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RESUMO 

 

Neste trabalho foi  sintetizado e caracterizado um novo sistema veiculador de fármaco 

formado por nanopartículas de prata funcionalizadas com  carbóxi-pilar[5]areno 

(CP[5]A) para carrear a isoniazida, um fármaco anti-tuberculose. A interação entre a 

isoniazida e o CP[5]A foi investigada pelas técnicas de ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio (1H-RMN), titulação calorimétrica isotérmica e espectroscopia de UV-Visível 

e os resultados mostraram que a interação entre estes dois compostos ocorre em proporção 

equimolar (1:1) e a constante de formação revelou uma interação fraca (372 M-1) entre 

estes dois compostos. Verificou-se que, na síntese das nanopartículas, a concentração de 

CP[5]A no meio interfere diretamente no tamanho destas e na ausência deste macrociclo, 

as nanopartículas agregam e precipitam em meio aquoso. Os estudos de reprodutibilidade 

das sínteses das nanopartículas de prata funcionalizadas com CP[5]A revelaram a 

reprodutibilidade do método, por meio de dos espectros de UV-Vis obtidos em triplicata. 

O acompanhamento da banda plasmônica ao longo do tempo mostrou um deslocamento 

do comprimento de onda máximo para valores maiores, o que mostra o crescimento das 

nanopartículas ao longo do tempo e também que estas são capazes de se manterem 

estáveis em meio aquoso durante uma semana.  

Palavras chave: Sistemas veiculadores de fármacos, nanopartículas de prata, 

pilar[n]arenos, isoniazida e tuberculose,  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to synthesize and to characterize a drug delivery system based on 

silver nanoparticles and carboxyl-pillar[5]arene (CP[5]A) to delivery isoniazid, an 

antituberculosis drug. On a first step, the interaction between CP[5]A and isoniazid was 

evaluated by 1H-RMN, isothermal calorimetric titration and UV-Vis spectroscopy. The 

results show that the interaction occurs in a equimolar ratio (1:1), and the low binding 

constant reveals that this is a weak intearction (372 M-1), which is perfect for controlled 

release. The silver nanoparticles funcionalized with CP[5]A were obtained and it was 

observed that the concentration of CP[5]A interfere directly on the size of the 

nanoparticles, plus, in absence of CP[5]A, these nanoparticles are not stable in aqueous 

media. The reproducibility studies showed that this method is reproducible through the 

UV-Vis spectra obtained in triplicate. The evalution of the plasmonic band over time, for 

this material, revealed a shift of maximum wavelenght to higher values, indicating the 

growth of these particles and also that they are stable in aqueous media for a week, at 

least, which is a very importante property for a drug delivry system. 

Keywords: Drug delivery systems, tuberculosis, pillar[n]arenes and silver nanoparticles
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1) INTRODUÇÃO 

 

1.1) Características gerais da tuberculose 

 

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa bacteriana que pode afetar vários 

órgãos, como pulmões, intestinos, meninges, dentre outros.1,2,3 O agente etiológico mais 

comum desta doença é a bactéria da espécie Mycobacterium tuberculosis, também 

conhecido como Bacilo de Koch. Esta espécie específica é a causadora da tuberculose 

pulmonar, que possui a maior taxa de mortalidade ao redor do mundo dentre as diversas 

formas de tuberculose. O quadro sintomático mais comum da forma ativa da doença é a 

tosse por tempo prolongado (mais de três semanas), febre e fadiga em excesso.1,4. 

A tuberculose pulmonar é transmitida por via aérea, ou seja, o indivíduo 

contaminado ao tossir, espirrar ou falar transmite o bacilo em suas pequenas gotículas de 

saliva.  Cada gotícula pode permanecer no ar durante horas até que um indivíduo saudável 

a inale, contraindo a doença.1,2 Uma das formas de diagnóstico da tuberculose é através 

da baciloscopia de escarro, que busca a presença do agente etiológico na saliva do 

paciente, atestando se este indivíduo é capaz ou não de transmitir a doença.1,2  

O risco de contaminação depende de vários fatores como o tempo de exposição 

ao agente, a ventilação e luminosidade do local contaminado, o grau de infectividade do 

transmissor, dentre outros.1,2,5 Porém, um dos fatores mais importantes para a 

contaminação é o estado do sistema imunológico do indivíduo a ser contaminado, a partir 

disso, o Ministério da Saúde definiu os chamados grupos de risco, isto é, os grupos de 

pessoas que estão mais suscetíveis à contaminação.1,5 A Tabela 1 apresenta os grupos de 

risco e a probabilidade de adoecimento em relação a um indivíduo não pertencente ao 

grupo. 

Tabela 1 - Grupos de risco de adoecimento por Tuberculose pulmonar1 

Grupo de Risco Risco de adoecimento 

Pessoas vivendo em situação de rua 56 vezes maior 

Pacientes contaminados com HIV 28 vezes maior 

Pessoas privadas de liberdade 28 vezes maior 

Indígenas 3 vezes maior 
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As pessoas contaminadas com o vírus HIV são o maior grupo de risco e que 

também apresentam o maior índice de mortalidade. A coinfecção  pode agravar o quadro 

de tuberculose, uma vez que, o indivíduo contaminado já possui uma deficiência no seu 

sistema imunológico por conta do vírus HIV.6 Por isso, o Ministério da Saúde recomenda 

como prática de contenção da doença que os indivíduos que foram testados para 

tuberculose também façam o teste para o HIV, uma vez que as abordagens para estes 

casos são diferentes.1 

1.2) Panorama da tuberculose no Brasil 

 

O Brasil é considerado um dos 30 países prioritários no controle da tuberculose pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Nos últimos dez anos foram diagnosticados mais 

de 70 mil novos casos da doença no país. Na Figura 1 é mostrada a incidência e a 

mortalidade de todos os tipos de tuberculose nos diferentes estados do Brasil em 2017, 

destacando o Rio de Janeiro e o Amazonas como os estados onde os valores chegam a 

mais de 50 casos de incidência e 3 mortos pela doença a cada 100 mil habitantes.1,5 

 

Figura 1 - Mapa de incidência (a) e mortalidade (b) de tuberculose no Brasil1 

  

Em 2018, foram registrados 2,2 óbitos a cada 100 mil habitantes por tuberculose 

no Brasil. Em geral, esta taxa de mortalidade ocorre em função da falta de acesso ao 

sistema de saúde ou pelo abandono do tratamento, sendo este último, a maior causa de 
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mortalidade. Dentre os casos relatados nos anos de 2016 e 2017, 9,5% dos contaminados 

com tuberculose apresentaram coinfecção com o HIV, considerando o fato de que 77,8% 

dos infectados com tuberculose no Brasil realizaram o teste de HIV.1,5,6 

 Segundo a OMS, o Brasil possui a maior taxa de diagnóstico dentre os países 

prioritários no controle da tuberculose, o que resulta na redução da taxa de mortalidade.2 

Tal resultado se deve às políticas de controle estabelecidas pelo Ministério da Saúde e 

dos investimentos realizados no controle da doença nos últimos anos. Apesar disso, 

observa-se que a redução da incidência da tuberculose, mostrado na Figura 2, não ocorreu 

como o esperado. A previsão para os próximos anos revela que a taxa de incidência da 

doença deve continuar caindo, porém em uma taxa menor que a esperada.1,5 

 

Figura 2 – Gráfico de previsão de incidência da tuberculose no Brasil1 

 A dificuldade do controle da doença, que acarreta no resultado mostrado no 

gráfico anterior, reside no fato de que o Brasil não possui uma epidemia generalizada 

desta doença. Ao invés disso, há a contaminação massiva de determinadas populações, o 

que dificulta o acesso ao tratamento. Outro fator que contribui para este resultado é a alta 

taxa de incidência em pessoas que vivem em situação de pobreza ou miséria, uma vez 

que o Brasil enfrenta uma abrupta diferença social e que este grupo de pessoas tem um 

acesso cada vez mais dificultado ao sistema de saúde.1,5 

 O Ministério da Saúde também estima que, só no ano de 2017, cerca de 10,8% 

dos pacientes abandonaram o tratamento, sendo esta a maior causa da reincidência e 
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transmissão da doença.1,5 Este fator é um dos mais críticos no controle da tuberculose e o 

mais difícil de ser contornado. Dentre as principais causas do abandono estão7: 

 Doenças associadas: em geral, pacientes com quadros de doença mental, 

tabagismo e alcoolismo tendem a abandonar o tratamento devido a dificuldades 

relacionadas a tais doenças. 

