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RESUMO 

 

 

Na busca de melhorias das propriedades farmacocinética e farmacodinâmica, com 

propósito de minimizar efeitos adversos e melhorar a eficácia do tratamento, a 

tecnologia farmacêutica avança na procura por aperfeiçoamento no desenvolvimento de 

sistemas de liberação modificada de medicamentos. O objetivo deste trabalho foi 

desenvolver sistemas matriciais utilizando os polímeros hidrofílicos naturais extraídos 

da semente de Linum usitatissimum L. (Linhaça) com a finalidade de avaliar o potencial 

destes no controle de liberação do fármaco. Foi também avaliado o processo de extração 

da mucilagem. A análise por meio da Metodologia de Superfície e Resposta forneceu os 

pontos ótimos de extração para se obter o máximo de mucilagem extraída e o máximo 

de rendimento de extração de todas as substâncias solúveis da linhaça. Para estudar as 

melhores condições para se obter um equilíbrio entre esses objetivos conflitantes e 

explorar as opções disponíveis foi utilizado o método de interseção normal à fronteira 

também chamado de Normal Boundary Intersection (NBI). Com este foram encontradas 

as soluções Pareto ótimas uniformemente distribuídas e contínuas para o problema 

multiobjetivo não-linear. Através da caracterização por análise termogravimétrica 

(TGA) e espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (IV- 

TF) foi verificado que a extração dos polímeros da linhaça no meio básico (pH 9,6) 

apresentou melhores características em relação a estabilidade térmica e grau de pureza 

quando comparado com a mucilagem adquirida no ponto ótimo (pH de 3,81) obtido 

pela MSR. A diferença em percentual de peso entre as duas extrações difere em apenas 

5 %. A avaliação do potencial dos polímeros naturais no controle de liberação do 

fármaco foi realizada através do ensaio de dissolução. Este foi realizado com o objetivo 

de comparar os perfis de liberação do Ibuprofeno a partir de comprimidos contendo a 

mucilagem da linhaça (C-M), polímeros naturais, HPMC (C-HPMC), polímeros semi- 

sintéticos e comprimidos sem matriz polimérica (C-SP). As três formulações 

apresentaram um peso médio dentro do limite de variação permitido de 350 mg ± 5 % 

com baixo valor de DPR, friabilidade igual a zero e dureza com valores de 

aproximadamente 85 N que garante a resistência das unidades. O teor de Ibuprofeno nas 

três formulações de comprimido apresentou-se dentro da especificação farmacopéica 

(90- 110 %). Os resultados de comparação por ED e valores de f1 e f2 indicarem perfis 

de liberação semelhantes entre os comprimidos contendo mucilagem e HPMC. 

Entretanto a análise dos modelos matemáticos sugere que os mecanismos de liberação 

do ibuprofeno das formulações são diferentes. O comprimido contendo mucilagem 

apresentou uma liberação não- Fickiana com cinética de ordem zero. Já o contendo 

HPMC apresentou um modelo de pseudo- ordem zero, com uma liberação não- Fickiana 

e o de liberação imediata apresentou uma liberação Fickiana com um modelo 

matemático de Hixson- Crowell. Estudos sobre poder de intumescimento do polímero e 

resistência do gel são perspectivas para continuidade do estudo para compreensão dos 

mecanismos de liberação. 

 

 

Palavras- chave: Linum usitatissimum L.. Linhaça. Liberação controlada. MRS. NBI. 

Soluções Pareto ótimas. TGA.  IV- TF. Mucilagem. HPMC. Matriz polimérica. Perfil 

de liberação.   

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

In pursuit of improvements in pharmacokinetic and pharmacodynamic properties, in 

order to minimize adverse effects and improve treatment efficacy, the pharmaceutical 

technology is advancing in the search for improvement in the development of modified 

drug delivery systems. The objective of this work was to develop matrix systems using 

the natural hydrophilic polymers extracted from the Linum usitatissimum L. (Linseed) 

seed in order to evaluate their potential in the control of drug release. The process of 

extracting the mucilage was also evaluated. The analysis by means of the Surface and 

Response Methodology provided the optimum extraction points to obtain the maximum 

extracted mucilage and maximum extraction yield of all the soluble substances of the 

flaxseed. To study the best conditions to achieve a balance between these conflicting 

objectives and to explore the available options, the normal boundary intersection 

method (NBI) was also used. With this, the Pareto solutions were uniformly distributed 

and continuous for the non-linear multiobjective problem. Through the characterization 

by thermogravimetric analysis (TGA) and spectroscopy in the infrared region with 

Fourier transform (IV-TF), it was verified that the extraction of flax polymers in the 

basic medium (pH 9,6) presented better characteristics in relation to the thermal stability 

And degree of purity when compared to the obtained mucilage at the optimum point 

(pH 3.81) obtained by MSR. The difference in weight percentage between the two 

extractions differs by only 5 %. The evaluation of the potential of the natural polymers 

in the control of drug release was performed through the dissolution test. The aim of 

this study was to compare the release profiles of Ibuprofen from tablets containing flax 

mucilage (CM), natural polymers, HPMC (C-HPMC), semi- synthetic polymers and 

tablets without polymer matrix (C-SP ). The three formulations had a mean weight 

within the allowed range of 350 mg ± 5 % with low DPR value, friability equal to zero 

and hardness with values of approximately 85N that guarantees the strength of the units. 

The Ibuprofen content in the three tablet formulations was within the pharmacopoeial 

specification (90- 110 %). The comparison results by ED and values of f1 and f2 

indicate similar release profiles between the mucilage containing tablets and HPMC. 

