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RESUMO 

A utilização de fármacos na forma de complexos incorporados a matrizes 

poliméricas pode levar a um controle adequado na absorção gastrintestinal 

quando administrados por via oral. Como consequência, existe a possibilidade de 

obtenção de uma ação gradual através de liberação progressiva do fármaco, 

aumentando desta forma sua eficiência e reduzindo a dose e a toxicidade. 

Estudos prévios demonstram que os materiais pseudoboemita fabricada a partir 

de reagentes de alta pureza ou sob ação de radiação ionizante possuem 

propriedades interessantes para interagir com diferentes moléculas. Sendo a 

pseudoboemita material obtido via polimerização inorgânica de baixo custo, 

moléculas com diferentes características físico-químicas podem ser incorporadas 

a este suporte e, o complexo formado foi avaliado como sistema de liberação de 

fármacos. Para se traçar um perfil da influência das propriedades físico-químicas 

de uma molécula no processo de interação com pseudoboemita, dois fármacos, 

com atividades farmacológicas reconhecidas e propriedades físico-químicas 

semelhantes, foram escolhidos. Buscou-se também ressaltar a importância destes 

materiais como transportadores de fármacos, servindo inclusive, como 

precursores de novos sistemas terapêuticos. Portanto, o presente trabalho visou:  

 a) Desenvolver pseudoboemitas, obtidas pelo processo sol-gel, para a 

preparação de nanopartículas com o intuito de avaliar sua viabilidade como 

sistemas de liberação de fármacos;  

b) Avaliar a capacidade de interação e possível sinergismo de diferentes 

moléculas bioativas com a pseudoboemita.  

c) Preparar comprimidos de aciclovir e atenolol incorporados aos materiais a fim 

de avaliar o perfil de dissolução do sistema formado, correlacionando os dados 

obtidos in vitro com a biodisponibilidade dos fármacos estudados.  

 

Palavras-chave: pseudoboemita, liberação controlada de fármacos, sol-gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 O processo sol-gel é uma metodologia de preparação de cerâmicas 

porosas, vítreas e cristalinas partindo-se de precursores moleculares, no qual uma 

rede de óxidos pode ser obtida por meio de reações de polimerização inorgânica. 

Estas reações ocorrem em solução, e o termo �sol-gel� é utilizado para descrever 

a síntese de óxidos inorgânicos obtida por métodos de via úmida. 

 Uma característica importante do processo sol-gel é a obtenção de 

materiais com as características e propriedades pré-planejadas com a 

possibilidade de controle de todas as etapas, desde o precursor molecular até o 

produto final. É possível realizar controle estequiométrico, controle da porosidade, 

da estrutura cristalina e do tamanho das partículas, fatores que influenciam as 

propriedades físicas e químicas, como por exemplo, a área específica, que está 

relacionada diretamente com as propriedades catalíticas e de adsorção. 

 Apesar de ter sido descoberto no século XIX, somente nas quatro últimas 

décadas, houve um crescimento significativo no interesse pelo processo sol-gel. 

Esta motivação deve-se ao fato que os materiais obtidos por este método 

apresentam alta pureza, boa homogeneidade, podendo-se obter fibras, filmes, 

monolitos e pós que tem aplicação na fabricação de revestimentos ópticos e de 

filmes porosos e protetores, entre outros. 

 Uma grande vantagem deste processo é a obtenção de óxidos inorgânicos 

com propriedades desejadas como dureza, transparência óptica, durabilidade 

química, porosidade e resistência térmica, usando temperaturas de fusão muito 

inferiores às dos métodos tradicionais de produção de vidros e cerâmicas. Vários 

exemplos de rotas práticas de obtenção de novos materiais, com propriedades 

únicas, via processo sol-gel, coincidem com o crescente reconhecimento de que 

os métodos de misturas e aquecimentos de pós, classicamente utilizados na 

obtenção de vidros e cerâmicas, apresentam limitações inerentes, no que diz 

respeito ao controle da homogeneidade e de aglomerações no material final 

resultante. 

 A pseudoboemita é um oxi-hidróxido de alumínio que pode ser obtida pelo 

processo sol-gel. 



Os óxidos de alumínio não se transformam diretamente na estrutura estável 

hexagonal do corundum (-alumina). Os sais de alumínio se decompõem nas 

aluminas de transição que são fases metaestáveis antes de se transformarem em 

-alumina. Estas sequencias de transformações de fase, para o hidróxido de 

alumínio, Al(OH)3, como o mineral Gibsita, para a Bayerita obtida pelo processo 

Bayer e para Boemita (AlOOH), em aluminas são mostradas no Esquema 1. 

 

Esquema 1 - Sequencia de transformações de fase de hidróxidos de alumínio 

(WEFERS, 1972). 

 

Em condições hidrotérmicas, Gibsita e Bayerita primeiro se decompõem em 

Boemita (AlOOH) e então em -alumina. A desidratação em torno da 

temperatura de 250o C produz a fase metaestável -alumina com alta área 

específica, a qual é utilizada em catálise e em processos de adsorção. A 

decomposição posterior, em temperaturas mais elevadas, desta fase reduz a área 

específica do pó obtido e finalmente a transformação de -alumina ocorre pelo 

processo de nucleação e crescimento terminando as transformações de fase da 

alumina. SANTOS et al (SANTOS, 2000) trabalhando com aluminas de transição 

da Alcoa concluiu que todas as amostras analisadas apresentavam poros. 



 A utilização de materiais cerâmicos como, por exemplo, as argilas para a 

produção de nanosistemas com atividade biológica têm sido muito estudadas 

recentemente (SOARES, 2003; CARRETERO, 2002, NETO, 1993). As bentonitas, 

argilas constituídas predominantemente de cristais de esmectita de dimensões 

nanométricas, que conferem as mesmas alta área específica (SANTOS, 1992), 

foram estudadas por SOARES, 2003 para liberação de fármacos. As 

pseudoboemitas e as aluminas de transição obtidas a partir da queima das 

pseudoboemitas foram utilizadas na produção de membranas como suporte para 

leveduras destinadas à fermentação alcoólica (SANTOS, 2002; KYIOHARA, 

2003). Pseudoboemitas sintetizadas a partir de cloreto de alumínio como 

precursor e também a partir de pó de alumínio metálico foram procedimentos 

adotados por TAICHI, 1974 e KIYOHARA et al, 2003 para a obtenção de 

pseudoboemitas que pudessem ser utilizadas em sistemas com atividade 

biológica. 

 A utilização de materiais nanoestruturados de alto desempenho para a 

produção de medicamentos inteligentes é uma realidade e nesse contexto, as 

nanopartículas apresentam papel muito importante na produção de sistemas de 

liberação controlada de fármacos para o tratamento do ser humano. 

Nanoestruturas, constituídas por materiais (cerâmicos com elevada área 

específica e polímeros) com diferentes propriedades, incorporadas a moléculas 

bioativas, representam avanço significativo nas ciências farmacêuticas e 

certamente serão aspectos relevantes para a produção de medicamentos mais 

eficazes e menos tóxicos. 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETIVOS 

A utilização de fármacos na forma de complexos incorporados a matrizes 

poliméricas pode levar a um controle adequado na absorção gastrintestinal 

quando administrados por via oral. Como consequência, existe a possibilidade de 

obtenção de uma ação gradual através de progressiva liberação do fármaco, 

aumentando desta forma sua eficiência e reduzindo a dose e a toxicidade (RANG 

et al, 2004). Estudos prévios demonstram que os materiais pseudoboemita e 

gama-alumina fabricados a partir de reagentes de alta pureza ou sob ação de 

radiação ionizante possuem propriedades interessantes para interagir com 

diferentes moléculas. Sendo a pseudoboemita material obtido via polimerização 

inorgânica de baixo custo, moléculas com diferentes características físico-

químicas podem ser incorporadas a este suporte e, o complexo formado poderá 

ser avaliado como sistema de liberação de fármacos. Para se traçar um perfil da 

influência das propriedades físico-químicas de uma molécula no processo de 

interação com pseudoboemita, dois fármacos, com atividades farmacológicas 

reconhecidas e propriedades físico-químicas semelhantes, foram escolhidos. 