 

 Situação econômica: muitos pacientes não podem arcar com os custos de 

locomoção para receberem o tratamento e por isso acabam abandonando. 

 

 Efeitos adversos: Durante o tratamento, os pacientes podem apresentar alguns 

efeitos adversos aos medicamentos utilizados, como náuseas, dores de cabeça, 

febre, por isso decidem abandonar o tratamento e conviver com a doença. 

 

 Diagnóstico: Alguns pacientes apresentaram revolta ou negação ao diagnóstico da 

doença, o que faz com que se recusem a receber o tratamento. 

 

1.3) O tratamento da tuberculose e seus principais desafios 

 

A tuberculose, na grande maioria dos casos, é curável. Podem ser utilizados 

diversos medicamentos para o tratamento da doença, sendo muito comum a utilização de 

diferentes medicações combinadas.1,2,5,7 O esquema de tratamento é escolhido conforme 

o quadro clínico do paciente e seu estágio na doença, isto é, onde o bacilo está instalado 

e com qual velocidade se reproduz.1 Na Figura 3 é mostrado a estrutura de alguns dos 

fármacos mais utilizados no tratamento da tuberculose. 
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Figura 3 – Principais fármacos utilizados no tratamento da tuberculose. 

 

Para diferentes casos, esses fármacos podem ser combinados de formas diferentes, 

sendo o esquema RHZE o mais utilizado. O esquema RHZE consiste na combinação dos 

quatro fármacos (Isoniazida, Rifampicina, Etambutol e Pirazinamida) para a realização 

do tratamento em casos mais severos. Outros esquemas como o RH (uma combinação de 

Rifampicina e Isoniazida) e o RHZ (uma combinação de Isoniazida, Rifampicina e 

Pirazinamida) podem ser utilizados em crianças ou em estágios iniciais da doença.1 

Como já relatado, estes fármacos apresentam alguns efeitos adversos que podem 

causar incômodos ao paciente. Em alguns casos, tais medicações podem agravar quadros 

provenientes de outras doenças.1,7 Na Tabela 2 são apresentados os principais efeitos 

adversos causados pelos fármacos utilizados no tratamento da tuberculose. 
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Tabela 2 – Efeitos adversos causados pelos fármacos da tuberculose1 

Efeito adverso Fármacos responsáveis Conduta recomendada 

Náusea, vômito e dor 

abdominal 

Isoniazida, Rifampcina 

Pirazinamida e Etambutol 

 

Reformular o horário da 

medicação e avaliar função 

hepática 

Cefaleia, ansiedade, euforia 

e insônia 
Isoniazida Orientar o paciente 

Psicose, crise convulsiva, 

encefalopatia e coma 
Isoniazida Suspender o medicamento 

Hepatotoxicidade aguda 
Isoniazida, Rifampicina e 

Pirazinamida 

Suspender o tratamento, 

aguardar melhora, e reintroduzir 

após avaliação hepática 

Nefretite intersticial Rifampicina 

Suspender o medicamento e 

reiniciar uma nova estratégia 

sem a Rifampicina 

 

 Em relação a tais fármacos, ainda há a possibilidade do desenvolvimento 

resistência a estas drogas, tornando o tratamento cada vez mais ineficiente. Isto ocorre, 

em função da acumulação de diferentes eventos de mutação independentes do próprio 

bacilo, que acaba por desenvolver resistência a estes fármacos. Este efeito é conhecido 

como Tuberculose Multidroga Resistente (TMR) e é muito comum no esquema de 

tratamento RH, uma vez que estas drogas são utilizadas em doses mais altas. Para evitar 

tal efeito, o tratamento não pode ser feito de forma muito prolongada e se evita uso de 

fármaco propensos ao efeito TMR.8  

1.4) Sistemas veiculadores de fármacos e suas aplicações para tuberculose  

  

Os sistemas veiculadores de fármacos (SVFs) foram desenvolvido buscando-se 

evitar os efeitos de resistência aos fármacos, diminuir seus efeitos adversos e torná-

los mais biodisponíveis.  O objetivo de um SVF é realizar a liberação de um fármaco 

de forma controlada no local da doença de forma que o fármaco não atinja as células 
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sadias, provocando os efeitos adversos. Além disso, quando o tratamento é realizado 

de forma localizada, a sua eficiência aumenta muito, o que evita que o indivíduo 

desenvolva resistência ao fármaco.9-12 

Diversos SVFs têm sido propostos para o tratamento de doenças como câncer12-

14, leishmaniose15,16 e tuberculose17-20. Em relação à tuberculose, por exemplo, Grotzs 

e colaboradores desenvolveram nanomicelas poliméricas capazes de encapsular a 

Rifampicina, facilitando a entrada do fármaco na bactéria, e aumentando a eficiência 

do tratamento.21 Um outro exemplo é o sistema reportado por Pi e colaboradores no 

desenvolvimento de uma nanoplataforma baseada em grafeno reduzido 

funcionalizado com manose para o carreamento de Rifampicina, que é liberada no pH 

ácido intrabacteriano.22  

No geral, a construção de um SVF se baseia na interação supramolecular entre o 

carreador utilizado e o fármaco. Diferentes materiais podem ser utilizados como 

carreadores: sílica mesoporosa,12,23,24folhas de grafeno,22 sistemas poliméricos17,21, 

nanopartículas magnéticas,13,14dentre outros.  Dentre estes carreadores, destacam-se 

as nanopartículas de prata (AgNPs) devido a sua conhecida capacidade bactericida, 

podendo agir de forma sinérgica com os fármacos que estão carreando, 

potencializando o seu efeito.18,26,27 

Como exemplo dessa interação, Fernandes e colaboradores desenvolveram um 

sistema onde nanopartículas magnéticas de óxido de ferro foram funcionalizadas com 

o macrocilo carbóxi-pilar[5]areno, com o objetivo de carrear doxorrubicina, um 

fármaco anti-cancer. (Figura 4). O carreamento é baseado na interação supramolecular 

entre o fármaco e o macrociclo, e esta interação pode ser rompida a partir da aplicação 

de um campo magnético alternado ou através de um pH mais ácido (5,5) em células 

cancerosas.14 

Neste sistema, os autores demonstraram que a liberação controlada é suficiente 

para inibir diversos tipos de câncer, potencializando assim o tratamento, além disso, 

juntamente com a liberação do fármaco, a nanopartícula magnética, quando submetida 

a um campo magnético pode aumentar a temperatura de forma localizada, o que 

contribui para a destruição de células tumorais.14 
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Figura 4 - Esquema da montagem de SVF baseado em nanopartículas magnéticas, carboxi-pilar[5]areno 
para o tratamento do câncer14 

 

Os SVFs apresentam várias vantagens em relação a tratamentos convencionais: 

primeiramente, eles atenuam os efeitos adversos, uma vez que o fármaco é liberado 

de forma localizada, ou seja, não atinge os tecidos sadios do corpo do paciente, o que 

acarreta em efeitos adversos. Além disso, em muitos casos a eficiência do tratamento 