However, the analysis of the mathematical models suggests that the mechanisms of 

release of the ibuprofen of the formulations are different. The mucilage-containing 

tablet showed a non- Fickian release with zero order kinetics. The HPMC-containing 

model presented a zero-order pseudo-order model with a non- Fickian release and the 

immediate release model presented a Fickian release with a Hixson- Crowell 

mathematical model. Studies on polymer swelling power and gel strength are prospects 

for continuity of the study for understanding the release mechanisms. 

 

 

Keywords: Linum usitatissimum L. Linseed. Controlled release. MRS. NBI. Great 

Pareto solutions. TGA. IV- TF. Mucilage. HPMC. Polymer matrix. Release profile. 

 

 

 

 



 
 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1: Comparação ilustrativa das variações de concentração de fármacos 

administrados por métodos convencionais de multidosagem (a) e sistema de liberação 

controlada (b), sendo A administração do fármaco (LYRA et al., 2007)....................... 21 

Figura 2: Anatomia do trato gastrointestinal (TGI). ....................................................... 22 

Figura 3: Matriz insolúvel: após a administração, a água presente nos fluidos do TGI 

penetra na forma farmaêutica (FF) e dissolve o fármaco. Como consequências são 

formados canais na estrutura da matriz, através dos quais o fármaco é gradualmente 

liberado por difusão (PEZZINI, SILVA e FERRAZ, 2007). ......................................... 23 

Figura 4: Matriz hidrofílica: a água presente no TGI penetra na superfície da FF, hidrata 

o polímero, que intumesce e forma uma camada gelificada. O fármaco contido nessa 

camada dissolve e difunde a partir da matriz ou é liberado quando ela sofre erosão. 

Quando a camada gelificada erode, expõe a superfície da FF novamente e o processo se 

repete (PEZZINI, SILVA e FERRAZ, 2007). ................................................................ 24 

Figura 5: Diagrama mostrando o arranjo dos principais componentes da parede celular 

primária. .......................................................................................................................... 27 

Figura 6: Exemplos de polissacarideos da parede celular das plantas. .......................... 27 

Figura 7:  Estrutura do talo (A), da flor (B) e do fruto contendo a semente (C) de Linum 

usitatissimum .................................................................................................................. 34 

Figura 8: Diferença entre as duas linhaças. .................................................................... 35 

Figura 9: Mucilagem formada ao redor da semente da linhaça. ..................................... 37 

Figura 10: Imagens da microscopia eletrônica de varredura mostrando superfície regular 

porosa alongada. ............................................................................................................. 37 

Figura 11: Película formada após evaporação do solvente (água) de uma solução aquosa 

a     1 % de mucilagem.................................................................................................... 38 

Figura 12: Estrutura geral da fração neutra e ácida da mucilagem da linhaça. .............. 39 

Figura 13: Estrutura dos   constituintes dos polímeros da linhaça. ................................ 40 

Figura 14:  Representação da conformação dos polímeros das frações neutra (a) e ácida 

(b). .................................................................................................................................. 40 

Figura 15: Coloração da mucilagem de pectina e celulose da linhaça. A semente 

hidratada foi fotografada sem coloração, incubadas com 0,1% w / v de ruténio vermelho 



 
 

para corar pectina ou com 0,1% w / v de azul de metileno para corar glicanos 

(principalmente de celulose) ........................................................................................... 41 

Figura 16: Secção transversal da linhaça: endosperma (en); mucilagem (MUC); 

epiderme (ep); camada de células parenquimáticas (pl); camada de células 

esclerenquimáticas (sl); camada membraniform (ml); endosperma (en). ...................... 41 

Figura 17: Seções de corte de linhaça (L. usitatissimum L., var. CDC Bethune) montado 

em água destilada mostrando estruturas anatômicas. (A) O lado de linhaça seção de 

corte (B) de linhaça......................................................................................................... 42 

Figura 18: Amostras de 1-20 após liofilização obtidas na extração da mucilagem da 

linhaça nas condições experimentais determinadas........................................................ 58 

Figura 19:Arranjo experimental CCD para três fatores. ................................................ 59 

Figura 20: Gráficos de efeito principal para Fibra (%) e Rendimento (%). ................... 61 

Figura 21: Gráfico de superfície de resposta e de contorno para Fibra (%) (a) e 

Rendimento (%) (b) (Tempo = 13,25 horas). ................................................................. 64 

Figura 22: Fronteira de Pareto entre Fibra (%) e Rendimento (%) construída a partir do 

conjunto ótimo de Pareto. ............................................................................................... 66 

Figura 23: Espectro de infravermelho da amostra 1 com e sem precipitação com etanol 

(pH 9,69, 45
o
C e 13,25 h de extração)............................................................................ 70 

Figura 24: Espectro de infravermelho da amostra 16 com e sem precipitação com etanol 

(pH 3,81 45 
o
C e 13,25 h de extração)............................................................................ 70 

Figura 25: Espectro de infravermelho da amostra 7 com e sem precipitação com etanol       

(pH 6,75, 65,00 
o
C, e 13,25 h de extração)..................................................................... 73 

Figura 26: Espectro de infravermelho da amostra 19 com e sem precipitação com etanol    

(pH 5,00, 33,00 
o
C e 19,50 hrs de extração). .................................................................. 74 

Figura 27: Espectro de infravermelho da amostra 18 com e sem precipitação com etanol 

(pH 8,50, 57,00 
o
C, e 7,00 hrs de extração). ................................................................... 75 

Figura 28: Comprimido contendo mucilagem da linhaça (C-M). .................................. 80 

Figura 29: Curva de analítica do Ibuprofeno em NaOH 0,1 M  (264 nm), n= 3. ........... 82 

Figura 30: Curva analítica do Ibuprofeno em tampão fosfato pH 7,2  (221 nm), n= 3. . 83 