Busca-se também ressaltar a importância deste material como transportadores de 

fármacos, servindo inclusive, como precursores de novos sistemas terapêuticos. 

Portanto, o presente trabalho visa: 

a) Desenvolver pseudoboemitas, sintetizada pelo processo sol-gel, para a 

obtenção de nanopartículas com o intuito de avaliar sua viabilidade como sistemas 

de liberação de fármacos; 

b) Avaliar a capacidade de interação e possível sinergismo de diferentes 

moléculas bioativas com a pseudoboemita.  

c) Preparar comprimidos de aciclovir e atenolol incorporados à pseudoboemita a 

fim de avaliar o perfil de dissolução do sistema formado, correlacionando os dados 

obtidos in vitro com a biodisponibilidade dos fármacos estudados. Estes dados 

podem sugerir a utilização de pseudoboemita, como sistema de liberação de 

fármacos. 

 

 



3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Como o objetivo deste projeto de pesquisa é a utilização de pseudoboemita 

na liberação controlada de fármacos, primeiramente iremos apresentar os 

excipientes farmacêuticos.  

 

3.1 EXCIPIENTES 

Segundo a ANVISA (DCB, ANVISA, 2008) p.4, Glossário de Denominações 

Comuns Brasileiras, os excipientes farmacêuticos são definidos como: 

 

EXCIPIENTES � 1) Os excipientes são substâncias que, em concentrações 

presentes em algumas formas farmacêuticas, não apresentam atividade 

farmacológica. Contudo, isso não exclui a possibilidade de que determinados 

excipientes possam causar reações alérgicas ou efeitos indesejáveis. Os 

excipientes são empregados para dotar as formas farmacêuticas de 

características que assegurem a estabilidade, biodisponibilidade, aceitabilidade e 

facilidade de administração de um ou mais princípios ativos. Na medida em que os 

excipientes afetam a liberação do princípio ativo, eles podem modificar a 

magnitude (efetividade/potência) e o perfil temporal (farmacocinética) das ações 

farmacológicas dos produtos farmacêuticos através de modificações na sua 

estabilidade. Os excipientes servem, além disso, para dar uma forma ou 

consistência adequada a uma preparação. 2) Certas farmacopéias não aceitam o 

uso de excipientes que possam interferir nas provas e avaliações farmacopeicas 

descritas nelas, tal como acontece com a Farmacopéia Britânica. 3) Os termos 

�ingrediente inativo� e �substância agregada� são geralmente empregados nas 

farmacopéias, tanto que os outros sinônimos se empregam com preferência na 

terminologia da tecnologia farmacêutica. Exemplos de excipientes: desintegrantes, 

emulsificantes (emulsionantes), corantes, flavorizantes, aglutinantes, 

conservantes, espessantes, entre outros.  

As principais funções dos excipientes farmacêuticos são três: otimizar a 

estabilidade do fármaco, favorecer a biodisponibilidade (liberação do fármaco e 

farmacocinética) e fornecer a melhor consistência para facilitar na manufatura dos 



produtos farmacêuticos.  Ainda segundo Pifferi (1999) as funções dos excipientes 

farmacêuticos podem ser subdivididas nas seguintes categorias: 

 Estabilizadores: antioxidantes, agentes quelantes, conservantes, 

estabilizantes, tampões. 

 Absorção de Fármacos: desintegrantes, plastificantes, modificadores da 

liberação de fármacos, incrementadores de dissolução, molhantes, formadores de 

filmes, bioadesivos, agentes encapsuladores, agentes emulsificantes �in situ�, 

microemulsões. 

 Processo de Fabricação: bases diversas para semi- sólidos, diluentes e 

outros. 

 Necessidades Tecnológicas: agentes emulsificantes, gelificantes, 

propelentes, incrementadores de compactação, antiaderentes (lubrificantes), 

promotores de fluxo e outros. 

A pseudoboemita devido a sua elevada pureza e elevada área específica 

apresenta-se como um material promissor para a liberação controlada de 

fármacos. 

 

3.2 PSEUDOBOEMITA 

 A pseudoboemita é um material sintético obtido pelo processo sol-gel 

possuindo uma estrutura muito semelhante à da boemita (Esquema 2). A boemita 

possui a mesma estrutura da lepidocrocita (ã-FeO-OH). Sua estrutura é 

constituída de duas camadas de octaedros de oxigênio preenchidas parcialmente 

com cátions de Alumínio, sendo ortorrômbica (a=0,36936 nm, b=1,2214 nm, 

c=0,28679 nm). A diferença entre boemita e pseudoboemita é que a célula unitária 

da pseudoboemita é levemente maior que a da boemita devido a incorporação de 

água na estrutura cristalina da pseudoboemita (THEO KLOPROGGE, 2006). Por 

pseudoboemita pode-se entender Al+3 �mal cristalizado� na composição de 

Al2O3.xH2O (2,0>x>1,0) com espaçamentos interplanares aumentadas na direção 

[020] até o valor de 0,67nm (6.7Å) em comparação com 6.12Å para boemita - 

AlOOH or Al2O3.1H2O (KRIVORUCHKO et al., 1978 in VIEIRA COELHO, et al 

2008).  



 

 

 

Esquema 2: Representação da estrutura da pseudoboemita. Fonte: Moroz (1992). 

 

O processo sol-gel tem sido muito estudado por possibilitar a obtenção de 

pseudoboemias (precursor da alumina) na forma de pó e fibras cerâmicas com 

pequenas dimensões e elevado grau de homogeneidade, em temperaturas 

reduzidas, sendo o mesmo uma forma de processamento nanoestrutural, pois são 

obtidos materiais com estruturas e características nanométricas (EDELSTEIN e 

CAMMARATA, 1996). 

 A obtenção da pseudoboemita pela técnica sol-gel em meio aquoso ocorre 

a partir da polimerização inorgânica dos percursores que contenham alumínio e 

que contenham hidroxilas, por exemplo, cloreto de alumínio hexahidratado (AlCl3. 

6H2O) e hidróxido de amônio (NH4OH). A adequada adição destes reagentes tem 

como resultado a formação de um gel, a formação deste gel pode ser explicada 

pelo meio básico conter íons OH
-. O cátion hidratado Al

3+ troca uma molécula de 

água formando [Al(OH)2]
+ , o qual é solúvel em água. Com a continuidade da 

hidrólise pelo meio básico, o cátion anterior passa a [Al(OH)3]
+ o qual é monômero 

da reação de polimerização inorgânica linear conforme a equação 1: 

 

OH-Al
+
-OH + OH-Al

+
-OH → OH-Al

+
-O- Al

+
-OH +H2O  (1) 



 O produto dessa reação é um dímero que reagindo com outro dímero forma 

um tetrâmero. A partir de tetrâmeros são obtidos octâmeros e assim 

sucessivamente obtendo-se um polímero linear. O grupo [-AlOOH-] da boemita 

forma o polímero linear que é a pseudoboemita fibrilar. Ao atingir o ponto 

isoelétrico (pelo aumento do pH), com a neutralização da carga da superfície dos 

colóides finalmente o sol se transforma em um gel (ALMEIDA, et al., 1999). 

O mecanismo do processo de nucleação é do tipo hidrólise-precipitação 

como visto acima e pode ser descrito segundo a estequiometria de acordo com a 

equação 2 por Figueroa, s/d. 