é aumentada, uma vez que os fármacos em questão atingem o local da doença de 

forma mais efetiva.9-12 

Sistemas utilizando AgNPs já foram reportados na literatura. Praphakar e 

colaboradores desenvolveram um SVF baseado em nanopartículas poliméricas (o 

polímero utilizado é um derivado da quitosana) carregadas com Rifampicina e 

funcionalizadas com AgNPs (Figura 5a) para o carreamento de Rifampicina. Em pH 

5,5 (que corresponde ao meio intrabacteriano), a micela é rompida e o fármaco 

liberado. A Figura 5b e 5c mostram os dados de liberação para este sistema, mostrando 

que este sistema é capaz de liberar 90% do fármaco em um período de 12 dias, em pH 

5,5, enquanto que a liberação em pH fisiológico (7,4) é consideravelmente menor.26  

Os autores demonstram, que para este sistema, a concentração inibitória mínima 

(MIC), isto é, a menor concentração capaz de limitar o crescimento visível de uma 

bactéria, cai drasticamente quando todo o sistema é utilizado de forma conjugada em 
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diversos tipos de bactérias. Na bactéria Escherichia coli por exemplo, enquanto a MIC 

da Rifampicina relatado foi de valores maiores que 100, para este SVF, o valor 

relatado é de 1,03, mostrando a eficácia desse sistema em promover a morte desses 

microorganismos.26 

 

Figura 5 - Representação esquemática do SVF (a), dados de liberação da rifampicina em meio aquoso em 

pH = 5,5 (b) e em pH=7,4 (c)26 

 

Ellis e colaboradores também relataram um SVF utilizando um nanopartícula 

multimetálica contendo AgNPs e nanopartículas de ZnO dispersas em meio 

polimérico (Figura 6a), a fim melhorar a permeabilidade do meio intrabacteriano, 

facilitando a entrada da Rifampicina, de forma a somar os efeitos bactericidas dos 

componentes da nanopartícula com o efeito conhecido do fármaco.18 

O mecanismo de ação, de forma simplificada, ocorre quando a nanopartícula 

multimetálica libera AgNPs, nanopartículas de ZnO e íons Zn+2 para o meio 

extracelular, que atingem a membrana celular da bactéria, permitindo que essa 

internalize de forma mais facilitada a Rifampicina, aumentando assim a eficácia do 

tratamento. Este mecanismo de ação está representado no Figura 6b.18 
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Figura 6 - Esquema da nanopartícula multimetálica (a) e esquema do mecanismo de ação das 

nanopartículas multimetálicas na bactéria (b) 18 

  

1.5) Nanopartículas de prata e a ressonância plasmônica 

 

As AgNPs possuem diversas propriedades interessantes, além da conhecida 

atividade bactericida.28,29 Um dos fenômenos mais interessantes é o efeito conhecido 

como ressonância plasmônica de superfície (Figura 7). Este efeito é importante 

porque através deste é possível entender como as nanopartículas se comportam em 

meio aquoso, e além disso, este fenômeno tem relação direta com as propriedades da 

nanopartícula como forma e tamanho, por exemplo, fatores essenciais para o 

funcionamento de um SVF.29-31 

Quando nanopartículas metálicas estão dispersas em um meio, os elétrons 

presentes na superfície da nanopartícula em contato com a radiação eletromagnética 

produzem uma oscilação dentro da própria nanopartícula (plásmon de superfície), 

acarretando na formação de um dipolo. Quando a frequência de oscilação eletrônica 

da nanopartícula entra em ressonância com a frequência da radiação eletromagnética 

ocorre o fenômeno de ressonância plasmônica.30 
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Figura 7  – Esquema representativo do efeito de ressonância plasmônica31 

 

Quando há a ressonância, mesmo um baixo campo incidente da luz pode provocar 

oscilações intensas, e então o fenômeno de absorção da luz visível ocorre.31 Na 

criação do dipolo da nanopartícula, surge uma força restauradora com objetivo de 

reestabelecer a eletroneutralidade e a magnitude desta força determina a frequência 

de ressonância deste sistema.30,31 

Quando a partícula retorna a um estado de menor energia, ela pode liberar fótons 

e energia na forma de calor. Esta propriedade de liberação de calor ao ser incidido por 

uma radiação de frequência específica é conhecida como hipertermia plasmônica.30,31 

No que tange ao tratamento de algumas doenças, como o câncer por exemplo, a 

liberação de calor localizada pode auxiliar no tratamento da doença. No caso de um 

tumor, a liberação de calor localizada é capaz de destruir vasos sanguíneos capilares 

do mesmo, impedindo a irrigação deste tumor e colaboração para a regressão do 

câncer.30,31 

Desta forma, o conhecimento da frequência plasmônica é importante na 

construção de um SVF. Além disso, propriedades como forma, tamanho e meio no 

qual as nanopartículas são dispersas, influenciam diretamente no valor de frequência 

plasmônica, de forma que, é importante que se conheçam tais propriedades para estes 

sistemas.30,31 

Os fenômenos de ressonância também têm uma relação direta com as cores 

observadas para as soluções deste sistema.30-32 A luz branca compreende a região do 
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espectro eletromagnético entre 400 e 700 nm, quando uma região de comprimentos 

de onda (associado a uma cor) é absorvida, a cor visível do sistema será composta 

pelos comprimentos de onda restantes, isto é, pela cor complementar a região 

absorvida.32 

As nanopartículas de prata por exemplo, apresentam cor amarela. Conforme o 

disco de newton (Figura 8), a cor complementar ao amarelo é o violeta, isto significa 

que as nanopartículas de prata absorvem na região referente a cor violeta (380-440 

nm). A cor de um sistema é dada pela cor da região oposta ao comprimento de onda 

absorvido pelo sistema.32 

 

Figura 8 – Roda de cores e comprimentos de onda da luz visível 

 

Sendo assim, através da cor que as nanopartículas apresentam em solução, 

podemos obter informações sobre o efeito de ressonância plasmônica. Novamente, 

conhecer as propriedades da nanopartícula é extremamente importante para a 

construção de um bom SVF e conhecer as propriedades plasmônicas das 

nanopartículas pode ajudar a combinar efeitos de tratamentos diferentes, fazendo com 

que o sistema possa agir de forma mais eficaz.33     

1.6) Pilar[n]arenos: Uma nova alternativa em SVFs 

 

Um dos princípios fundamentais na construção de um SVF é a capacidade do 

nanocarreador de transportar e liberar de forma controlada o fármaco em questão. 

Para isso, deve haver alguma interação entre o fármaco e o nanocarreador proposto, 

podendo essa interação ser uma ligação covalente reversível conforme ou mesmo 

interações de caráter supramolecular.9-12 
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No caso das interações supramoleculares, diversos tipos de moléculas 

macrocíclicas com diferentes tamanhos de cavidades e estruturas são utilizadas com 

essa finalidade como calixarenos, ciclodextrinas13,34, curcubiturilas23,35, dentre outros. 

Este tipo de molécula é capaz de realizar interações com diversas moléculas no 

interior da sua cavidade (interações hospedeiro-convidado) de forma não covalente, 

ou seja, tais interações são fracas e podem ser facilmente rompidas quando 

comparadas à uma ligação covalente.35 

Dentre os macrociclos utilizados encontram-se os pilar[n]arenos. Esses 

macrociclos contêm n unidades derivadas da hidroquinona e ligadas por pontes 

metilênicas (Figura 9). Além de serem macrociclos rígidos, diversas funcionalizações 

podem ser feitas na parte terminal da molécula, tornando-a solúvel em água e 

consequentemente, aumentando a sua aplicabilidade, principalmente como 

componente em SVFs.14,36,37 

 

Figura 9 – Desenho esquemático da molécula de pilar[n]areno. 