Figura 31: Perfil de dissolução in vitro do ibuprofeno a partir das formulações (C-M= 

comprimidos com a mucilagem, C-HPMC = comprimido com HPMC, C-SP= 

comprimido sem mucilagem), pH 7,2, tampão fosfato. ................................................. 84 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1:Indicações dos sistemas de liberação de fármacos  (SLF) e polímeros que 

atuam nas diferentes regiões do TGI. ............................................................................. 22 

Tabela 2: Classificação taxonômica da Linum usitatissimum........................................ 33 

Tabela 3: Composição da linhaça por 100 gramas de parte comestível ......................... 36 

Tabela 4: Níveis e variáveis avaliadas sobre o processo de extração da mucilagem a 

partir da linhaça. ............................................................................................................. 49 

Tabela 5: Desenho experimental para coleta de dados. .................................................. 50 

Tabela 6: Formulações dos comprimidos de Ibuprofeno obtidos por via úmida 

Comprimido com Mucilagem (C-M), Comprimido com HPMC (C-HPMC) e 

Comprimido sem polímero (C-SP). ................................................................................ 52 

Tabela 7: Modelos matemáticos empregados na análise dos perfis de dissolução. ....... 55 

Tabela 8: Valores em porcentagem de Fibra  e Rendimento obtidos nas diferentes 

condições de extração que variou  a temperatura, pH e tempo conforme planejamento 

experimental. .................................................................................................................. 58 

Tabela 9: Coeficientes dos termos das funções objetivas............................................... 60 

Tabela 10: Resultados da otimização multiobjetivo que compreendem o conjunto ótimo 

de Pareto para o problema multiobjetivo. ....................................................................... 65 

Tabela 11: Intervalos de confiança para as respostas associadas aos pontos ótimos, que 

são os de maximização das respostas individuais. ......................................................... 67 

Tabela 12: Resultados dos experimentos de confirmação para as condições de ponto 

ótimo de extração de fibra e rendimento. ....................................................................... 67 

Tabela 13: Referências utilizadas na análise dos espectros da mucilagem extraída da 

linhaça. ............................................................................................................................ 69 

Tabela 14: Picos referentes à Amostra 1 e à Amostra 1 após precipitação com etanol. 71 

Tabela 15: Picos referentes à Amostra 16 e à Amostra 16 após precipitação com etanol.

 ........................................................................................................................................ 71 

Tabela 16:Picos referentes à Amostra 7 e à Amostra 7 após precipitação com etanol. . 73 

Tabela 17:Picos referentes à Amostra 19 e à Amostra 19 após precipitação com etanol.

 ........................................................................................................................................ 74 

Tabela 18: Picos referentes à Amostra 18 e à Amostra 18 após precipitação com etanol.

 ........................................................................................................................................ 75 

Tabela 19: Caracterização térmica das amostras 1 e 16 por TGA e DTG...................... 76 



 
 

Tabela 20: Caracterização térmica das amostras 10 e 12 por TGA e DTG.................... 77 

Tabela 21: Caracterização térmica das amostras 2, 11, 6 e 7 por TGA e DTG.............. 77 

Tabela 22: Caracterização térmica das amostras 3, 19, 14 e 20 por TGA e DTG. ........ 78 

Tabela 23: Caracterização térmica das amostras 13, 17, 8 e 18 por TGA e DTG. ........ 78 

Tabela 24: Percentual de umidade dos granulados do C-M, C-HPMC e C-SP.............. 79 

Tabela 25: Peso médio,  Dureza e friabilidade das formulações desenvolvidas (C-M, C-

HPMC e C-SP). .............................................................................................................. 81 

Tabela 26: Análise de teor de Ibuprofeno para os comprimidos com mucilagem (C-M), 

com HPMC (C-HPMC) e sem polímero C-SP). ............................................................ 82 

 

  



 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

AL ou ω-6: ácido α-olinoléico 

ALA ou ω-3: ácido α- linolênico  

ANOVA: análise estatística de variância  

AX: arabinoxilano 

BMA: metacrilato de butila 

C- HPMC: comprimido com hidroxipropilmetilcelulose 

CCD: arranjo composto central 

C-HPMC: comprimido com hidroxipropilcelulose 

C-M: comprimido com mucilagem 

C-SP: comprimido sem polímero  

DOE: projeto e análise de expeerimentos 

DTG: termogravimetria derivativa  

EA: acrilato de etila 

ED: eficiência de dissolução  

EMA: metacrilato de etila 

F1: fator de diferença  

F2: fator de semelhança  

HEC: hidroxietilcelulose 

HPMC: hidroxipropilmetilcelulose 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IV- TF: infravermelho com transformada de Fourier   

MMA: metacrilato de metila 



 
 

MSR: metodologia de superfície de resposta  

NBI: interseção normal a fronteira   

PEG: poli (etileno glicol)   

PEO: poli (óxido de etileno)  

PMAA: poli (ácido metacrílico) 

PVA: poli (álcool vinílico)  

PVP: poli (vinilpirrolidona) 

RG-I: ramnogalacturonano-I  

SLF: sistemas de liberação de fármacos   

TGA: análise termogravimétrica  

TGI: trato gastrointestinal  

UV: ultravioleta 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1 Introdução .................................................................................................................. 18 

2 Revisão Bibliográfica ................................................................................................ 20 

2.1 Formas Farmacêuticas Sólidas Orais de Liberação Modificada ........................... 20 

2.2 Sistemas Matriciais Poliméricos ........................................................................... 23 

2.3 Polímeros naturais oriundos de plantas ................................................................. 26 

2.3.1 Aplicações farmacêuticas dos polímeros naturais................................................. 29 

2.4 Linum Usitatissimum L. ....................................................................................... 33 

3 Objetivos .................................................................................................................... 44 

