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Resumo: Hidrogéis de goma arábica (GA) modificada apresentam um comportamento responsivo ao pH, o que faz 
deles potenciais matrizes para a administração oral de substâncias activas. O nosso objectivo é estudar o comportamento 
dessas matrizes em fluidos gástrico e intestinal. O efeito do grau de metacrilação da GA, através do uso de metacrilato 
de glicidilo, nas propriedades das matrizes para libertação controlada  de curcumina (Cur) será analisado. A Cur está 
associada a inúmeras acções faramacológicas mas a sua utilização é limitada pela baixa solubilidade em água. Estudos 
de complexação supramolecular com diferentes ciclodextrinas foram efectuados. A GA modificada e os respectivos 
hidrogéis foram caracterizados por diferentes técnicas (e.g., RMN e fluorescência). A cinética de libertação da Cur 
desde hidrogéis de GA foi estudada permitindo a análise do mecanismo e constantes cinéticas. Foram ainda realizados 
estudos de citotoxicidade em células não-diferenciadas e diferenciadas de Caco-2. 
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Modified gum Arabic hydrogels as matrices for controlled release of curcumin supramolecular 

complexes. 

 
Abstract:  
Modified gum Arabic (GA) hydrogels show a pH-responsive behavior making them excellent matrices to be used for 
oral administration of drugs. Our goal is to study the behavior of those matrices in simulated gastric and intestinal 
fluids. In this work we will present how the methacrylation degree of GA, by using glycidyl methacrylate, can affect the 
properties of these hydrogels for controlled release. The drug used in this work is the curcumin (Cur). Cur is associated 
with numerous pharmacological activities, but their application is limited by the low water solubility. We will present 
some studies involving the formation of host-guest complexes between Cur and natural cyclodextrins. Both modified 
GA and hydrogels were characterized by different techniques. The kinetics release of Cur complex-containing modified 
GA hydrogels was studied to have an insight on the release mechanism and rate constants. Toxicity studies on 
undifferentiated and differentiated Caco-2 were also carried out. 
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Introdução 
A goma arábica (GA) é um heteropolisacarídeo ramificado obtido da arvore da ácácia, sendo que a 
cadeia principal é constituida por unidades de (1→3)-β-d-galactopiranose, enquanto as cadeias 
laterais são constitíduas por uma mistura de unidades de L-arabinofuranosilo, L-ramnopiranosilo, D-
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galactopiranósilo, e ácido urónico D-glucopiranosilo [1]. A GA é biocampatível, não-tóxica, e 
solúvel em água, sendo usada em indústrias como as de cosméticos, alimentar e farmacêutica.  
Os hidrogéis baseados em GA são caracterizados pela sua versatilidade nas mais diversas 
aplicações, tais como a remoção de iões metálicos e corantes contidos em efluentes, exfolição de 
grafeno, modificação superficial de nanopartículas e libertação de drogas [e.g., 2-3]. 
Adicionalemnte, a GA tem também sido usada no desenvolvimento de hidrogéis responsivos a 
diversos estímulos externos [4]. 
A curcumina {(1E, 6E)-1,7-bis(4-hidróxi-3-metóxi fenil -1,6-heptadieno-3,5-diona} (CUR) é um 
composto polifenólico amarelo, insolúvel, que ocorre nas raízes secas do turmérico (Curcuma 

longa). A curcumina tem dois anéis aromáticos com os grupos fenólicos saturados ligados através 
da ligação β-dicetona-α,β-insaturada- (Fig. 1). A CUR é geralmente usada com aditivo corante 
alimentar sendo também associada a inúmeras aplicações faramacológicas , entre as quais se podem 
citar as suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, hipocolesterolémica e anti-cancerígena. 
Outras relevantes aplicações farmacológicas incluem o tratamento de diabetes do tipo-II, artrite 
reumatóide, esclerose múltipla e doença de Alzheimer [5]. Contudo, uma significativa limitação 
para o uso da CUR é a sua baixa solubilidade em solução aquosa (logP = 3.29). 
 

 
Figura 1. Estrutura química das formas tautoméricas da curcumina. 