 

A interação de pilar[n]arenos com fármacos já foi previamente relatada na 

literatura. Fernandes e colaboradores mostraram que o carbóxi-pilar[5]areno é capaz 

de realizar interações supramoleculares com a doxorrubicina, um fármaco anti-

câncer, na proporção 1:1, para a construção de um SVF baseado em nanopartículas 
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de óxido de ferro funcionalizadas com carbóxi-pilar[5]areno para o carreamento deste 

fármaco.14  

Shangguan e colaboradores também relataram a interação entre o carbóxi-

pilar[6]areno e o tamoxifeno (fármaco ativo para alguns tipos de câncer), de forma 

que esta interação aumenta a solubilidade do tamoxifeno em meio aquoso. Dados de 

viabilidade celular revelaram que o complexo de inclusão entre o tamoxifeno e o 

carbóxi-pilar[6]areno possui uma excelente atividade anticâncer para células do tipo 

MCF-7 (câncer de mama) e HeLa (câncer cervical) 36 

Nanopartículas metálicas funcionalizadas com pilar[n]arenos, foram relatadas 

para diversos tipos de aplicações.14,37,38 Nanopartículas de prata funcionalizada com 

carbóxi-pilar[5]areno, por exemplo, já foram reportadas como materiais utilizados 

para sensoriamento de pesticidas derivados da espermina. Estes pesticidas contêm 

dois grupos amino na sua estrutura, sendo capaz de interagir com duas moléculas de 

carbóxi-pilar[5]areno que estão funcionalizadas na nanopartícula. Uma vez que as 

nanopartículas interagem com estas moléculas elas agregam-se e precipitam, 

permitindo assim a detecção.37 Contudo, sistemas contendo nanopartículas de prata 

funcionalizadas com carobóxi-pilar[5]areno ainda não foram utilizados para 

aplicações de caráter biológico. 

Sendo assim, os pilar[n]arenos demonstram um grande potencial na construção de 

SVFs de diversas formas pela sua capacidade de interagir tanto com fármacos quanto 

com alguns tipos de nanopartículas, tornando esta molécula ideal na construção de 

SVF funcional. 
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2) OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste trabalho é construir e caracterizar um sistema veiculador de 

isoniazida, como um tratamento alternativo para a tuberculose, baseado em 

nanopartículas de prata funcionalizadas com carbóxi-pilar[5]areno (CP[5]A). Com isso, 

são objetivos específicos deste trabalho: 

(i) Caracterizar a interação entre o CP[5]A e o fármaco isoniazida, a fim de 

se obter a estequiometria e os diferentes parâmetros termodinâmicos 

próprios dessa interação. 

 

(ii) Obter as nanopartículas de prata funcionalizadas com CP[5]A, caracterizá-

las e avaliar o efeito da concentração de CP[5]A nas propriedades 

plasmônicas da nanopartícula. 

 

(iii) Avaliar a reprodutibilidade do método de síntese e o comportamento das 

nanopartículas em meio aquoso ao longo do tempo. 
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3) PARTE EXPERIMENTAL  

 

3.1) Materiais 

 

 Todos os reagentes utilizados foram utilizados sem purificação prévia. A 

molécula de CP[5]A foi sintetizada pela aluna de doutorado do Programa da Pós-

Graduação em Química da UFF Tamires Soares Fernandes e pela Dra. Evelyn, C. dos 

Santos através de um método relatado na literatura.14 O nitrato de prata (AgNO3), o 

borohidreto de sódio (NaBH4) e a isoniazida (INH) foram fornecidos pela Sigma-Aldrich 

(St. Louis, EUA) e possuem grau analítico. 

3.2) Estudo de interação pelo método das variações contínuas (Job plot) 

 

 Duas soluções equimolares (0,2 mM) de CP[5]A e INH foram preparadas e a 

partir destas, diferentes volumes foram adicionados à cubeta de quartzo a fim de se obter 

soluções com diferentes razões molares de CP[5]A e com um volume final de 3 mL 

(Tabela 3). Todas as soluções foram analisadas por espectroscopia na região de UV-Vis.  

 

Tabela 3 - Volumes adicionados para a obtenção da mistura CP[5]A:INH com diferentes frações molares 

Fração molar de CP[5]A Volume de INH 

adicionado 

Volume de CP[5]A 

adicionado 

0,1 2,7 mL 0,3 mL 

0,2 2,4 mL 0,6 mL 

0,3 2,1 mL 0,9 mL 

0,4 1,8 mL 1,2 mL 

0,5 1,5 mL 1,5 mL 

0,6 1,2 mL 1,8 mL 

0,7 0,9 mL 2,1 mL 

0,8 0,6 mL 2,4 mL 

0,9 0,3 mL 2,7 mL 

 

3.3) Síntese das nanopartículas de prata funcionalizadas com carbóxi-pilar[5]areno 

(AgNP-CP[5]A) 
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 Foram preparadas duas soluções de CP[5]A (0,1 mM e 0,5 mM) em água 

deionizada. Em cada experimento, uma alíquota de 20mL da respectiva solução, em pH 

neutro, foi retirada e a esta foi adicionada 3,3 mg de AgNO3. O sistema permaneceu em 

agitação vigorosa por 5 minutos e foi transferido para um banho de gelo. Então, 20 L 

de uma solução aquosa gelada e recém preparada de NaBH4 (0,5 mg/mL), foi adicionada 

ao sistema com o auxílio de uma pipeta automática e este permaneceu por mais 3 minutos 

em agitação. A solução foi armazenada em vidro âmbar para proteger da luz. Cada síntese 

foi realizada 3 vezes (para cada concentração) com o objetivo de avaliar a 

reprodutibilidade do procedimento. Para o ensaio de estabilidade foram preparadas 

dispersões de AgNP-CP[5]A utilizando a concentração de 0,1 mM de CP[5]A.  A 

dispersão foi monitorada por espectroscopia no UV-Visível durante uma semana. 

 3.4) Técnicas de caracterização e análise 

 

3.4.1) Espectroscopia por Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H-

RMN) 

 

 Todos os espectros de 1H-RMN foram obtidos no espectrômetro multinuclear 

VNMRS da marca Varian do Laboratório Multiusuário de Ressonância Magnética 

Nuclear (LAREMN) do Instituto de Química localizado na UFF. Os espectros foram 

coletados a 500 MHz a 25 oC, em água deuterada (D2O) 

3.4.2) Espectroscopia na região do UV-Visível (UV-Vis) 

 

 Os espectros de UV-Vis foram realizados no equipamento Cary 60 da marca 

Varian localizado no Laboratório Multiusuário de Caracterização de Materiais 

(LAMATE). Foram utilizadas cubetas de quartzo com caminho ótico de 1,0 cm e os 

espectros foram coletados na região entre 200 e 800 nm. 

3.4.3) Titulação Calorimétrica Isotérmica (ITC) 

 

 As análises de ITC foram realizadas no equipamento VP-ITC microcal GE 

localizado no Laboratório Multiusuário de Caracterização de Materiais (LAMATE). 

Todas as análises foram realizadas em água deionizada na concentração de 2 mM do 
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CP[5]A e 4 mM da INH e temperatura de 25ºC. As amostras foram previamente 

desgaseificadas no próprio equipamento e acondicionadas a 25ºC. Foram realizadas 28 

injeções com volume de 10 L cada e o tempo de injeção foi de 70 segundos.  
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4) RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1) Estudos de interação entre o carbóxi-pilar[5]areno (CP[5]A) e o fármaco isoniazida 

(INH) 

 

 Para o funcionamento deste sistema, se faz necessário investigar a interação entre 

o CP[5]A e a INH uma vez que este fármaco só poderá ser carreado pelo sistema se houver 

uma interação entre estes compostos. Espera-se que estes dois compostos, quando 

presentes em meio aquoso, formem um complexo de inclusão (Figura 10), como já 

descrito para alguns pilar[n]arenos na literatura.36,14 De forma geral, para os 

pilar[5]arenos a cavidade possui uma distância entre as extremidades de 5Å, que é 

suficiente para acomodar moléculas pequenas como a isoniazida. 