3.1 Objetivo Geral ....................................................................................................... 44 

3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................ 44 

4 Metodologia ............................................................................................................... 45 

4.1 Materiais ................................................................................................................ 45 

4.1.1 Material Vegetal .................................................................................................... 45 

4.1.2 Matérias primas e Reagentes ................................................................................. 45 

4.1.3 Equipamentos ........................................................................................................ 46 

4.1.4 Materiais diversos ................................................................................................. 46 

4.1.5 Tampões ................................................................................................................ 47 

4.2 Extração da Mucilagem......................................................................................... 49 

4.3 Quantificação de Fibras Totais.............................................................................. 50 

4.4 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (IV--

TF)....... ................................................................................................. ..........................51 

4.5 Análise Termogravimétrica (TGA) ....................................................................... 51 

4.6 Obtenção dos Sistemas Matriciais ........................................................................ 51 

4.7 Caracterização dos Sistemas Matriciais ................................................................ 53 

4.7.1 Testes Físicos ........................................................................................................ 53 

4.7.2 Curva Analítica de Ibuprofeno .............................................................................. 53 



 
 

4.7.3 Teor de Ibuprofeno ................................................................................................ 54 

4.7.4 Ensaio de Dissolução ............................................................................................ 54 

5 Resultado e Discussão ............................................................................................... 57 

5.1 Extração da Mucilagem......................................................................................... 57 

5.2 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (IV- 

TF)...... ............................................................................................................................ 67 

5.3 Análise Termogravimétrica ................................................................................... 76 

5.4 Desenvolvimento e Produção dos Sistemas Matriciais ......................................... 79 

5.4.1 Caracterização Física dos Comprimidos ............................................................... 81 

5.4.2 Análise do Teor de Ibuprofeno ............................................................................. 81 

5.5 Estudo de Dissolução ............................................................................................ 82 

6 Conclusão ................................................................................................................... 88 

7 Referências Bibliográficas: ........................................................................................ 90 

8 Apêndice .................................................................................................................... 99 

(I) Espectros de Infravermelho das mucilagens extraídas da linhaça. ............................ 99 

(II)Curvas Termogravimétricas .................................................................................... 107 

 

 



18 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço associado à tecnologia de liberação modificada de fármacos está na busca 

de melhorias nas propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas de um fármaco, de modo 

que o efeito adverso seja o menor possível e o tratamento seja o mais eficaz (CHAUHAN e 

PATEL, 2013). A indústria farmacêutica vem investigando uma grande variedade de sistemas 

de liberação controlada como revestimentos entéricos, sistemas transdérmicos, bombas 

osmóticas e sistemas matriciais poliméricos (LOPES et al., 2005). 

Entre estes, o sistema matricial polimérico é o mais utilizado no desenvolvimento de 

uma formulação oral de liberação modificada, pois apresenta diversas vantagens como 

permitir a incorporação de grandes quantidades do fármaco, grande eficácia, versatilidade, 

baixo custo e facilidade de escalonamento sendo que sua produção ocorre por meio de 

equipamentos e técnicas convencionais (LOPES, LOBO e COSTA, 2005). 

Em um sistema matricial o fármaco pode estar homogeneamente disperso na matriz 

polimérica, ou pode estar adsorvido em sua superfície, e a sua liberação está envolvida com a 

penetração da água na matriz levando a difusão do fármaco pelos poros da matriz ou com a 

degradação do polímero ou ainda pelos dois processos (FIALHO et al., 2003). As estruturas 

matriciais quando entram em contato com os fluidos biológicos (meio de dissolução) podem 

permanecer mais ou menos constantes em todo o processo de dissolução ou podem sofrer 

inchamento com posterior erosão (LOPES et al., 2005).  

Os polímeros de origem natural são superiores aos sintéticos por possuírem uma 

estrutura macroscópica e molecular altamente organizada o que faz aumentar a sua resistência 

e biocompatibilidade (SINGH, SHARMA e MALVIYA, 2011). A literatura relata estudos 

que comprovam a eficácia de polímeros hidrofílicos naturais oriundos de mucilagens de 

diversas espécies vegetais, um exemplo é o uso da goma de quiabo obtida das vagens frescas 

de Abelmoschus esculentus para utilização como material de matriz de liberação controlada 

(REDDY, SOWMYA e SHRUTHI, 2014).  

Os estudos de desenvolvimento de comprimidos de liberação controlada utilizam 

materiais poliméricos naturais por possuírem elevada capacidade de inchamento em água, 

baixo custo e por não apresentarem toxicidade. Devido a isso esses polímeros naturais 

tornam-se interessantes para a preparação de várias formulações farmacêuticas. A grande 

procura por material à base de plantas naturais está relacionada com o fato de ser um recurso 



19 
 

renovável com um fornecimento constante de matéria- prima se cultivada de forma 

sustentável (PRAJAPATI et al., 2013). 

A mucilagem solúvel em água das sementes de Linum usitatissimum L. (linhaça) é 

composta por polissacarídeos ácidos e neutros (CUI, MAZZA e BILIADERIS, 1994; 

FEDENIUK e BILIADERIS, 1994).  

 A Metodologia de Superfície de Resposta (MSR) é uma coleção de ferramentas 

matemáticas e estatísticas, utilizada para a modelagem e análise de problemas em que as 

respostas de interesse são influenciadas por diversas variáveis e o objetivo é a otimização 

destas respostas (MONTGOMERY, 2009).  A redução do número de experimentos e a 

capacidade de avaliação de interações entre múltiplos parâmetros constitui a principal 

vantagem dessa metodologia. Atualmente, as variáveis do processo de extração de 

polissacarídeos de diferentes fontes são otimizadas utilizando essa metodologia (CAMPOS et 

al., 2016; KOOCHEKI et al., 2010; KOOCHEKI et al., 2009; JOUKI et  al., 2014; JUNIOR et  

al., 2013; WU et  al., 2007). 