 
Nesta comunicação apresentaremos uma abordagem global para a dissolução e entrega de 
curcumina em hidrogéis modificados de goma arábica responsivos ao pH. Numa primeira etapa, a 
curcumina será encapsulada, por ligações supramoleculares, em ciclodextrina. Em seguida, o efeito 
da percentagem de substituição de metacrilato de glicidilo na goma arábica será analisado. A 
encapsulação de complexo de CUR em hidrogéis de goma arábica modificada, assim como os 
consequentes estudos de libertação e citotoxicidade, serão, por fim discutidos. Os resultados 
apresentados demonstram que as matrizes de goma arábica modificada com incorporação de 
curcumina apresentam um elevado potencial para libertação no intestino. 
 
Experimental  
Materiais 

Goma arábica (GA) da árvore da Acaccia e α-ciclodextrina (α-CD, ≥ 98 %) foram adquiridas à 
Sigma-Aldrich. Curcumina (Cur, pureza > 98%) e metacrilato de glicidilo (GMA, 97 %) foram 
obtidas da Fisher Chemical e da Acros Organics, respectivamente. Os solventes usados e outros 
reagentes foram usados tal como recebidos. 
 

Modificação química da goma arábica e preparação dos hidrogéis 

A modificação química da goma foi baseada no método descrito em [6]. O efeito do grau de 
substituição (GS) dos grupos carboxílicos da GA foi estudado através da utilização de diferentes 
volumes de solução de GMA; assim, diferentes volumes de GMA (em percentagem v/v) foram 
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adicionados à solução de GA: 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 e 6.0 %. A goma arábica modificada será 
designada como GAMx, sendo que o subescrito representa a percentagem de GMA adicionado. 
Os hidrogéis de GAM foram preparados de acordo com o protocolo descrito em [4]. Os hidrogéis 
contendo o complexo de curcumina foram preparados por carregamento do complexo na solução de 
pré-gel. Por outro lado, os complexos de Cur/CD, em várias razões molares [Cur]/[CD] foram 
preparados através do método de evaporação. 
 
Caracterização dos sistemas envolvendo goma arábica modificada 

Os materiais obtidos foram caracterizados com diferentes técnicas incluindo RMN, TGA, DSC, e 
MEV; espectrofotometria de fluorescência e refletância difusa. O efeito de diferentes meios (SIF e 
SGF) no grau de intumescência e nas cinéticas de libertação foi estudado a 37 ºC. A libertação da 
curcumina das matrizes de GAM foi estudada por absorção de UV-vis. Os estudos de citotoxicidade 
foram efectuados com células Caco-2, e a viabilidade celular foi determinada através da medida de 
densidade óptica das amostras a 540 nm, e considerando a densidade óptica a 630 nm como 
referência.  
 
Resultados e Discussão  
Modificação da goma arábica e hidrogéis de goma arábica 

Os diferentes graus de metacrilação da GA foi monitorizada através de RMN (Fig. 2). Os sinais a δ 
6.20 e 5.79 ppm são atribuídos aos hidrogênios vinílicos do grupo metacriloíla, enquanto o sinal em 
δ 1.96 ppm é relacionado com os hidrogênios metílicos do referido grupo. 

 
Figura 2. Espectros de 1H RMN da GA (A), GAm1.0 (B) e GAm6.0 (C). 

 

 
Figure 3. Dependência do grau de intumescimento de hidrogéis de goma arábica modificada do grau de 

substituição e do pH (baseado numa análise factorial 22). 
 
Com base nos espectros de RMN é possível obter o grau de substituição da goma arábica. O grau de 
intumescimento (Q) dos hidrogéis preparados com base em goma arábica modificada, em fluidos 
gástrico (SGF) e intestinal (SIF) simulados, foi determinado experimentalmente (Fig. 3). Podemos 
observar que embora o parâmetro Q seja dependente do pH e do grau de modificação da GA, é mais 
sensível ao grau de modificação do que ao pH. Faz-se notar ainda que a variação do Q com o grau 
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de substituição apresenta uma maior variação aquando em SIF do que em que SGF, o que é 
compreensível tendo em consideração que o pKa da goma arábica modificada é cerca de 4.5 [4]. 
Os hidrogéis com diferentes graus de substituição da GA não apresentam diferenças nas suas 
propriedades térmicas. 
 