 

Figura 10 – Esquema da reação de formação do complexo de inclusão CP[5]A:INH.  

 

A fim de investigar como esta interação ocorre e quantificar os parâmetros 

termodinâmicos e a estequiometria da mesma foram empregadas as análises de 

espectroscopia por de RMN de 1H, titulação calorimétrica isotérmica (ITC) e o método 

das variações contínuas por espectroscopia de UV-Vis.  Os resultados obtidos por cada 

técnica serão discutidos a seguir. 

4.1.1) Espectroscopia por Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de 
1H) 
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 Os espectros de RMN de 1H do CP[5]A, da INH e da mistura equimolar destes 

componentes estão apresentados na Figura 11. Observa-se no espectro da isoniazida pura 

os sinais característicos referentes aos hidrogênios do anel piridíneo, ambos dupletos, em 

7,72 e 8,70 ppm, conforme indicado na figura. No espectro do CP[5]A puro, observa-se 

os sinais referentes aos hidrogênios ligados ao anel benzênico em 6,73 ppm, e sinal 

demarcado em 3,83 ppm referente a ponte metilênica. Além disso, o sinal demarcado em 

4,28 ppm é referente aos hidrogênios ligados ao carbono adjacente a carbonila dos grupos 

terminais da molécula 

Observa-se que a mistura em proporção equimolar apresentou alguns sinais 

deslocados em relação aos espectros dos componentes puros. O dupleto aparente em 7,72 

ppm, referente aos hidrogênios presentes no anel piridíneo da isoniazida apresentou um 

deslocamento para alto campo (conforme demarcado em roxo).  

 

Figura 11 – Estudo de interação entre CP[5]A e INH via espectroscopia por de RMN de 1H-realizado em 

D2O, à 25ºC, na frequência do campo de 500 MHz. 
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O deslocamento observado mostra que, na presença do CP[5]A, os hidrogênios da 

isoniazida tornam-se mais  blindados na presença do  CP[5]A.39 Esse fenômeno é 

conhecido como efeito escudo e ele ocorre porque ao interagir com a cavidade do CP[5]A, 

a INH recebe a densidade eletrônica do macrociclo, levando à formação de um possível 

complexo de inclusão. Como resultado os hidrogênios são mais blindados e os seus os 

sinais deslocam-se para valores menores de deslocamento químico.39,40,41 

Em relação ao CP[5]A, observa-se que o sinal referente ao grupo metilênico 

adjacente à carboxila (em 4,28 ppm) teve o seu sinal deslocado para baixo campo (em 

4,35 ppm), destacado em amarelo. Na formação do complexo de inclusão, a densidade 

eletrônica doada para a INH acarreta no aumento do deslocamento químico destes 

hidrogênios, através do efeito escudo.39,40 Além disso, o deslocamento considerável 

destes hidrogênios mostra que a interação, provavelmente, está ocorrendo entre o anel 

piridíneo da INH e os grupos terminais do CP[5]A, ou seja, a molécula de INH não se 

contra totalmente inserida dentro do macrociclo. 

Outros deslocamentos de menor magnitude no espectro da mistura foram 

observados em relação aos espectros dos componentes puros. Estes deslocamentos 

indicam que que deve haver uma interação entre os dois compostos, pois o ambiente 

químico dos hidrogênios de ambas as moléculas é modificado.. 39,40,41 

4.1.2) Método das Variações Contínuas (Job Plot) 

 

Para determinar a estequiometria desta interação, o método das variações 

contínuas (Job plot) foi aplicado. Esse método foi desenvolvido por Paul Job, através do 

estudo de interação em complexos de tálio com diferentes ligantes. O método se baseia 

na avaliação de uma propriedade (neste caso foi avaliada a absorção da luz na região do 

ultravioleta) em diferentes misturas com razões molares distintas do ligante e do íon 

metálico para obter a estequiometria da interação entre estes dois compostos.42 

 No experimento a seguir, foram preparadas diferentes soluções contendo CP[5]A 

e INH em diferentes proporções. Então, neste método, avalia-se a variação absorvância 

em relação ao espectro do componente puro em função da fração molar de um dos 
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componentesi.14,42 Os espectros de absorção na região de UV-Vis do CP[5]A em meio 

aquoso e das soluções com diferentes proporções molares CP[5]AINH estão 

apresentados na Figura 12. 

 

Figura 12 – Espectros de UV-Vis de soluções contendo CP[5]A e INH em diferentes proporções  

Observa-se que a banda mais intensa em 292 nm no espectro do CP[5]A sofre uma 

diminuição em sua absorvância conforme há um aumento da quantidade de INH no 

sistema. O gráfico de Job é construído a partir dessa diferença de absorvância observada 

nas diferentes proporções de CP[5]A:INH.42,43 Notas-se a existência de dois pontos 

isosbésticos na Figura 9, um em 251 nm e outro em 270 nm. A presença de pontos 

isosbésticos nos espectros das misturas CP[5]A e INH indica a formação de um complexo 

de inclusão, possivelmente INHCP[5]A . 44 

O tratamento matemático do método de Job43 considera a formação do complexo 

de inclusão em uma única etapa. Sendo assim a constante de dissociação do complexo de 

inclusão fica:  

                                                             
i Neste caso em específico foi escolhida a fração molar do CP[5]A e absorção no comprimento de onda 

em 292 nm devido a maior intensidade da banda 
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Kd = 
[INH]n [CP[5]A]

[CP[5]AINH]
                                               (1) 

Onde [CP[5]AINH] é a concentração do complexo de inclusão. Para efeitos de 

cálculo considera-se inicialmente a proporção estequiométrica 1:n de CP[5]AINH. A 

partir disso, pode-se reescrever essa relação em termos das concentrações iniciais 

utilizadas de cada componente: 

Kd = 
([INH]0- n[CP[5]AINH])

n
 ×([CP[5]A]0- [CP[5]AINH])

[CP[5]AINH]
                 (2) 

Convenciona-se C0 como a concentração total das espécies presentes, de forma que: 

C0= [INH]
0
+ [CP[5]A]

0
                                             (3) 

Escrevendo em termos de fração molar: 

[INH]
0

C0

+ 
[CP[5]A]

0

C0

= XCP[5]A+ XINH = 1                                (4) 

Escrevendo a Equação 2 utilizando as frações molares tem-se: 

Kd[CP[5]AINH] = (C0XCP[5]A- [CP[5]AINH]) × {C0(1-XCP[5]A)- n[CP[5]AINH]}
n
   (5) 

Esta equação relaciona diretamente a concentração do complexo (que possui 

relação direta com a absorvância) com a fração molar do CP[5]A. A variação da 

absorvância deste sistema (dAbs) é diretamente proporcional à concentração do complexo 

de inclusão.42,43 No ponto máximo da curva, a derivada desta equação é igualada a zero: 

C0
2 {1-(n+1)XCP[5]A} {C0(1- XCP[5]A)-n[CP[5]AINH]}n-1 = 0          (6) 

Resolvendo essa equação do segundo grau chega-se ao resultado: 

XCP[5]A= 
1

n +1
                                                      (7) 

Pela relação de frações molares: 
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XINH

XCP[5]A
= 

1- XCP[5]A

XCP[5]A
= n                                                    (8) 

Isto é, no ponto de máximo da curva, o valor de n é utilizado. O tratamento dos dados foi 

realizado para este sistema e o gráfico está apresentado na Figura 13. O valor de máximo 

da curva está muito próximo de 0,5, o que nos fornece n = 1. Na prática, isso significa 

que interação estequiométrica do CP[5]A com a INH é na proporção estequiométrica de 

1:1. 