O presente trabalho objetivou o desenvolvimento de sistemas matriciais utilizando os 

polímeros hidrofílicos naturais extraídos da semente de Linum usitatissimum L. e avaliação do 

potencial destes como moduladores da liberação do fármaco. O processo de extração da 

mucilagem foi estudado e otimizado com o emprego da Metodologia de Superfície de 

Resposta.  

  

http://www-sciencedirect-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0268005X13000611?via%3Dihub#bbib16
http://www-sciencedirect-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0268005X13000611?via%3Dihub#bbib17
http://www-sciencedirect-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0268005X13000611?via%3Dihub#bbib36
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS ORAIS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA 

 

A busca por uma melhor adesão ao tratamento e por um resultado eficaz da terapia 

leva ao avanço da tecnologia das formulações com liberação modificada. As formas 

farmacêuticas convencionais estão associadas a uma grande variação da concentração do 

fármaco na corrente sanguínea, levando a uma baixa eficácia e uma toxicidade indesejável. 

Visando acabar com esses e outros problemas, como alta frequência de administração e 

absorção imprevisível, surgiu o conceito de sistema de liberação controlada do fármaco. Este 

sistema proporciona uma liberação contínua do fármaco em um padrão predeterminado, em 

um período estabelecido de tempo, com o objetivo de manter o fármaco no sangue ou no 

tecido alvo em uma concentração desejada por um maior período de tempo (SATHYARAJ e 

ABHINAV, 2012). 

Os fármacos podem ser administrados por diferentes vias como, por exemplo, a 

intravenosa, subcutânea, intramuscular, oral, entre outras.  Dentre elas, a oral é a mais 

utilizada, sendo considerada a mais segura, econômica e conveniente. No caso das 

preparações sólidas administradas por via oral, a absorção do fármaco depende inicialmente 

da dissolução do comprimido ou da cápsula, pois após esse processo o fármaco é liberado 

(BRUNTON, CHABNER e KNOLLMANN, 2012). Nas formas farmacêuticas sólidas orais 

convencionais o fármaco é liberado de forma imediata e, para isso, são utilizados excipientes 

apropriados como desintegrantes, diluentes solúveis, dentre outros recursos para facilitar a 

liberação do fármaco (COSTA e LOBO, 1999). Nas formas farmacêuticas com liberação 

modificada, o fármaco é liberado de forma controlada e estas formas farmacêuticas dispõem 

de excipientes, como o hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), em concentrações adequadas para 

alcançar esse objetivo (LIN, LIN e LI, 2004). 

 As vantagens dessas preparações em relação às preparações convencionais estão 

associadas à redução da frequência de administração do medicamento, favorecendo a adesão 

ao tratamento pelo paciente; a redução da incidência e/ou intensidade dos efeitos colaterais, 

devido à eliminação do pico de concentração do fármaco atingido por cada dose administrada; 

a redução da incidência e/ou intensidade da concentração sanguínea não terapêutica do 

fármaco, devido à manutenção da concentração terapêutica atenuando os desníveis das 

concentrações que ocorre na administração de uma preparação de liberação imediata 

(BRUNTON, CHABNER e KNOLLMANN, 2012), como apresentado na Figura 1. 
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Figura 1: Comparação ilustrativa das variações de concentração de fármacos 

administrados por métodos convencionais de multidosagem (a) e sistema de liberação 

controlada (b), sendo A administração do fármaco (LYRA et al., 2007). 

 

Por outro lado, as formulações de liberação controlada possuem limitações 

relevantes, tais como, impossibilidade de cessar o efeito terapêutico imediato em caso de 

intolerância ou intoxicação; possibilidade de acúmulo do fármaco que possui eliminação 

lenta; dificuldade de estabelecer uma posologia devido às diferenças farmacocinéticas dos 

indivíduos; restrições para fármacos muito potentes, com baixo tempo de meia vida e com 

dificuldades de solubilidade no trato gastrointestinal (TGI) (DAS e DAS, 2003); e o risco de 

um colapso da matriz com liberação de todo o fármaco de uma só vez, podendo causar graves 

consequências para o paciente (LYRA et al., 2007).  

Um recurso muito comum para a obtenção de sistemas de liberação modificada é 

pelo uso de polímeros. A Tabela 1 apresenta os principais polímeros utilizados em Sistemas 

de Liberação de Fármaco que atuam no TGI ilustrado na Figura 2.  
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Tabela 1:Indicações dos sistemas de liberação de fármacos  (SLF) e polímeros que atuam nas 

diferentes regiões do TGI. 

 

Região 

 

pH 

 

Tempo de 

resistência (H) 

 

 

SLF 

 

Polímeros 

 

Cavidade 

oral 

 

6,8 

Sem 

permanência, 

exceto para 

bioadesivos 

Filme, adesivo, 

implante dental e 

comprimido bucal 

- Poli(ácido acrílico) 

- Carbômero 

- PEO 

- Tiômeros 

 

 

Estômago 

 

1 – 3,2 

até 6 

 

0 - 2 (jejum) 

3 - 5 (cheio) 

 

Comprimidos e 

cápsulas de liberação 

modificada: retardada e 

sustentada. 