 

n[Al(H2O)6]
3+

 + mOH
-
 →  [Aln(OH)m(H2O)6n-m]

(3n-m) 
+ mH2O   (2) 

 

Geralmente, um hidróxido de alumínio do tipo pseudoboemita apresenta 

poros concentrados em duas faixas de diâmetros de poros: de 30 a 1 000 Å 

(mesoporos), e de 1000 a 10000 Å (macroporos). As variáveis do processo no 

preparo de aluminas cataliticamente ativas ou utilizadas como suporte de 

catalisadores são muitas e com diferentes níveis de importância. Relacionam-se 

algumas das mais significativas: matérias-primas; técnica de precipitação; pH de 

precipitação; teor de Al2O3 no meio reacional; temperatura de precipitação; 

agitação do meio reagente; condição de envelhecimento (MOURE, et al, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAIS 

 Os reagentes utilizados (e os fornecedores dos mesmos) nos ensaios para 

obtenção da pseudoboemita e dos comprimidos são descritos a seguir. 

 

POLI(ÁLCOOL VINÍLICO) (PVAL) 

A função do PVAl no processo de obtenção da pseudoboemita é a de 

aumentar a viscosidade da solução do percursor cloreto de alumínio 

(LINDERMANN, 1971). Foi utilizada solução a 8% de PVAl (fornecedor: LabSynth) 

em água destilada. 

 

CLORETO DE ALUMÍNIO HEXAHIDRATADO (AlCl3. 6H2O) 

A solução de cloreto de alumínio foi utilizada para fornecer o íon alumínio 

para a formação dos monômeros [Al(OH)2]
+, necessário para a formação da 

pseudoboemita. Foi utilizada uma solução de concentração 2 mol/L de AlCl3. 6H2O 

em água (fornecedor: LabSynth). 

 

HIDRÓXIDO DE AMÔNIO (NH4OH) 

A solução de hidróxido de amônio foi utilizada na obtenção do gel de 

pesudoboemita. Pela elevação do pH ocorre a neutralização da carga superficial 

dos colóides presentes na solução, formando-se então o gel de pseudoboemita 

segundo Lindermann, 1971. Utilizou-se NH4OH 28% (fornecedor: LabSynth). 

 

PSEUDOBOEMITA 

A pseudoboemita é obtida pelo processo sol-gel, partindo-se de uma 

solução de AlCl3.6H2O (2 mol/L) em água, e com PVAl (8% em massa) 

solubilizado em água destilada obtém-se uma solução viscosa que é adicionada 

por gotejamento à solução de NH4OH resultando em um gel. A relação 

volumétrica entre AlCl3. 6H2O (28% em massa)  e PVAl (8%) foi de 2,5:1. 



As condições utilizadas foram temperatura de -5°C, e ausência de agitação 

da solução. O gel é lavado com água destilada para a retirada do excesso de 

NH4OH , faz-se uma filtração à vácuo lavando o filtrado com água destilada até o 

pH ser neutralizado no filtrado, o que garante a retirada de impurezas de cloreto 

de amônio o qual é o subproduto da reação. O gel é então filtrado e seco a 70ºC 

em estufa, o material seco é finalmente moído e passado em peneiras com 

abertura de 90 m. 

 

FÁRMACO ATENOLOL  

O atenolol (Esquema 3) é uma droga que pertence ao grupo dos beta 

bloqueadores, uma classe de drogas usadas principalmente em doenças 

cardiovasculares. O mesmo apresenta-se sob a forma de pó branco cristalino, e 

de acordo com a Classificação Biofarmacêutica Internacional (CBI), que distingue 

os fármacos em 4 classes distintas, levando em conta a solubilidade e a 

permeabilidade, ele é  considerado um fármaco de classe II segundo Amidon, 

sendo rápida, mas incompletamente absorvido pelo trato gastrointestinal. Sendo 

assim é alvo de estudos de liberação controlada para que possa ser 

disponibilizado de acordo com a capacidade de absorção pelo organismo. Pelos 

métodos convencionais apenas cerca de 50 a 60% de uma dose oral de atenolol é 

absorvida. O pico de concentração plasmática igual a 1-2 ìg/mL é alcançado 2 a 4 

horas após a administração oral (KULKAMP, 2003).  

O fornecedor do fármaco atenolol utilizado nos experimentos foi a 

Henrifarma. 

 

 

Esquema 3: Estrutura Química do fármaco atenolol. Fonte: Soares (2003). 

 



FÁRMACO ACICLOVIR  

O aciclovir apresentado no Esquema 4, segundo a nomenclatura da IUPAC 

2-amino- 9-((2 -hydroxyethoxy) methyl)-1H-purin-6(9H)-one e fórmula molecular: 

C8H11N5O3 (Massa Molar: 225.21 g/mol), atua contra os tipos I e II de herpes 

simples e vírus de varicela zoster, pertence à classe IV segundo a Classificação 

Biofarmacêutica Internacional - CBI, apresenta-se sob a forma de um pó cristalino 

branco, muito pouco solúvel em água, insolúvel em álcool e ligeiramente solúvel 

em soluções ácidas ou alcalinas diluídas. 

 

 

  

Esquema 4: Estrutura Química do fármaco aciclovir. Fonte: Soares (2003). 

 

Quando administrado por via oral é parcialmente absorvido no trato 

gastrointestinal, apenas 20% da dose são absorvidos e as concentrações 

plasmáticas máximas são atingidas em 1-2 horas, sendo necessário a sua 

administração normalmente 2 vezes ao dia (STULZER, et  al, 2007).  

O fornecedor do fármaco aciclovir utilizado nos experimentos foi a  

Henrifarma. 

 

4.2 MÉTODOS 

 Após a síntese da pseudoboemita, esta foi caracterizada pelas seguintes 

técnicas: DTA/TG, MEV, DRX, e FTIR. 

 Estas técnicas de análises são utilizadas na caracterização da 

microestrutura de materiais e foram aplicadas neste trabalho para o estudo da 

interação de uma pseudoboemita como excipiente para a pré-formulação dos 

fármacos atenolol e aciclovir. 



 

ENSAIOS DE VELOCIDADE DE ADSORÇÃO E DE DISSOLUÇÃO �in vitro� 

(DISSOLUTOR)- ANÁLISE DOS RESULTADOS POR ESPECTROSCOPIA UV-vis 

Estes ensaios são utilizados com o intuito de conhecer-se a velocidade que 

o princípio ativo dissolve em um meio líquido (geralmente aquoso) e a quantidade 

total que se dissolve. Desta maneira, pode-se conhecer a existência de alguma 

interação excipiente/fármaco, como a adsorção do fármaco pela pseudoboemita, 

que afete a velocidade de dissolução e sua biodisponibilidade (VILA JATO, 2001). 

No Esquema 5 temos o aparato 2 indicado pela �United States Pharmacopeia� 

USP para a realização deste ensaio padrão de dissolução sob banho 

termostatizado utilizado à temperatura corpórea de 37°C, com rotação de 100 rpm 

por 30 minutos. O equipamento utilizado foi o dissolutor (marca: Novaética). 

 

Esquema 5: Aparato 2 USP. Fonte: Envschem (2008). 

 

EXPERIMENTOS PARA ATENOLOL 

A cinética de liberação é acompanhada pela montagem da curva de 

liberação por espectroscopia no ultra-violeta visível (UV-vis) baseada nas 

moléculas que sofrem transições eletrônicas moleculares.  O método utilizado 

para determinar quantitativamente a concentração de substâncias em solução que 

absorvem radiação, é usando a Lei de Beer-Lambert, e estas medições são 

relacionadas com o tempo para se construir a cinética de liberação do fármaco do 

comprimido. 