 

Figura 13 - Gráfico de Job para o sistema CP[5]A INH  

 

4.1.3) Titulação Calorimétrica Isotérmica 

 

Para obter parâmetros quantitativos desta interação, a análise de titulação 

calorimétrica isotérmica (ITC) foi realizada.  Essa técnica se baseia na absorção ou 

liberação de calor durante a interação entre a molécula hospedeira (CP[5]A) e a molécula 

convidada (INH). A partir do calor trocado, em diferentes pontos da titulação é possível 

extrair os parâmetros termodinâmicos da interação entre os dois componentes, como por 
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exemplo, a constante de interação, a entalpia e a entropia de formação do complexo de 

inclusão e a espontaneidade da reação.45  

O funcionamento do equipamento é baseado em uma célula adiabática (contendo 

uma solução da molécula hospedeira) e numa seringa de titulação que insere pequenos 

volumes de uma solução da molécula convidada. Conforme o calor é liberado ou 

absorvido, há uma alteração na temperatura do interior da célula. Imediatamente, o 

termostato acoplado ao equipamento aumenta ou diminui a sua potência com objetivo de 

reestabelecer a temperatura programada do experimento. 45,46 

Em interações exotérmicas há a liberação de calor para o meio aumentando a 

temperatura. Quando a diferença de temperatura é detectada, o equipamento diminui a 

potência permitindo que o sistema resfrie até a temperatura retornar à temperatura de 

referência. Em interações endotérmicas, o calor consumido acarreta numa diminuição de 

temperatura, fazendo com que o equipamento aumente a potência para reestabelecer a 

referência. 45 

Os dados de variação da potência aplicada em função do tempo das diferentes 

injeções são plotados em um gráfico. A integral da área de cada pico (referente a cada 

injeção) fornece os valores de calor trocado durante a injeção e esses valores são plotados 

contra a razão entre as concentrações de titulante e titulado, gerando uma curva de 

titulação.45,46 Na Figura 14 é mostrado um exemplo de curva de titulação e um esquema 

de funcionamento do equipamento. 



 

38 
 

 

Figura 14 – Esquema do equipamento de titulação calorimétrica isotérmica e exemplo de curva de titulação 

calorimétrica45 

Conforme ocorre a adição do convidado (titulante) há a formação do complexo de 

inclusão e o hospedeiro (titulado) é consumido. No decorrer da titulação, cada vez menos 

moléculas das espécies hospedeiras estão disponíveis, fazendo com que a magnitude do 

calor trocado se torne cada vez menor.46 

Com o ajuste correto da curva de titulação, alguns parâmetros termodinâmicos são 

obtidos. O método é capaz de fornecer através da inclinação da curva (próximo ao ponto 

de viragem) o valor da constante de formação do complexo de inclusão. É possível 

também obter a entalpia dessa interação através do calor total trocado entre as espécies, 

isto é, a integral do maior pico de titulação. 45 

O experimento para quantificar os parâmetros do complexo de inclusão entre 

CP[5]A e INH foi realizado em meio neutro, a 25ºC, utilizando duas soluções de 

concentração 2 mM e 4 mM para o CP[5]A e a INH, respectivamente (Figura 15). O 

método sequential sets of sites foi utilizado, onde o valor de n = 1 obtido através do 

método das variações contínuas foi utilizado como base.  

 Observa-se que a curva obtida tem um perfil característico de interação 

exotérmica, uma vez que a cada injeção do titulante os valores de potência decrescem, 
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mostrando que houve liberação de calor. O valor obtido para a variação de entalpia (ΔH) 

foi de -6088 cal/mol e o valor para a variação de entropia (ΔS) do processo foi de -167 

cal/molºC. Através da equação fundamental da termodinâmica32 foi possível obter o 

parâmetro da energia livre de Gibbs (ΔG) a 25ºC, mostrando que a formação do complexo 

de inclusão ocorre espontaneamente. 

 

∆G = ∆H - T∆S                                                       (9) 

∆G= -6088
cal

mol
-(298K . (-0,6094

cal

molK
) = -1913 cal/mol                         (10) 
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Figura 15 – Curva de titulação calorimétrica do CP[5]A (2 mM) e da INH (4 mM) a 25ºC em meio aquoso 

 Outro parâmetro importante na avaliação da formação do complexo de inclusão é 

a constante de formação. Em comparação entre o valor obtido pela titulação calorimétrica 

(K = 372 M-1) com os dados apresentados na literatura para outros complexos de 

inclusão36,39,40, observa-se que o valor da constante de formação para este complexo é 

baixo. Isto confirma que há uma interação entre estes dois compostos e que esta pode ser 

facilmente revertida, o que corrobora com as outras análises de interação.  

Do ponto de vista de um sistema voltado para liberação controlada, este complexo de 

inclusão apresenta bons resultados, uma vez que, em um sistema que há interação fraca, 

a liberação controlada é mais facilitada do que em um sistema onde o complexo de 

inclusão possui interações mais fortes e difícil de serem desfeitas. Na Tabela 4 são 
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apresentados alguns valores de constante de formação de complexos formados entre 

pilar[n]arenos e diferentes moléculas apresentados na literaturaii, mostrando que a 

magnitude da interação deste sistema é bastante inferior em relação a outros sistemas 

propostos para diferentes fins. 

Tabela 4 - Parâmetros termodinâmicos com diferentes pilar[n]arenos obtidos por ITC  

 

                                                             
ii Diferentes métodos de ajuste da curva de ITC foram utilizados nos artigos, porém todos estes devem 

fornecer parâmetros confiáveis independente do método aplicado 

Pilar[n]areno 
Molécula 

convidada 

Parâmetros 

termodinâmicos 

Estequio

metria 

Constante 

de 

formação 

(M-1) 

Número da 

Referência 

Bibliográfica 

Amônio-

pilar[7]areno 

1 – pirenolato 

de sódio 

∆H = -2252 cal/mol 

∆S = 11,25 cal/mol°C 
1:1 12800 40 

Amônio –

pilar[5]areno 

Ácido p-

toluenosulfôni

co 

∆H = -6444 cal/mol 

∆S = 5,96 cal/mol°C 
1:1 1060000 39 

Amônio – 

pilar[5]areno 

Benzenosulfo

nato de sódio 

∆H = - 4182 cal/mol 

∆S = 106 cal/mol°C 
1:2 104000 39 

Amônio – 

pilar[5]areno 

2 -

Naftalentosulf

onato de sódio 

∆H = - 6285 cal/mol 

∆S = 56,4 cal/mol°C 
1:2 40900 39 

Amônio – 

pilar[5]areno 

2,6 -

Naftalentodisu

lfonato de 

sódio 

∆H = -5640 cal/mol 

∆S = 101 cal/mol°C 
1:2 13600 39 

Carbóxi-

pilar[5]areno 

N, N – dimetil 

– 1,6 – 

hexanodiamin

a 

Não informado pelos 

autores 
1:1 1290000 47 

Carbóxi-

pilar[5]areno 
Isoniazida 

∆H = - 6088 cal/mol 

∆S = -167 cal/mol°C 
1:1 372 Este trabalho 
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 É interessante observar que para todos os trabalhos citados na Tabela 4, os valores 

de variação de entalpia são negativos e bem altos, mostrando que na maioria dos casos, a 

interação entre o pilar[n]areno e a molécula convidada é de caráter exotérmico.39,40 As 

interações intermoleculares desse sistema, como por exemplo, interações π–π e C–H⋯π 

que ocorrem entre a molécula hospedeira e a molécula convidada, podem contribuir para 

o caráter exotérmico da formação do complexo.39,40 

 Outra observação interessante é em relação a entropia do sistema, que nos dados 

obtidos na literatura os valores são positivos, indicando que a formação do complexo de 

inclusão aumenta a desordem do sistema. Porém, tanto o sistema obtido para este trabalho 

como outros sistemas relatados para literatura39 mostraram valores negativos de variação 

de entropia. Em geral, as interações hidrofóbicas e eletrostáticas que ocorrem na formação 

do complexo contribuem para o aumento desse valor, enquanto a perda de graus de 

liberdade do sistema na formação do complexo pode contribuir para a diminuição da 

entropia do sistema. 39,40 

4.2) Síntese e caracterização do sistema AgNP-CP[5]A 

 