Sistema: 

- matricial; 

- reservatório; 

- osmótico; 

- hidrogel; 

-gastroretensivo 

(flutuantes ou 

biodesivo); 

- particulado; 

-biodegradável 

 

Copolímeros 

acrílicos: 

- AE/MMA; 

- AE/MMA/BMA; 

- AE/MMA/TAMCI; 

- AMA/AE 

Hidrogéis(matrizes): 
- PEO; 

- PEG; 

- PMMA; 

- PVP; 

Bioadesivos: 

- poli (ácido acrílico); 

- carbômero; 

- PEO; 

- PVP; 

- tiômeros 

Duodeno 5 – 7  

Variável 

entre 3 e 6 Jejuno 6 – 7 

Íleo 7 – 7,5 

 

 

Cólon 

 

 

6 -8 

 

 

Variável até 30 

Reto 7 - 8  Supositório, gel e 

comprimido 

bioadesivo 

- PEO 

- PEG 

- Poli (ácido acrílico) 

Fonte: VILLANOVA et al., 2010.  

 

 
Figura 2: Anatomia do trato gastrointestinal (TGI). 

Fonte: VILLANOVA et al., 2010. 
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2.2 SISTEMAS MATRICIAIS POLIMÉRICOS 

 

Os polímeros, segundo Mano e Mendes (2004), são “macromoléculas caracterizadas 

por seu tamanho, estrutura química e interações intra e intermoleculares. Possuem unidades 

químicas ligadas por covalências, repetidas regularmente ao longo da cadeia, denominadas 

meros.”    

Um sistema matricial polimérico do ponto de vista tecnológico é “um sistema que 

controla a liberação da (s) substância (s) ativa (s), molecularmente dispersa (s) ou dissolvida 

(s) num suporte resistente à desintegração (polímero ou agente formador da matriz)” (LOPES, 

LOBO e COSTA, 2005). No trabalho de LOPES, LOBO e COSTA (2005) este sistema é 

classificado, de acordo com Buri (1987), por diversos aspectos como a cinética de liberação 

(preferencialmente de ordem zero); a estrutura da matriz; os mecanismos para controlar a 

liberação do fármaco (inchamento, difusão e erosão) que são inevitavelmente atribuídos às 

propriedades do polímero empregado; as características e a natureza química dos materiais 

utilizados. 

De acordo com as características do polímero os sistemas matriciais podem ser 

classificados em: sistemas insolúveis e erodíveis, insolúveis e inertes ou hidrofílicos. Os 

sistemas insolúveis e erodíveis são compostos por materiais hidrofóbicos, tais como, 

triglicerídios, cera de carnaúba, etc. Essa matriz hidrofóbica ou lipídica ao entrar em contato 

com a água não altera a sua estrutura (Figura 3) e, devido a isso, o controle de liberação do 

fármaco ocorre por difusão através dos poros ou por erosão, dependendo das propriedades da 

substância ativa e dos excipientes utilizados na formulação (LOPES, LOBO e COSTA, 2005). 

 

 

Figura 3: Matriz insolúvel: após a administração, a água presente nos fluidos do TGI penetra 

na forma farmaêutica (FF) e dissolve o fármaco. Como consequências são formados canais na 

estrutura da matriz, através dos quais o fármaco é gradualmente liberado por difusão 

(PEZZINI, SILVA e FERRAZ, 2007). 
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Exemplificando, em um estudo com a isoniazida em matrizes compostas por óleo de 

rícino, foi verificado que a liberação ocorre em dois estágios. O primeiro estágio é a formação 

dos canais e penetração do solvente que proporciona um atraso na liberação do fármaco. O 

segundo estágio apresenta cinética de ordem zero e a constante da velocidade de liberação é 

em função, entre outros fatores, da porosidade da matriz (YONEZAWA, ISHIDAe 

SUNADA, 2001). 

As matrizes lipídicas muitas vezes são incluídas na classe de matrizes inertes, pois 

um sistema matricial inerte utiliza polímeros que não são solúveis nos fluídos gastrintestinais 

e essa matriz não altera a sua estrutura quando entra em contato com a água (LOPES, LOBO 

e COSTA, 2005). Nas matrizes inertes, o controle da liberação do fármaco ocorre por difusão 

e os adjuvantes mais utilizados para a produção dessa matriz são: fosfatos de cálcio, 

etilcelulose, copolímeros demetacrilato, poliamida, polietileno e acetato de polivinila. No 

estudo realizado por Lafuente et al. (2002) a combinação da resina metacrílica com a resina 

de etilcelulose para a formação de uma matriz polimérica de comprimidos contendo 

didanosina, apresentou propriedades tecnológicas apropriadas e perfis de liberação de fármaco 

bem reproduzíveis.      

Já a matriz hidrofílica, que é constituída por uma mistura do fármaco com o polímero 

hidrofílico, ao entrar em contato com a água sofre relaxamento das cadeias poliméricas 

(inchamento) formando uma camada gelatinosa em volta do núcleo seco do sólido (Figura 4). 

Em seguida com o aumento da hidratação ocorre simultaneamente à hidratação do núcleo 

seco e a erosão da camada gelificada exterior até completa desintegração do sistema. O 

fármaco é liberado para o meio por difusão através da camada de polímero intumescido e por 

erosão (LOPES, LOBO e COSTA, 2005). 

 

 

Figura 4: Matriz hidrofílica: a água presente no TGI penetra na superfície da FF, hidrata o 

polímero, que intumesce e forma uma camada gelificada. O fármaco contido nessa camada 

dissolve e difunde a partir da matriz ou é liberado quando ela sofre erosão. Quando a camada 

gelificada erode, expõe a superfície da FF novamente e o processo se repete (PEZZINI, 

SILVA e FERRAZ, 2007). 
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São exemplos de polímeros empregados em matrizes hidrofílicas: hidroxi 

propilmetilcelulose (HPMC), hidroxipropilcelulose (HPC), hidroxietilcelulose (HEC), 

metilcelulose, carboximetilcelulose sódica, carbômeros, goma xantana e alginato de sódio 

(FIALHO et al., 2003).  