 Uma observação que deve ser levada em conta para analisar fármacos por 

espectroscopia no ultravioleta é que as moléculas do fármaco devem conter 

grupos cromóforos para que as transições eletrônicas ocorram, caso contrário é 

necessário usar outras técnicas como associar complexantes que formem um 

grupo cromóforo ou outros métodos analíticos, por exemplo,  eletroforese capilar, 

cromatografia, dentre outras técnicas (RIBEIRO, et al  2005). 

 Para a quantificação indireta, da quantidade de ativo que interagiu com a 

pseudoboemita, por meio da espectrofotometria de UV-Vis, é construída com 

dados experimentais uma curva de calibração do fármaco no solvente aquoso 

neutro ou ácido, mais adequado para melhor solubilizar o mesmo. O ensaio de 

interação fármaco-pseudoboemita utilizando-se o comprimento de onda 

correspondente ao máximo de absorção por UV-vis para o fármaco permite pela 

lei de Beer acompanhar o comportamento das concentrações de fármacos em 

solução. Para a construção da curva foram escolhidos pontos obtidos por diluição 

da solução retirada do dissolutor �solução mãe� de 200X, 100X, 66,66X e 50X , 

para ë= 279nm.  

O equipamento espectrofotômetro de UV-vis (marca: Femto) foi 

programado no modo fotométrico para coletar dados de absorção para diferentes 

concentrações de atenolol. 

No caso do atenolol o comprimento de onda é (ë= 279nm) segundo Soares 

(2003).  O atenolol é preparado em balão de 1 litro solubilizado em água de modo 

a obter concentração de 10g/L, como indicado no procedimento da Farmacopeia 

Portuguesa VII. 

Obtida a curva de calibração são realizados ensaios em triplicata no 

equipamento dissolutor, utilizando-se do aparato USP 2 para agitação e mantendo 

sempre as mesmas condições de temperatura, rotação e tempo, citadas 

anteriormente. É feito o ensaio de adsorção, com a adição de 5 gramas de 

pseudoboemita com partículas menores que 90 m às soluções de 900mL dentro 

do dissolutor, contendo o fármaco atenolol na concentração de 10g/L. Após a 

interação com a pseudoboemita, ou seja, após a adsorção do fármaco pela 

pseudoboemita, estes são filtrados e são medidas as absorbâncias no modo 



fotométrico para ë= 279nm. Estes valores são registrados, e a partir da curva de 

calibração, obtém-se a concentração de atenolol, que por diferença (subtraindo-se 

a concentração inicial) permite verificar a quantidade do fármaco adsorvido pela 

pseudoboemita. 

Observou-se que o particulado de pseudoboemita não é centrifugado 

mesmo a 3500 rpm por 2 horas, o que é confirmado por UV-vis, pois as soluções 

obtidas ficam visivelmente turvas, em função de partículas de pseudoboemita em 

solução que desviam a luz. 

Foram realizadas filtrações a vácuo utilizando-se sempre de três papéis de 

filtro quantitativos do tipo 41. A curva de calibração a partir de uma concentração 

conhecida, assim como todas as amostras do ensaio de adsorção foram 

realizadas a 37ºC por 30 min a 100 rpm, e então filtrada à vácuo utilizando três 

papeis de filtro. 

 

 EXPERIMENTOS PARA ACICLOVIR 

Para o aciclovir os ensaios são análogos aos ensaios realizados para o 

atenolol, porém o comprimento de onda é (ë= 270 nm) segundo Soares (2003). O 

aciclovir é preparado solubilizando-se seu pó em balão de 1 litro com ácido 

clorídrico 0,1 mol/L de modo a obter concentração de 5 g/L, como indicado no 

procedimento da Farmacopeia Portuguesa VII; sendo esta a solução de partida, 

ou �solução mãe�. Observou-se que esta solução estava levemente turva, e a 

mesma foi posteriormente diluída conforme indicado a seguir. 

Para a construção da curva de calibração foram escolhidos os pontos 

obtidos por diluição da solução retirada do dissolutor �solução mãe� de 50X; 10X; 

8,3X e 7,14X , para ë= 270nm. 

Os ensaios de adsorção foram realizados no dissolutor como descritos para 

o atenolol, mas usando solução 5g/L de aciclovir para completar o volume de 

900mL do dissolutor e acrescentados 5 gramas de pseudoboemita no dissolutor, 

utilizando-se sempre solução HCl 0,1 mol/L. 

Algo muito interessante ocorreu quando foram medidas as absorbâncias 

para o filtrado de três papeis de filtro, como feito para o atenolol. Foi observado 



que o valor de absorbância superou o máximo que é 1. Assim foram feitas muitas 

diluições até encontrar as concentrações, em que há medição de absorbância, nos 

limites da lei de Beer, obtidos para diluições respectivamente de 1250X; 500X; 

250X; 208,3X da �solução mãe�. 

 

PERFIL DE LIBERAÇÃO (DESSORÇÃO) DO ATENOLOL E DO 

ACICLOVIR ADSORVIDOS PELA PSEUDOBOEMITA 

Os estudos de liberação foram conduzidos de acordo com o método 

proposto pela USP 26 e as referências (STULZER, eta al 2007) e (SOARES, 

2003), utilizando-se aparato 2 (esquema 5) a temperatura de 37ºC e rotação de 

100 rpm. O meio de dissolução utilizado foi fluído gastrintestinal (pH 1 e 7) (a de 

pH=1 preparada com ácido clorídrico, conforme proposto pela USP 26); volume de 

900 mL. Alíquotas de 50 mL foram retiradas nos intervalos de 5, 10, 15, 30, 60, 90 

e 120 min, e então filtradas em três papeis de filtro para evitar a possibilidade de 

se ter interferência de partículas de pseudoboemita suspensas. O volume de cada 

alíquota retirada foi reposto. As amostras foram filtradas e a quantidade de 

aciclovir e de atenolol liberada em cada caso, determinada através da leitura das 

absorbâncias em espectrofotômetro na região do UV-vis (200-400nm) os 

comprimentos de onda de máxima absorção, no caso do atenolol ë= 279 nm e do 

aciclovir ë=270 nm.  

Este ensaio da construção do perfil de liberação foi realizado em triplicata, a 

37ºC e 100 rpm, para cada frasco de dissolutor, foi utilizado o volume de 900mL 

tanto no de solução de pH=1 quanto na de pH=7, para cada um deles foi 

acrescido 2 gramas de pseudoboemita  contendo fármacos adsorvidos obtidos 

pelo ensaio anterior. Foram coletadas alíquotas de 50mL nos tempos marcados a 

partir do ínicio do ensaio de 5min , 15 min, 30 min, 60min, 90min e 120 min. 

 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) 

A análise por CLAE tem sido o método de escolha para a identificação e 

quantificação de muitos fármacos pelo fato da técnica combinar método de 

separação e quantificação, o que confere mais segurança quando estão presentes 



outras substâncias, possíveis interferentes, como impureza, substâncias 

aparentadas e produtos de degradação, além de boa sensibilidade (MALUF, D.F., 

2008). 

O método por CLAE como um método de comparação tem sido aplicado à 

determinação quantitativa de analitos nas amostras. A aplicação da CLAE clássica 

consiste no uso de cromatogramas obtidos de um único comprimento de onda. A 

fase estacionária consiste de um pó finamente sólido adsorvente empacotado em 

uma coluna de metal e a fase móvel consiste de um solvente eluente forçado 

através da coluna por uma bomba de alta pressão. A mistura a ser analisada é 

injetada e monitorada por um detector (MALUF, D.F., 2008). 