 As nanopartículas de prata funcionalizadas com carbóxi-pilar[5]areno (AgNP-

CP[5]A) foram sintetizadas conforme metodologia descrita na literatura com 

modificações.37 A síntese das nanopartículas ocorre a partir da redução dos íons Ag+ para 

Ag0 utilizando-se íon hidreto, produzido a partir borohidreto de sódio, como agente 

redutor, conforme a reação a seguir33: 

AgNO3(aq) + 2NaBH4(aq)  Ag(s) + B2H6(aq) + H2(g) 

 Quando se analisa os potenciais das semirreações envolvidas nesse processo, 

verifica-se que esta é uma reação espontânea32: 

Ag+ + e-  Ag(s)             Eº = 0,80V 

                                           H2(g) + 2e- 
 2H-

(aq)       Eº =  - 2,25V 

Eglobal=Ecatodo-Eanodo= 0,80 + 2,25 = 3,05V                                (11) 
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 O potencial da reação global é de 3,05 V, o que confirma a espontaneidade desta 

reação. Uma outra observação interessante é a comparação da reação de decomposição 

eletroquímica da água:32 

2H2O(l) + 2e-  H2(g) + 2OH-
(aq)        Eº = - 0,83 V 

 Uma solução aquosa de borohidreto de sódio tende a se decompor 

eletroquimicamente uma vez que a reação de oxirredução entre o borohidreto e a água (E 

= 3,08V) também é espontânea. Para evitar a degradação da solução de borohidreto de 

sódio é preciso prepará-la em banho de gelo reduzir aa cinética desta reação.iii  

 Uma vez formada as AgNP’s  em meio aquoso, elas  serão funcionalizadas com o 

CP[5]A. Isto ocorre, porque na própria formação das nanopartículas existem alguns 

defeitos estruturais, causados pela falta de átomos de prata em alguns sítios. Esses 

“buracos” formados na nanopartícula conferem a ela em certos pontos uma deficiência 

de elétrons, fazendo que existam regiões positivas que serão estabilizadas pelo CP[5]A 

que possui vários grupos com carga negativa.48 

 Em termos de crescimento destas nanopartículas, o processo ocorre através de um 

mecanismo conhecido como Maturação de Ostwald (Figura 16). Quando os átomos de 

prata formam aglomerados, estes tendem a trocar átomos de prata com a solução, de 

forma que, os aglomerados com maiores dimensões têm seu crescimento favorecido em 

função dos aglomerados menores, que tendem a desaparecer.49 Termodinamicamente, os 

aglomerados maiores e o crescimento das nanopartículas são favorecidos porque neste 

processo ocorre a redução da área superficial (que ocorre espontaneamente) do material 

como um todo, uma vez que cada vez mais átomos são incorporados no interior da 

nanopartícula. 48,49 

                                                             
iii Apesar da dispersão de AgNP-CP[5]A ter sido preparada em meio aquoso, a quantidade de borohidreto 

de sódio utilizada é muito pequena para evitar a formação de gás hidrogênio. 
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Figura 16 – Esquema do mecanismo de crescimento de nanopartículas pela maturação de Ostwald 

 A forma e o tamanho das AgNPs podem são dependentes vários fatores como 

tempo, temperatura, concentração do agente estabilizante, uso de substâncias 

direcionadoras de forma, dentre outros parâmetros. Para que as nanopartículas sejam 

estáveis em meio aquoso é importante evitar a agregação empregando-se um agente 

estabilizante.47 Partindo deste princípio e com objetivo de montar um sistema de 

veiculação funcional, o CP[5]A foi escolhido como agente estabilizante nesta síntese, 

pois se trata de um macrociclo que possui diversos grupos carboxilatos que podem 

funcionalizar a nanopartícula, como já mostrado. Na Figura 17 é mostrado um esquema 

da síntese do sistema AgNP-CP[5]A: 

 

Figura 17 – Esquema de síntese das AgNP-CP[5]A  

 

4.2.1) Avaliação da concentração de CP[5]A na síntese das AgNP-CP[5]A 
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Os espectros de UV-visível fornecem informações importantes em relação ao 

efeito de ressonância plasmônica. O primeiro modelo a explicar a ressonância plasmônica 

levando em conta o tratamento das equações de Maxwell para radiação eletromagnética, 

foi o modelo desenvolvido por Gustav Mie. Este modelo busca relacionar a frequência de 

absorção da luz que ocorre no efeito de ressonância plasmônica com o tamanho e o 

material que constituem as nanopartículas. A equação deduzida para o modelo é mostrada 

na Eq. (12):30  

Cext= 
18πV

λ
 ε2

3/2 ε1

(ε1+2ε2)
2
+ ε1

2                               (12) 

Onde: 

Cext – Seção de choque de extinção da luz 

V – Volume da nanopartícula 

𝜆 – Comprimento de onda máximo da ressonância 

𝜀1 – Constante dielétrica da nanopartícula (parte real) 

𝜀2 – Constante dielétrica da nanopartículas (parte imaginária) 

 O modelo de Mie é válido apenas para nanopartículas esféricas maiores que 10 

nm. Os valores de seção de choque de extinção são diretamente proporcionais à 

absorvância do sistema.30,31 Um outro ponto importante dessa relação é a proporção direta 

entre o volume da nanopartícula e o comprimento de onda de absorção. Isto ocorre, 

porque em nanopartículas de volume maior, a força restauradora de dipolo deve ser 

menor, uma vez que há mais elétrons no interior (bulk) do que na superfície da 

nanopartícula. Por este motivo, a absorção ocorre em regiões de menor energia e maior 

comprimento onda.30,31 

 Conhecendo-se o modelo de Mie é possível avaliar o tamanho das nanopartículas 

nas sínteses realizadas para o sistema AgNP-CP[5]A. Os espectros de UV-Vis (Figura 

18) foram obtidos para três sistemas: AgNPs sem nenhuma funcionalização (azul) e 

AgNPs funcionalizadas com CP[5]A na concentração de 0,1 mM (preto) e 0,5 mM 

(vermelho) de CP[5]A   
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Figura 18 – Espectros de UV-Visível das AgNP-CP[5]A e das nanopartículas não funcionalizadas em meio 

aquoso (a), fotografias das sínteses da AgNP-CP[5]A nas concentrações de 0,5 mM (b) e 0,1 mM (c) de 