Modificação da goma arábica e hidrogéis de goma arábica 
Os hidrogéis com diferentes graus de substituição, e estáveis mecanicamente, foram carregadas com 
complexos de curcumina e α-ciclodextrina (α-CD). Duma análise do efeito das ciclodextrinas 
naturais (α-, β-, e γ-CD) na solubilidade da curcumina em solução aquosa, verificou-se que aqueles 
complexos apresentavam os maiorews valores de solubilidade aquando os complexos eram 
sintetizados numa estequiometria de 4:1 (CD:Cur). A encapsulação dos complexos de Cur em 
hidrogéis foi caracterizada espectroscopicanmente, por análise térmica e por microscopia 
electrónica de varrimento. A Fig. 4 apresenta os espectros de refletância difusa e fluorescência dos 
compósitos, sendo possível observar os respectivos máximos a 420 e 560 nm característicos da 
curcumina. No caso do análise termogravimétrica é possível observar que a estabilidade térmica do 
hidrogel compósito é superior à do hidrogel, mostrando existir algum aumento de ordem na 
estrutura do hidrogel na presença do complexo de Cur. 
 

 
Figura 4. (A) Espectros de emissão de fluorescência (λexc=350 nm) e reflectânica difusa normalizados de 
hidrogéis de GAM3 contendo 10% de complexo de Cur, e (B) termograma e DTG do hidrogel GAM2.0 na 
ausência e presença de complexo CUR/α-CD. 
 
Libertação controlada de Cur 
A Fig. 5 apresenta as cinéticas de libertação de Cur desde hidrogéis de GAM com diferentes graus 
de substitição para SIF e SGF, a 37 ºC.  
 

 
Figura 5. Cinéticas de libertação normalizadas de curcumina desde hidrogéis de GAM com diferentes graus 
de substituição para SIF (A) e SGF (B), a 37 ºC. GS: (□) GAM2.0, (○) GAM3.0, (�)GA4.0, e (◊) GA6.0.  
 



                                Anais do 13º Congresso Brasileiro de Polímeros – Natal, RN – 18 a 22 de outubro de 2015 

Após a análise dos dados experimentais com modelos semi-empíricos é possível concluir que: a) o 
mecanismo e as constantes cinéticas para a libertação da Cur diferem do grau de substituição e do 
meio para o qual a substância activa é libertada; e b) a libertação da Cur para SGF a partir do 
hidrogel de GAM2.0 é um processo que ocorre em duas etapas distintas, devido à degradação do 
hidrogel (ver Figs. 5b e 6). As diferentes dependências e a sua relação com aspectos estruturais será 
apresentada em detalhe  
 

 
Figure 6. Microfotografias de microscopia electrónica de varrimento de hidrogeis de GAM contend Cur/α-
CD previamente imersas em (A) SIF e (B) SGF. ×1500. 
 
Ensaios de citotoxicidade em células Caco-2 
Foram efectuados estudos de citotoxicidade em células Caco-2 não-diferenciadas e diferenciadas. É 
possível confirmar que os complexos de Cur/α-CD incorporados nos hidrogéis não apresentam 
toxicidade, sendo que, como previsto, a citotoxicidade em célula diferenciadas seja inferior devido à 
existência da camada de muco que funciona como uma barreira selectiva. 
 
Conclusões  
Foram preparados hidrogéis de goma arábica modificada contendo complexos de Cur/α-CD (1:4). 
Os hidrogéis preparados com percentagens de GMA inferiores a 2% (v/v) conduzem a géis não 
manuseáveis, porventura devido a um baixo grau de reticulação. Os hidrogéis com um grau de 
substituição de 2.0 % de GMA apresentam um comportamento dispar a diferentes valores de pH, 
sendo os que apresentam um comportamento mais selectivo aos fluido gástrico e intestinal. esse 
comportamento deve-se a uma erosão da estrutura que ocorre preferencialmente a pH ca. 6.5. Este 
facto associado à baixa toxicidade apresentada em células Caco-2 diferenciadas indicam que estes 
sistemas apresentam um elevado potencial para a libertação controlada de Cur no meio intestinal, 
após administração oral. 
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