Os experimentos foram realizados utilizando um equipamento  Dionex com 

4 canais acoplado a coluna com fase estacionária reversa (RP-C18) com detector 

Dionex UV-vis. 

Inicialmente foram analisados as soluções dos padrões dos fármacos na 

concentração de 1mg/mL sendo o atenolol em água e o aciclovir em solução de 

HCl 0,1M, determinando-se assim o tempo de retenção dos mesmos. 

As condições de ensaio para o aciclovir foram com detector de UV-vis a 254 

nm. A fase móvel é diluída com água pura e acetonitrila (95:5 v/v) a sob fluxo na 

taxa de 0.8 mL/min. O tempo de retenção do aciclovir é cerca de 7,5 min com pico 

simétrico, para fluxo isocrático (STULZER, et al., 2008). 

As condições de ensaio para o atenolol foram fase móvel 

metanol/acetonitrila/tampão fosfato (15:15:70) com pH 3, fluxo isocrático de 

1mL/min. A detecção foi em UV a 225nm (KULKAMP, 2003). A preparação da 

solução tampão fosfato 0,05 mol/L pH 3,0 foi realizada dissolvendo-se 7,09 g de 

fosfato de potássio monobásico em água ultrapura avolumado para 1000 mL. O 

ajuste do pH foi realizado com ácido fosfórico 85% p/p (% em massa). 

O objetivo deste ensaio foi verificar qualitativamente a presença dos 

fármacos atenolol e aciclovir nas soluções de dessorção, para confirmar se o 

fármaco ainda está presente, ou se sofreu modificações químicas (LAVRA e 

NETO, 2008). 



As soluções de fármaco colhidas após dessorção da pseudoboemita foram 

filtradas, retirando-se a pseudoboemita, restando-se apenas o fármaco em 

solução, e antes de injetar no CLAE, foi novamente filtrada por cartucheira. 

O tempo de corrida para ambos foi de 10 minutos, tendo sido ejetadas 

amostras sob comprimentos de onda de 279nm e 225nm para o atenolol, onde se 

verificou melhor sinal para 225nm. Para o aciclovir utilizou-se 270nm e 254nm, 

tendo-se melhor sinal para 254nm. 

 

ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

Para se analisar a forma de interação com a superfície na adsorção pode-

se realizar ensaios por espectroscopia na região do infravermelho. 

Define-se espectrofotometria na região do infravermelho, como a medida da 

absorção, pelos compostos químicos analisados, de uma radiação 

eletromagnética em que o comprimento de onda se situa na faixa de 10�4 a 10�2 

cm, sendo este espectro único para cada substância, identifica-a como uma 

impressão digital, com exceção aos isômeros ópticos que em solução apresentam 

espectros idênticos (BRANDÃO, 2008). 

A pseudoboemita retida no papel de filtro dos ensaios no dissolutor, com e 

sem os fármacos foi analisada por FTIR Perkin Elmer-Spectrum BX, por técnica de 

reflectância difusa. 

Medidas de refletância difusa de amostras sólidas é um método importante 

de medida aplicado à espectroscopia no infravermelho. Na refletância difusa a 

dispersão e a absorbância pelos grânulos sólidos contribuem para mudar a 

intensidade do sinal. Esta análise ocorre em superfícies não totalmente planas, 

podendo a amostra ser contínua ou fragmentada (pó). Desta forma, o feixe 

incidente penetra a superfície da amostra interagindo com a matriz, retornando à 

superfície da mesma após absorção parcial e múltiplos espalhamentos. Esse tipo 

de medida tem sido apropriado para determinação quantitativa de uma substância 

em comprimidos e cápsulas por causa do caminho óptico mais longo, resultando 

em dispersão interna, podendo oferecer informações as quais são melhores 



correlacionadas com o conteúdo das amostras do que a superfície dominada pelo 

sinal de refletância (MALUF, D.F., 2008). 

 

ANÁLISES TÉRMICAS  

O conceito de Análise Térmica define-se como um conjunto de técnicas que 

permitem medir variações em propriedades físicas e químicas de um material em 

função da temperatura ou tendo, quando esse material ou substância é submetido 

a uma condição controlada de temperatura (MOTHÉ, AZEVEDO; 2002). 

Dentre a variedade de métodos empregados atualmente para realização 

das análises térmicas de materiais destacamos a Análise Térmica Diferencial 

(DTA), a Análise Mecânica Dinâmica (DMA), a Calorimetria Exploratória 

Diferencial (DSC) e a Análise Termogravimétrica (TG), entre outras técnicas. 

Neste trabalho utilizou-se a Análise Termogravimétrica (TG), e a análise 

térmica diferencial (DTA). 

A DTA é uma técnica que permite comparar a temperatura de uma amostra 

(objeto de estudo) e uma referência (material termicamente inerte) por meio de um 

aquecimento ou resfriamento linear em um forno. Termopares inseridos em cada 

haste (que sustenta a amostra e a referência) medem a diferença de temperatura 

entre a amostra e a referência enquanto a temperatura do forno é controlada por 

um programador de temperatura. São observadas: transformações entálpicas 

(endo ou exotérmica), mudanças de fase, fusão, inversões da estrutura cristalina, 

sublimação, vaporização, reações de desidratação, oxidação, cristalização, entre 

outras. 

A termogravimetria/termogravimetria derivada (TG/DTG), a análise térmica 

diferencial (DTA) e a calorimetria exploratória diferencial (DSC) são as técnicas 

termoanalíticas mais difundidas e empregadas nos estudos de pré-formulação, 

sendo especificamente, a análises através de DSC e DTA utilizadas para estudar 

as possíveis interações intermoleculares entre fármacos e adjuvantes (GIOLITO, 

1988; ARAÚJO, 2003 apud BRANDÃO, 2008).  

As análises são realizadas comparando as curvas termoanalíticas das 

substâncias puras com aquelas obtidas da mistura física na proporção 1:1, em 



massa, onde, em caso de não ocorrência de incompatibilidade, a curva da mistura 

mostra-se como um somatório das curvas relativas aos componentes puros. As 

alterações nos perfis termoanalíticos das espécies, como deslocamentos, redução 

significativa ou desaparecimento de picos na curva DSC, quando comparados aos 

perfis dos compostos individualmente, podem caracterizar incompatibilidade 

fármaco/excipiente. O mesmo deve acontecer para os registros por TG/DTG, em 

que a diminuição da estabilidade térmica das substâncias quando em misturas, 

representadas por deslocamentos de eventos de perda de massa, podem ocorrer 

quando há diferenças nestas curvas (BRANDÃO, 2008). 

 As amostras foram caracterizadas por termogravimetria com o propósito de 

se observar o comportamento de desidratação da pseudoboemita. As análises de 

TG e de DTA, foram determinadas usando-se 15 mg de amostra de 

pseudoboemita misturada ao fármaco; A taxa de aquecimento de 20°C/min 

utilizando-se um equipamento modelo Netzsch-STA409C. 

 

DIFRAÇÃO DE RAIOS- X (DRX)  

A difração de raios-X (DRX) é uma técnica largamente utilizada na 

caracterização da estrutura de materiais. Em um material onde os átomos estejam 

arranjados periodicamente no espaço, característica das estruturas cristalinas, o 

fenômeno da difração de raios-X ocorre nas direções de espalhamento que 

satisfazem a Lei de Bragg (DUARTE, 2000). 

Foram analisadas amostras de pseudoboemita, comprimidos de 

pseudoboemita com fármacos e amostras de pseudoboemitas calcinadas 1200º C. 

O equipamento utilizado foi um difratômetro Rigaku Multiflex e o passo utilizado foi 

de 2° C/min. Utilizou-se radiação Cu ká. Os dados obtidos da amostra calcinada 

foram comparados com dados da literatura (ICDD). 