CP[5]A 

As análises mostram que quando não há a presença do CP[5]A na síntese, a banda 

plasmônica característica não aparece. Isto se deve ao fato de que sem a presença do 

estabilizante, as nanopartículas se agregam e não são capazes de produzir o efeito 

característico de ressonância plasmônica. Portanto, a presença do CP[5]A é capaz de 

tornar este sistema estável em meio aquoso, o que é imprescindível em qualquer aplicação 

biológica.29,30,31,33,37 

É possível observar pelas fotografias e pelos espectros que as diferenças de 

concentração de CP[5]A no meio afetam a coloração da solução e consequentemente a 

frequência de ressonância plasmônica, conforme descrito na literatura30,31,37. A 

observação visual mostra que as nanopartículas na concentração 0,1 mM de CP[5]A 

apresentam cor laranja, enquanto as de concentração 0,5 mM de CP[5]A apresentaram a 

cor amarela. Pela roda de cores, e pelos espectros mostrados na Figura 18, observa-se que 

em menores concentrações de CP[5]A o comprimento de onda de ressonância se torna 

maior, e que o comprimento de onda máximo de absorção para o sistema na concentração 

0,1 mM e 0,5 mM são de 427 e 419 nm, respectivamente. 
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Este resultado pode ser explicado considerando-se que em concentrações maiores 

de CP[5]A, o crescimento da nanopartícula é limitado, uma vez que as moléculas de 

CP[5]A funcionalizadas na superfície logo causam uma repulsão eletrostática entre as 

partículas, impedindo seu crescimento.30,31 Como mencionado anteriormente, 

nanopartículas menores tendem a absorver radiação em comprimentos de onda menores 

(consequentemente de maior energia), uma vez que a força restauradora de dipolo precisa 

ser muito grande, pois há muitos elétrons na superfície.30,31 

Em concentrações menores de CP[5]A, a absorção ocorre em comprimento de 

onda maior, isto é, em regiões de menor energia, já que em nanopartículas maiores os há 

mais elétrons no bulk do material, fazendo-se necessário menos energia para restaurar o 

dipolo criado na nanopartícula.30,31 

É possível obter uma estimativa do tamanho desta nanopartículas através dos 

espectros obtidos. A largura a meia altura da banda plasmônica pode ser utilizada 

diretamente como estimativa do valor do diâmetro da nanopartícula, podendo assim 

fornecer um valor aproximado. Para os espectros da Figura 18, os valores de largura a 

meia altura da banda foram de 92 e 130 nm, para as concentrações de 0,5 mM e 0,1 mM 

de CP[5]A, respectivamente, o que reforça o argumento de que o aumento da 

concentração do CP[5]A acarreta na diminuição do tamanho destas partículas.33 

 

4.2.2) Estudo de reprodutibilidade e estudo cinético das dispersões de AgNP-CP[5]A 

 

A fim de se averiguar a reprodutibilidade do método em relação ao tamanho das 

nanopartículas nas sínteses das AgNP-CP[5]A nas duas concentrações foram realizadas 

em triplicata e os espectros de UV-Vísivel foram obtidos (Figura 19). Observa-se pelas 

fotografias e pelos espectros que ambas as sínteses apresentaram o mesmo perfil entre as 

triplicatas e que os espectros apresentados em cada triplicata são extremamente parecidos, 

indicando que as nanopartículas apresentam forma e tamanho parecidos quando a 

concentração do CP[5]A é mantida, ou seja, o método utilizado é reprodutível. 

É importante ressaltar, que nos três espectros, o comprimento de onda máximo de 

absorção relativo a frequência de ressonância plasmônica (nos comprimentos de onda de 

427 e 419 nm, como citado anteriormente), foi o mesmo dentro de cada triplicata, o que 
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significa que tal método resulta em nas mesmas propriedades das nanopartículas em 

relação a forma e tamanho.33 Essa avaliação é importante na síntese de materiais 

nanoestruturados pois, dependendo da condição experimental, diversos parâmetros 

podem ser alterados. É necessário se estabelecer um método em que as nanopartículas 

sejam capazes de se manterem estáveis em meio aquoso, e que não altere as propriedades 

plasmônicas (o que acarreta em propriedades como tamanho e forma) das 

nanopartículas.29,33 

 

Figura 19 – Espectros de UV-Vis e fotografias do sistema AgNP-CP[5]A nas concentrações de 0,5 mM 

(a) e 0,1 mM (b) de CP[5]A em meio aquoso 

 Além da concentração do CP[5]A, outro parâmetro importante na síntese deste 

sistema é o tempo de reação. Para avaliar o efeito do tempo na síntese das nanopartículas, 

um estudo da banda plasmônica em função do tempo foi realizado (Figura 20). Este 

estudo consiste em medir alíquotas da síntese do sistema AgNP-CP[5]A na concentração 

de 0,1 mM por espectroscopia no UV-Visível em diferentes tempos de reação. 
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Figura 20 - Estudo cinético do sistema AgNP-CP[5]A na concentração 0,1 mM de CP[5]A em meio aquoso 

 Inicialmente, observa-se que as nanopartículas sintetizadas se mantém estáveis ao 

longo do tempo de uma semana, o que é essencial para aplicações biológicas, uma vez 

que, se mantendo estáveis as nanopartículas não se degradam antes de serem eliminadas.37 

Além disso, observa-se também um aumento da absorvância, o que está diretamente 

relacionado, conforme a teoria de Mie, ao número de nanopartículas, ou seja, as 

nanopartículas estão se formando ao longo do tempo.30,31 

 Outra observação interessante é o deslocamento do comprimento de onda máximo 

para comprimentos de onda maior ao longo do tempo. A Figura 21 mostra a variação do 

comprimento de onda máximo ao longo do tempo. Observa-se que há um aumento 

considerável no comprimento de onda máximo de absorção do espectro. Conforme já 

destacado anteriormente, o deslocamento do máximo do espectro para regiões de maior 

comprimento de onda indica que essas nanopartículas estão crescendo ao longo do 

tempo.30,31,33  
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Figura 21- Variação do comprimento de onda de absorção do estudo cinético das AgNP-CP[5]A com 

concentração 0,1 mM de CP[5]A 
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5) CONCLUSÕES 

 

 A interação entre a isoniazida e o macrociclo foi caracterizada por espectroscopia 

por 1H-RMN, ITC e UV-Vis. Foi possível averiguar que o anel pirdíneo da isoniazida 

interage com os grupos terminais do CP[5]A.  

  A estequiometria ideal de interação entre estas duas moléculas foi determinada 

pelo método das variações contínuas e ocorre na proporção 1:1. Os parâmetros 

termodinâmicos foram obtidos através da técnica de ITC e foi averiguado que a interação 

entre estes dois compostos é fraca (K=372 M-1) quando comparados com outros 

complexos de inclusão com pilar[n]arenos. 

 As nanopartículas de prata funcionalizadas com CP[5]A foram obtidas e 

caracterizadas pela técnica de UV-Visível, através do monitoramento da banda 

plasmônica. Foi mostrado, através da análise das bandas plasmônicas, que em menores 

concentrações de CP[5]A, as nanopartículas tendem a ter um maior volume. Os diâmetros 

das nanopartículas foram estimados através da largura a meia altura da banda revelando 

valores de 92 nm (para a concentração 0,5 mM de CP[5]A) e 130 nm (para a concentração 

0,1 mM de CP[5]A) 

 Um estudo de reprodutibilidade do método mostrou que este é reprodutível nas 

duas concentrações, isto é, as bandas plasmônicas revelaram que as nanopartículas devem 

ter tamanho e forma similares. Além disso, o estudo da banda plasmônica em função do 

tempo desta amostra revelou que as nanopartículas crescem ao longo do tempo, e que 

estas são estáveis por um período maior do que uma semana. 

  As perspectivas deste trabalho incluem algumas caracterizações importantes para 

a investigação do tamanho e forma destas nanopartículas, como a microscopia eletrônica 

de transmissão, análise do raio hidrodinâmico e do potencial zeta. Além disso, o posterior 

carregamento do sistema com a isoniazida e o seu estudo de liberação também são 

perspectivas deste trabalho. 
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