Para estudar os mecanismos de liberação das drogas através de matrizes poliméricas 

duas gomas naturais hidrofílicas, goma de xantana e de karaya, foram utilizadas para produzir 

comprimidos contendo cafeína e diclofenaco de sódio como modelos de fármaco. Munday e 

Cox (2000) demonstraram que cada goma possuía um comportamento específico em contato 

com a água ao analisarem a sua capacidade de hidratação e erosão. Observaram que 

formulações com concentrações menores de goma tiveram um menor grau de hidratação. 

Quanto à liberação dos fármacos esta ocorria tanto pelo mecanismo de erosão como através 

da difusão e dependia do tipo de goma, da concentração da goma, da velocidade de agitação, 

da solubilidade da droga e da sua concentração. Neste estudo a liberação do fármaco ocorreu 

principalmente pelo mecanismo de erosão dos polímeros (MUNDAY e COX, 2000). 

Segundo a revisão realizada por Lyra et al. (2007) sobre os sistemas matriciais para 

liberação controlada de fármacos as características físico-químicas do fármaco são 

importantes para a escolha do tipo de matriz, pois a interação do fármaco com o polímero 

deve ser criteriosamente avaliada. Por exemplo, fármacos hidrossolúveis podem ficar retidos 

na matriz hidrofílica e fármacos hidrofóbicos podem ser incorporados a matrizes hidrofílicas 

resultando em um coeficiente de partição adequado para a liberação do fármaco. O 

comprimido matricial hidrofílico é produzido da mesma forma de produção de comprimidos 

convencionais, ou seja, pode ser através de granulação via úmida ou por uma compressão 

direta e se utiliza os mesmos adjuvantes. A produção por granulação via úmida confere 

melhores propriedades de compactação e otimização das características de escoamento dos 

granulados. 

O estudo de Herder, Adolfsson e Larsson (2006) revelou que o peso molecular é uma 

característica importante do polímero, pois influência nas propriedades dos grânulos 

produzidos com água e dos comprimidos a serem obtidos. O polímero de alto peso molecular 

médio produz grânulos com piores propriedades de fluxo, menos compactos, com densidades 

aparentes menores. Mas os comprimidos possuem maior resistência a tração, visto que, eles 

são mais fáceis de deformar durante a compactação o que aumenta a superfície de ligação. Já 

os grânulos produzidos com polímeros de baixo peso molecular médio possuem 

características opostas. O mecanismo do processo de aglutinação pode explicar esses 

resultados, uma vez que, os polímeros de alto peso molecular possuem uma viscosidade mais 
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alta quando comparados com os polímeros de baixo peso e sua camada de gel é mais espessa 

o que melhora a adesão entre as partículas (HERDER, ADOLFSSON E LARSSON, 2006). 

Diversos polímeros naturais estão sendo estudados para aplicações nas formulações 

de liberação controlada de fármacos e vários estão disponíveis no mercado. Estes polímeros 

são sistemas capazes de controlar a velocidade de liberação do fármaco e evitam a 

necessidade de retirada da matriz após o fim do fármaco, pois são polímeros biodegradáveis. 

Eles possuem limitada solubilidade em pH ácido sendo solúvel em pH neutro (FIALHO et al., 

2003). 

 

2.3 POLÍMEROS NATURAIS ORIUNDOS DE PLANTAS 

 

A natureza sintetiza polímeros, através da biossíntese, que são conhecidos como 

polímeros naturais que podem atingir tamanhos muito grandes com valores de massa 

molecular muito alto, igual ou maior que 10
8
g/mol (MANU e MENDES, 2004). 

As células das plantas possuem uma parede celular que é uma estrutura 

macromolecular complexa que envolve e protege a célula sendo essencial para sua 

sobrevivência. Esta é constituída de compostos aromáticos e alifáticos, proteínas e 

polissacarídeos que permitem o florescimento da planta em diversos nichos ambientais. Existe 

uma diversidade de polissacarídeos na parede celular (Figura 5) que se classificam como um 

dos três tipos: pectina, hemicelulose e celulose (Figura 6). Os polissacarídeos pécticos 

constituem a maior fração da parede primaria de polissacarídeos não-celulósicos nas paredes 

de dicotiledônea e de espécies não-gramíneas. As pectinas representam uma classe de 

moléculas que possuem, na sua constituição, o ácido galacturônico, que incluem o 

ramnogalacturonano-I (RG-I) e o galacturonano (homogalaturonano, galacturonano 

substituído, e RG-II) (CAFFALL e MOHNEN, 2009). 
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Figura 5: Diagrama mostrando o arranjo dos principais componentes da parede celular 

primária. 

 Fonte: TAIZ e ZEIGER, 2004. 

 

 

 

Figura 6: Exemplos de polissacarideos da parede celular das plantas. 

Fonte: CARVALHO, 2009; adaptado CAFFALL e MOHNEN, 2009. 
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A célula vegetal, durante o crescimento inicial e expansão, estabelece a lamela média 

e a parede primária que está relacionada com a transdução de sinal, adesão celular e 

integridade estrutural da parede. As pequenas modificações dos polissacarídeos pécticos 

regulam a função biológica destas moléculas no interior da parede da célula. Em muitas 

células a parede é espessa e ainda reforçada pela adição de uma parede secundária que lhe 

confere reforço mecânico que pode estar impregnada com polímeros impermeáveis como a 

lignina ou suberina. Uma característica da parede primária é possuir uma quantidade menor 

de celulose e maior de pectina quando comparada a parede secundária. Para se adaptar as 

condições ambientais e estágios de desenvolvimento, a estrutura da parede celular é 

continuamente modificada (CAFFALL e MOHNEN, 2009). 