 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)  

O exame por microscopias da matéria-prima farmacêutica é uma etapa 

importante no trabalho de pré-formulação. O tamanho das partículas e sua 

variação tanto da matéria-prima quanto da estrutura cristalina são caracterizados, 



e fornecem informações importantes de possíveis problemas no processo de 

produção e formulação devido a mudanças nas características das partículas ou 

cristais do fármaco (ANSEL; et al. 2000). 

Assim o estudo da microestrutura do material a ser usado como excipiente 

farmacêutico é de grande importância. 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) possui três modos básicos de 

geração da imagem: imagem obtida com detector de elétrons secundários 

(contraste de topografia), imagens de elétrons retro-espalhados (contraste de 

composição) e mapeamento de raios-x (contraste químico). 

A amostra deve ser condutora, ou recoberta com uma camada de ouro por 

sputtering, para melhor emissão dos elétrons secundários, como é o caso de 

amostras cerâmicas. Os elétrons secundários são utilizados para formar a imagem 

3D da amostra analisada. A amostra deve também ser estável sob vácuo. A 

Geração da imagem ocorre principalmente pelos seguintes processos: a) elétrons 

secundários (amostra polida e atacada ou uma amostra "como-recebida" similar 

às usadas em análise de fratura); b) elétrons retro-espalhados (amostra polida 

plana assim como imagem por mapeamento de raios-x). 

As microscopias foram obtidas em um microscópio eletrônico de varredura 

Jeol utilizando detector de elétrons secundários. As amostras de pseudoboemitas 

foram recobertas com ouro e analisadas em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

ENSAIOS DE VELOCIDADE DE ADSORÇÃO E DE DISSOLUÇÃO �in vitro� 

(DISSOLUTOR)- ANÁLISE DOS RESULTADOS POR ESPECTROSCOPIA UV-vis 

 

No Gráfico 1 temos a curva de calibração para o atenolol. 

 

Gráfico 1: Curva de calibração para o atenolol a ë= 279nm, e pH=7. 

 

 No Quadro 1 temos os pontos obtidos experimentalmente e utilizados na 

construção da curva de calibração. 

  

[atenolol] (µg//mL)   Absorbância  

50 0,18 

100 0,327 

150 0,447 

200 0,601 

Quadro 1: valores de absorbância experimental obtidos para diferentes 

concentrações de atenolol em solução pH=7. 

 



 As Tabelas 1 a 3 demonstram o comportamento do processo de interação 

fármaco atenolol-pseudoboemita. Na primeira coluna destas tabelas observamos 

as concentrações iniciais do fármaco nos dissolutores antes da adição da 

pseudoboemita à solução. Após acrescentar 5 g de pseudoboemita em cada 

dissolutor obteve-se a absorbância da solução e a partir do Gráfico 1 (curva de 

calibração) a concentração de atenolol após interação mostrado na segunda 

coluna. 

 

Tabela 1: Primeiro ensaio da triplicata para o atenolol. 

[atenolol](µg//mL) 

antes da 

pseudoboemita 

[atenolol](µg//mL) 

após adição da 

pseudoboemita 

[atenolol](µg//mL) 

antes-depois 

  

(%) Fármaco 

adsorvido 

50 39,642 19,357 32,808 

110 87,5 22,5 20,454 

150 123,214 26,785 17,857 

200 167,857 32,142 16,071 

250 206,071 43,928 17,571 

310 248,928 61,071 19,700 

 

Tabela 2: Segundo ensaio da triplicata para o atenolol. 

[atenolol](µg//mL) 

antes da 

pseudoboemita 

[atenolol](µg//mL)a

pós adição da 

pseudoboemita 

[atenolol](µg//mL) 

antes-depois  

 

(%) Fármaco 

adsorvido 

50 28,214 21,785 43,571 

100 75,714 24,285 24,285 

150 114,642 35,357 23,571 

200 165 35 17,5 

250 205,357 44,642 17,857 

325 268,214 56,785 17,472 

 



Na terceira coluna é subtraída a quantidade de fármaco que esta livre da 

quantidade inicialmente adicionada ao dissolutor, assim tem-se uma estimativa da 

diminuição da concentração do fármaco da solução, ou seja, o fármaco que ficou 

adsorvido. Tendo o recipiente 900ml estima-se a porcentagem de fármaco que foi 

adsorvido (quarta coluna). 

 

Tabela 3: Terceiro ensaio da triplicata para o atenolol. 

[atenolol](µg//mL) 

antes da 

pseudoboemita 

[atenolol](µg//mL) 

após adição da 

pseudoboemita 

[atenolol](µg//mL) 

antes-depois  

 

(%) Fármaco 

adsorvido 

50 27,142 22,857 45,714 

100 69,285 30,714 30,714 

150 107,142 42,857 28,571 

200 156,0714 43,928 21,964 

250 188,571 61,428 24,571 

300 233,214 66,785 22,261 

 

Os gráficos 2 e 3 obtidos com os dados das tabelas 1,2 e 3 mostram que 

com o aumento da concentração de atenolol há um aumento da quantidade de 

atenolol adsorvido pela pseudoboemita. 

 



 

Gráfico 2. Concentração de atenolol na solução inicial e após a adsorção com 

pseudoboemita 

 

 

Gráfico 3. Diferença entre a concentração de atenolol inicial e final (após adsorção 

da pseudoboemita) em função da concentração inicial de atenolol. 

 

Entretanto, no gráfico 4 observa-se que com o aumento da concentração de 

atenolol na solução inicial, há uma redução na eficiência de adsorção de atenolol 

pela pseudoboemita 

 



 

Gráfico 4. Porcentagem de atenolol adsorvido em função da concentração inicial 

de atenolol. 

 

No Gráfico 5 temos a curva de calibração para o aciclovir. 

 

 

Gráfico 5: Curva de calibração para o aciclovir a ë= 270nm , e pH=1. 

 

 No Quadro 2 temos dados utilizados para construção da curva de 

calibração do aciclovir. 



[aciclovir] (µg/mL) Absorbância  

8 0,307 

20 0,414 

40 0,574 

48 0,634 

Quadro 2: relação de pontos escolhidos 

 

 As Tabelas 4 a 6 apresentam os dados do processo de adsorção do 

fármaco aciclovir pela pseudoboemita. 

Observa-se que os valores de fármaco adsorvidos (coluna antes-depois) 

são negativos. 

 

Tabela 4: Primeiro ensaio da triplicata para o aciclovir. 

[aciclovir] 

(µg/mL)  antes da 

pseudoboemita 

[aciclovir] (µg/mL)   

depois da 

pseudoboemita 

[aciclovir] (µg/mL)  

antes-depois  

20 15,14 4,85 

40 56,60 -16,60 

48 76,24 -28,24 

 

Tabela 5: Segundo ensaio da triplicata para o aciclovir. 

[aciclovir] (µg/mL)  

antes da 

pseudoboemita 

[aciclovir] (µg/mL)  

depois da 

pseudoboemita 

[aciclovir] (µg/mL)  

antes-depois 

20 12,09 7,90 

40 56,24 -16,24 

48 72,46 -24,46 

 

 

 

 



Tabela 6: Terceiro ensaio da triplicata para o aciclovir. 

