/80). 

Entretanto, estes valores são diferentes daqueles determinados por DRX, pois foram 

calculados em função do percentual de PHB na blenda, enquanto o resultado do 

DRX fornece o valor do αc da blenda.  

 

Tabela 1: Dados de temperatura de fusão (Tm), entalpia de fusão (ΔHm) e grau de 

cristalinidade (αc (%)) para blendas de PHB/PEG obtidas por DSC. 
 

PHB/PEG Tm1 (oC) *ΔHm1 (J/g) Tm2 (oC) **ΔHm2 (J/g) ΔHm2 (J/g)  αc(%) PHB** 

100/0 ----- -------- 172 89 89 60,8 

98/2 ----- -------- 173 86 84 57,5 

95/5 ----- -------- 171 80 76 52,0 

90/10 34 8 170 79 71 48,8 

80/20 46 21 167 72 58 39,6 

50/50 48 77 163 45 23 15,5 

20/80 48 122 140 3 1 0,5 

0/100 49 171 ----- ------ --------- ------- 

Tm1 – temperatura de fusão do PEG; Tm2 – temperatura de fusão do PHB 

* Calculado em função da % de PEG nas blendas; ** Calculado em função da % de PHB nas blendas 

 
As micrografias de superfície revelaram que a morfologia do PHB é diferente 

do PHB/PEG 20/80, os domínios do PHB são menores que os da mistura com maior 

teor de PEG (Fig. 3). Para as outras misturas, não e possível distinguir a presença 

de duas fases distintas, observando-se uma morfologia homogênea, com exceção 

da composição 50/50, na qual podem ser observadas claramente duas fases, 

indicando imiscibilidade nesta composição. Para esta composição, a fase mais 

escura foi atribuída ao PHB, e a fase mais clara ao PEG, devido a similaridade da 

fase mais clara com a amostra 20/80, contendo maior teor de PEG. Destaca-se que 

não foi possível obter um filme de PEG puro, porque o PEG e muito plastificante, e 

não forma filme. Por isso, não foi realizado MEV deste polímero puro. 
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Figura 3 – MEV da superfície superior das blendas de PHB/PEG. 1000X: a) 100/0, 

b) 98/02, c) 95/05, d) 90/10, e) 80/20, f) 50/50, g) 20/80. 

 

O PHB apresentou Mw = 206.000, enquanto que o PEG tem Mw = 1.350 – 1.650 

(Cromato Química). As blendas PHB/PEG mostraram dois picos de eluição bem 

resolvidos com larga faixa de distribuição molar (Fig. 4), sendo um com maior tempo 

de retenção (PEG) e outro com menor tempo de retenção (PHB). O pico do PHB 

diminui de intensidade com o aumento do teor de PEG na blenda, indicando que as 

blendas com maior teor de PEG apresentam menor massa molar. 

 
Figura 4 – SEC das blendas de PHB/PEG. 

O PEG possui estabilidade térmica muito superior ao PHB, apresentando um 

estágio de degradação em Tonset = 392 °C, Tmax = 410°C e 88 % de perda de massa 

a b c d  

e f g
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(Tab. 2), enquanto o PHB apresentou um estágio em Tonset = 288°C, Tmax = 303°C e 

98 % de perda de massa. As blendas 50/50 apresentaram dois estágios de 

degradação, o primeiro característico do PHB e o segundo do PEG. Observou-se 

diminuição da Tonset do PHB para teores de PEG superiores a 20 %, diminuindo 36 

°C para o filme com 80% de PEG. 

 
Tabela 2: Dados de Tonset(°C), Perda de Massa(%), e Tmax(°C) das blendas de 

PHB/PEG. 
PHB/PEG Tonset1 

(°C) 
Perda de 

massa 1 (%) 
Tmax1

(°C) 
Tonset2

(°C) 
Perda de 

massa 2 (%) 
Tmax2 
(°C) 

100/0 288 98 303 - - - 

98/02 288 94 302 370 1 388 

95/05 288 90 301 367 3 392 

90/10 287 82 302 368 6 390 

80/20 284 71 299 379 16 401 

50/50 268 41 285 388 44 410 

20/80 252 16 269 397 68 416 

0/100 - - - 392 88 410 

 
 
CONCLUSÃO 

 

Todos os filmes apresentaram elevado grau de cristalinidade determinado por 

DRX. As micrografias de MEV revelaram que as misturas foram uniformes, com 

exceção da composição 50/50 que mostrou a presença de duas fases. Os 

resultados de DSC, TGA e SEC mostraram que o aumento da adição de PEG 

favoreceu a diminuição da Tm do PHB, diminuiu consideravelmente a estabilidade 

térmica e diminuiu a massa molar das amostras. Estes dados sugerem que, 

provavelmente, os filmes de PHB/PEG com teor de PEG mais elevado tendem a 

liberar o fármaco encapsulado a uma velocidade maior. 
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BLENDS OF PHB/PEG: OBTENTION OF MATRICES FOR USE AS 
CONTROLLED DRUG RELEASE SYSTEMS  

ABSTRACT 
Different materials have been used in the development of micro-and nanostructured 

systems for drug release. In general, poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) matrizes have 

high crystallinity degree, justifying its slow degradation. This feature makes the attack 

of enzymes more difficult. Thus, the surface modification with hydrophilic polymers 

such as poly(ethylene glycol) (PEG) has been investigated in order to obtain particles 

which are not recognized and captured by phagocytic cells after in vivo 

administration, staying for a longer in the systemic circulation. In this work, PHB/PEG 

films were prepared by casting in different proportions and characterized by XRD, 

DSC, SEM, GPC and TGA. The films presented high crystallinity degree and showed 

uniformity, except the 50/50 composition which showed the presence of two phases. 

The results revealed that increasing percentage of PEG, the Tm of PHB was 

decreased, the thermal stability was dramatically decreased and molecular weight of 

the samples was lower. 

Key-words: (Blends, polyhydroxyalkanoates (PHAs), drug release). 
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