[aciclovir] (µg/mL)  

antes da 

pseudoboemita 

[aciclovir] (µg/mL)  

depois da 

pseudoboemita 

[aciclovir] (µg/mL)  

antes-depois 

20 14,90 5,09 

40 55,87 -15,87 

48 74,53 -26,53 

  

Na Tabela 6, observa-se que os valores da terceira coluna são negativos. O 

ensaio poderia ter interferência de nanopartículas de pseudoboemita que tenham 

atravessado o filtro na separação da solução do pó de pseudoboemita, mas foi 

observado para o atenolol uma diminuição das absorbâncias em relação a 

concentração inicial de fármaco; caso a pseudoboemita não estivesse sendo 

filtrada o esperado seria um aumento da absorbância para as soluções de atenolol 

também. Assim sendo, uma possibilidade de interpretar os valores negativos para 

os resultados com o fármaco aciclovir pode vir a ser um aumento significativo na 

solubilidade deste fármaco, já que na preparação de sua �solução mãe� esta ainda 

se manteve levemente turva, o que indica que ainda havia aciclovir não 

solubilizado. O aciclovir é de difícil solubilização em meio aquoso, e se tornou uma 

solução límpida após os ensaios de adsorção com o material pseudoboemita, 

indicando um aumento na solubilização do fármaco. Observa-se também que os 

resultados são muito semelhantes para a triplicata. 

 

PERFIL DE LIBERAÇÃO (DESSORÇÃO) DO ATENOLOL E DO 

ACICLOVIR ADSORVIDOS 

A Tabela 7 apresenta os dados do processo de dessorção para o fármaco 

aciclovir. Como mencionado no item materiais e métodos, as amostras obtidas 

foram diluídas para a realização da medida da absorbância. A partir dos dados 

obtidos na curva de calibração, calculou-se a concentração das amostras 

concentradas. 

 



 

Tabela 7: Média da duplicata para a dessorção do aciclovir. 

Tempo 

(min) 

 [aciclovir] (µg/mL)   

a pH=1 

 [aciclovir] (µg/mL) 

a pH=7 

5 216,5 437,5 

15 212,5 510,5 

30 196,5 509,5 

60 192,5 508,5 

90 190,5 487,5 

120 186,5 481,5 

 

Para o aciclovir o resultado é de difícil interpretação uma vez que há um 

aumento da concentração do aciclovir no pH=1 e em pH=7. As concentrações do 

aciclovir tornam-se relativamente constantes, mas muito acima do esperado, 

conforme concentrações utilizadas nas adsorções, a dessorção deveria ser 

desprezível já que foi observado um aumento da solubilização do aciclovir pela 

presença da pseudoboemita. A �solução mãe� que era levemente turva, após a 

adição da pseudoboemita  tornou-se límpida, resultando  em uma maior 

concentração de aciclovir no ensaio de dessorção. Outra característica que era 

esperada é a de que aumentasse a solubilidade do aciclovir quando em pH=1, 

onde é atingido o pKa favorável a sua maior solubilização e não em pH=7 como 

observado neste experimento de dissolução em presença da pseudoboemita.  

Os gráficos 6 e 7 apresentam o perfil de liberação do aciclovir.  



 

Gráfico 6. Perfil de liberação do aciclovir para pH=1 

 

Gráfico 7:  perfil de liberação do aciclovir - pH=7. 

 

Para o atenolol na Tabela 8, não é observado patamar de liberação 

(dessorção), pois observa-se que todo atenolol é liberado nos primeiros 

15minutos, resultando em absorbância praticamente nula após este tempo. 

 

 



Tabela 8: Média da duplicata para a dessorção do atenolol 

Tempo (min) Absorbância 

pH=7 

[µg/mL] 

pH=7 

5 0, 126 29,6 

15 0,081 13,5 

30 0,046 1,0 

60 - ~ 0 

90 - ~ 0 

120 - ~ 0 

 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) 

O cromatograma 1 é do padrão de aciclovir e o cromatograma 2 é o 

resultado da análise da solução de aciclovir que dessorveu da pseudoboemita.  

O cromatograma 2 é um dos cromatogramas da triplicata de amostras de 

solução dessorvida da pseudoboemita. Todos estes cromatogramas da triplicata 

apresentaram-se com o mesmo tempo de retenção mostrando a presença de 

aciclovir na solução obtida após suspensão da pseudoboemita.  

Na comparação destes cromatogramas verifica-se que o pico do padrão do 

cromatograma 1 corresponde ao pico no mesmo tempo de retenção do 

cromatograma 2, e é confirmado ser do aciclovir pois está de acordo com dados 

da literatura (STULZER, et al., 2008). Pode-se observar a partir desta análise que 

o fármaco ainda está presente mesmo após as dessorções do substrato da 

pseudoboemita, sendo este um indício de que manteve a estabilidade química. 

 



 

Cromatograma 1: solução padrão à concentração de 1mg/mL de aciclovir. 

 

 

Cromatograma 2: cromatograma representando a triplicata do aciclovir . 

 

Os cromatogramas 3 e 4 correspondem respectivamente ao padrão de 

atenolol e a análise da solução de atenolol que dessorveu da pseudoboemita. 
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Cromatograma 3: solução padrão à concentração de 1mg/mL de atenolol. 

 

O cromatograma 4 foi realizado em triplicata. Todos estes cromatogramas 

da triplicata apresentaram-se com o mesmo perfil e o mesmo tempo de retenção 

para o pico mais intenso.  

 

 

Cromatograma 4: cromatograma representando a triplicata do atenolol. 

 

Na comparação destes cromatogramas com a literatura (KULKAMP, 2003), 

observa-se que o fármaco ainda está presente mesmo após as dessorções do 

substrato da pseudoboemita, sendo este um indício de que o atenolol manteve a 
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estabilidade química. Também se observa um pequeno pico no tempo de retenção 

igual a 5 minutos indicando a presença de outro composto na solução após a 

dessorção. 

 

ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO 

Estas análises foram feitas para se avaliar a estabilidade química do 

fármaco após a interação com a pseudoboemita, em sua forma adsorvida. 

Nos espectros 1, 2 e 3 pode-se observar comparativamente o 

comportamento das bandas do fármaco atenolol frente à presença da 

pseudoboemita.  

No espectro 1, são observados os principais picos reportados para o 

atenolol localizados nos comprimentos de onda 1633, 1245, 1510, 1184, 805 e 

820 cm-1. 

No espectro 2 temos o resultado da análise da pseudoboemita.  

No espectro 3 temos o resultado da análise de pseudoboemita com atenolol 

adsorvido. Percebe-se que a pseudoboemita é preponderante  no espectro 3.  Por 

análises via FTIR de maneira semelhante encontrado no trabalho de Dornelas, et. 

al (2008), podemos confirmar também que não pôde ser visto deslocamento das 

bandas principais nem do fármaco, nem do material adsorvente, utilizado sendo o 

espectro 3 de ambos um resultado do somatório dos espectros isoladamente, mas 

com muito maior intensidade da matriz, da pseudoboemita, o que impediu a 

observação dos picos característicos do atenolol. 



 

Espectro 1: FTIR para o atenolol, KULKAMP (2003). 

 

 

Espectro 2: Pseudoboemita exposta a água sob as mesmas condições de 

dissolutor que as demais amostras. 



 

Espectro 3: Pseudoboemita com atenolol adsorvido. 

 

Nos espectros 4, 5 e 6 pode-se observar comparativamente o 

comportamento das bandas do fármaco aciclovir frente à presença da 

pseudoboemita.  

O espectro 4 do fármaco aciclovir na região do infravermelho apresenta as 

principais bandas de absorção na região de 2500 a 3700 cm
�1; observa-se uma 

banda larga, a qual corresponde ao estiramento vibracional referente ao grupo OH 

presente na molécula. As bandas em 3382 e 3332 cm
�1 referem-se aos 

estiramentos vibracionais das aminas primárias e secundárias. Assim como a 

banda de alta intensidade em 1584 cm�1 corresponde às vibrações de R-NH. A 

banda fraca de amina secundária situa-se em 2912 cm�1. O grupo CH tem sua 

banda característica em 1346 cm
�1, e os grupos metileno em 1468 cm�1. Na região 

de 1584 cm�1 e 1036 cm�1, estão representadas as bandas referentes à amida e 

ao álcool primário, respectivamente (STULZER, et al. 2007). Ao se observar o 

espectro 5 da pseudoboemita e o espectro 6 após interação fármaco material 

adsorvente, pseudoboemita, observa-se uma total preponderância do espectro da 

matriz.  Por análises via FTIR de maneira semelhante ao encontrado 

anteriormente para o atenolol e no trabalho de Dornelas, et. al (2008), podemos 

confirmar também que não pôde ser visto deslocamento das bandas principais 



nem do fármaco, nem do material adsorvente , utilizado sendo o espectro 6 de 

ambos um resultado do somatório dos espectros isoladamente, mas com muito 

maior intensidade da matriz, no nosso caso do material pseudoboemita. 

 

Espectro 4: Espectro do aciclovir. 

 

 

Espectro 5: Pseudoboemita submetida à solução de HCl 0,1mol/L, pH=1. 

 



 

Espectro 6: Pseudoboemita com aciclovir adsorvido em solução de HCl 0,1mol/L, 

pH=1. 

 

ANÁLISES TÉRMICAS 

O gráfico 8, apresenta a análise termogravimétrica e a análise térmica 

diferencial. A amostra analisada é de pseudoboemita contendo o fármaco atenolol 

obtidas no dissolutor. 

 

Gráfico 8: Análise termogravimétrica TG e DTA de amostra de pseudoboemita 

contendo atenolol adsorvido. 



 

A curva típica para pseudoboemita da DTA mostra um pico endotérmico em 

torno de 100º C, devido à vaporização da água. Um pico exotérmico em torno de 

300º C é devido a decomposição do PVAl. O pico endotérmico em torno de 250ºC 

devido a transformação da pseudoboemita em ã-alumina não foi observado devido 

ao fato da decomposição do PVAl e do atenolol as quais são exotérmicas ocorrem 

na mesma região. Na temperatura de 1219ºC é observada uma transição de fase 

característica da formação da alfa-alumina, confirmado por DRX, o que pode ser 

um indício de que trata-se de uma pseudoboemita. A dessorção do fármaco é de 

difícil interpretação, pois ocorre intensificando o pico de decomposição de material 

orgânico PVAl também presente na amostra, e a uma transição de fase para a 

gama alumina que ocorre em 250°C; Onde é também encontrada a temperatura 

de decomposição do fármaco. 

 

↓exo 

 

 Gráfico 9: Análise DSC de amostra de pseudoboemita contendo aciclovir. 



 

 O gráfico 9 apresenta o resultado a análise de calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) da amostra de pseudoboemita com aciclovir. Na temperatura de 

127º C o pico endotérmico provavelmente está associado à perda de água 

adsorvida e água da estrutura do aciclovir (não solvatada) (SANCHO, 2003). No 

gráfico 10 observa-se na mesma região uma perda de massa associada a perda 

da água. Na DSC, gráfico 9, observa-se um pico endotérmico em torno de 260º C, 

provavelmente devido à fusão do aciclovir. O valor é próximo da temperatura de 

fusão relatada na literatura, 256,7º C, para o aciclovir (SANCHO, 2003). Na 

mesma análise na temperatura de 480º C observa-se o máximo de um pico 

associado à decomposição do aciclovir, sendo este valor próximo da temperatura 

de 448º C publicada por Sancho e outros (2003). O gráfico 10 que apresenta o 

resultado da análise termogravimétrica da mesma amostra, mostra que na faixa de 

temperatura associada ao pico de 480º C há uma considerável perda de massa. 

 

 

 Gráfico 10: Análise termogravimétrica (TG) de amostra de pseudoboemita 
contendo aciclovir. 



No gráfico 10 também se observa uma perda de massa considerável em 

torno de 250º C, provavelmente associada a transformação da pseudoboemita em 

-alumina com a consequente perda de massa associada a perda de água, 

equação 3. 

[-AlOOH-]n -Al2O3+ mH2O (3) 

 

DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

Os dados de difração de raios-X mostraram que todas as amostras 

calcinadas a 1200º C apresentaram a estrutura da -alumina. 
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Difratograma 1 - Curva de difração da amostra de pseudoboemita calcinada a 

1200°C para esta caracterização (radiação Cuká). 

 

O Difratograma 1 de uma amostra de pseudoboemita calcinada a 1200º C, 

foi comparado com os dados do JCPDS (ICDD), os picos e as intensidades 

relativas são coincidentes com os dados da -alumina (Ficha 10-173). 

O difratograma 2 apresenta uma análise de pseudoboemita e o 

difratograma 3 apresenta padrões de pseudoboemita obtidos da literatura.  



 

Difratograma 2. Pseudoboemita seca a 70º C. 

 

A difração de raios x da amostra de pseudoboemita apresentou um 

difratograma com picos largos e pouco intensos para 2è =13° (020) e 28° (021). 

Comparando o difratograma 2 com o padrão de pseudoboemita (difratograma 3), 

verifica-se que os picos e intensidades são semelhantes. 

 

 

 

 



 

Difratograma 3: Padrões de difração de hidróxidos estudados: 1 � pseudoboemita 

precipitada, 2 - pseudoboemita de um composto metalorgânico (MOROZ et al, 

2006). 

O difratograma 4 apresenta a análise do atenolol, o difratograma 5 

apresenta a o resultado da análise do comprimido de atenolol. 

 

Difratograma 4. Atenolol. 



 

Difratograma 5. Comprimido de atenolol 

 

O difratograma 6 apresenta o resultado da análise de um comprimido de 

aciclovir e pseudoboemita e o padrão de aciclovir. 

 

Difratograma 6. Comprimido de aciclovir e padrão de aciclovir. 



 

Nos difratogramas da pseudoboemita com fármaco adsorvido observa-se 

que o difratograma obtido é diferente do difratograma da pseudoboemita pura. Tal 

fato comprova a presença de material cristalino adsorvido sobre a superfície da 

pseudoboemita. 

 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

Analisando a Micrografia 1 observa-se que para uma ampliação de 10000x 

de aumento, observa-se uma superfície porosa, o que favorece a adsorção. 

Observa-se também que a superfície é aparentemente homogênea. 

 

Micrografia 1: Microscopia eletrônica MEV da amostra de Pseudoboemita 

 

 

 

 

 

 



5 CONCLUSÕES  

O material sintetizado pelo processo sol-gel a partir de cloreto de alumínio e 

hidróxido de amônio é pseudoboemita. A análise de difração de raios-X utilizando 

radiação cobre k comprova tal afirmação. 

Após a adsorção dos fármacos na pseudoboemita, o difratograma obtido é 

diferente do difratograma de pseudoboemita mostrando que há um material 

cristalino na superfície da pseudoboemita. 

O material sintetizado pelo processo sol-gel apresenta indícios de área 

específica elevada, observado pela técnica de microscopia eletrônica de 

varredura. 

O fármaco foi adsorvido na superfície da pseudoboemita e após ensaio de 

dessorção foi liberado em solução. Essa conclusão é confirmada pelos resultados 

do Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e espectroscopia no ultra-

violeta visível (UV-vis). 

A pseudoboemita adsorve tanto o aciclovir quanto o atenolol. Após 

adsorção, a pseudoboemita adicionada à água dessorve os fármacos. 

A principal conclusão deste trabalho se refere justamente à possibilidade da 

continuidade dos estudos de pseudoboemitas nanoestruturadas para futuras 

aplicações farmacêuticas como excipientes de liberação modificada, pois mantêm 

a estabilidade química de ambos os fármacos e também devido a uma adsorção e 

uma dessorção observada no caso do fármaco atenolol, e a um possível aumento 

na solubilização do fármaco aciclovir. 
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