Os polímeros naturais desempenham funções importantes não apenas na parede 

celular das células vegetais, mas também em vários tecidos, por exemplo, no tecido de 

revestimento das sementes que sofre estrategicamente uma alteração para ativar a proteção do 

embrião e para facilitar a dispersão e futura germinação. Esta modificação está relacionada 

com a deposição da mucilagem (polímeros hidrofílicos) no apoplasto das células epidérmicas 

de revestimento que se torna disponível após a hidratação da semente com o objetivo de 

envolvê-la com um gel. O papel específico da mucilagem, segundo Western (2012), parece 

depender da espécie vegetal e das condições ambientais no qual a planta se encontra. Ela está 

envolvida como uma série de funções como: regulação da germinação porque regula a entrada 

de oxigênio na semente, colaboração na hidratação da semente e facilitação da dispersão da 

semente por adesão a animais ou vetores de solo. O termo mucilagem se refere a 

polissacarídeos (principalmente pécticos ou hemicelulose) ou proteoglicanos (proteínas 

altamente glicosiladas arabinogalactano) liberados pela planta durante o desenvolvimento. Já 

as gomas, que possuem o mesmo conteúdo, são secretadas pelas plantas após um ferimento e 

patogenicidade em que ocorra a degradação da parede celular, conforme apresentado no 

trabalho de Western (2012). 

Os polissacarídeos da mucilagem de revestimento de semente normalmente são 

ramnogalacturonano pectina I (RG I), que tem a espinha dorsal alternada (1 →2)- ligada α- L-

ramnopiranosil e (1 →4) ligadas a resíduos D- galactopiranosiluronico, com variações na 

cadeia lateral ligadas a residuos de ramnose (CAFFALL e MOHNEN, 2009), e Hemicelulose, 

como arabinoxilano, que consiste em uma espinha dorsal de xilano com substituições de 

arabinose (LEROUXEL et al., 2006).  

A mucilagem pode ser classificada em relação à sua composição quanto à presença 

ou não de microfibrilas de celulose dispersas. Western (2012) apresenta um trabalho de 
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revisão sobre as diferenças na constituição da mucilagem em diversas fontes vegetais. 

Conforme este estudo pode-se exemplificar que as sementes de Linaceae, Plantaginaceae e 

Poaceae são exemplos de mucilagens que não contém celulose e são conhecidas como limos 

verdadeiros ou como células de parede primaria. Já as mucilagens que contém microfibrilas 

de celulose são conhecidas como limos celulósicos e estão presentes em várias espécies como, 

por exemplo, Lepidium sativum, Arabidopsis e S.alba.  

 

2.3.1 Aplicações farmacêuticas dos polímeros naturais 

 

A mucilagem e gomas são polímeros interessantes para diversas preparações 

farmacêuticas devido as suas propriedades físico-químicas, como sua elevada capacidade de 

inchamento em água; seu baixo custo; sua segurança, por não apresentar toxicidade; sua 

biocompatibilidade; por serem biodegradáveis e devido à sua abundância na natureza 

(PRAJAPATI et al., 2013). A literatura relata estudos sobre a eficácia do uso desses 

polímeros naturais de diferentes maneiras nas formulações farmacêuticas como matriz de 

sistema de liberação controlada (ADELEYE, FEMI-OYEWO e ODENIYI, 2014), agentes de 

revestimento e películas (PATEL, PATEL e UPADHYAY, 2012), agentes ligantes (JANI e 

GOSWAMI, 2005), agentes mucoadesivos bucais (NERKAR e GATTANI, 2013), 

desintegrantes (KHINCHI et al. 2011), agente emulsificante (VERMA e RAZIDAN, 2003), 

agentes de suspensão (DEORE e KHADABADI, 2008).  

Sendo polímeros hidrofílicos com capacidade de inchar na presença de água, os 

polímeros naturais apresentam grande potencial na formulação de sólidos matriciais para 

liberação controlada de fármacos (PRAJAPATI et al., 2013).  Ahad et al. (2010) utilizaram a 

mucilagem de Aloe barbadensis Miller e a mucilagem da fruta do Abelmoschus esculentus 

como material formador da matriz de comprimidos de liberação controlada. 

A goma Cissus obtida a partir do tronco de Cissus populnea Guill. & Perr., que 

pertence à família Vitaceae, foi utilizada como excipiente de liberação sustentada em 

comprimidos matriciais de tramadol (ADELEYE, FEMI-OYEWO e ODENIYI, 2014). Ela 

comprovou ser uma boa alternativa de excipiente de liberação sustentada em matriz de 

comprimidos, pois ao ser comparada com o polímero padrão, goma xantana, apresentou 

propriedades equivalentes no controle da liberação do fármaco. Além disso, os autores 

concluíram que o método de granulação por via úmida diminuiu a velocidade de liberação do 

tramadol quando comparado com o método por compressão direta. Isso provavelmente se 

explica devido a um aumento da umidade do conteúdo de grânulos que pode causar uma 
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conexão sólida, reduzindo a porosidade do comprimido o que consequentemente reduz a 

penetração de água na sua matriz. O tipo de polímero e a sua concentração também afetam as 

propriedades de liberação do tramadol. O aumento da concentração do polímero reduz a 

velocidade de dissolução, podendo ser explicado pelas fortes ligações entre as partículas, que 

consequentemente aumenta a dureza do comprimido, e pela formação durante a granulação 

por via úmida de uma espessa película mucilaginosa entre os grânulos que funciona como 

uma barreira (FEMI-OYEWO, AREMU e KEHINNDE, 2009).  

Alguns trabalhos relatam os estudos comparativos entre o polímero hidrofílico semi- 

sintético HPMC, que é utilizado desde o início dos anos de 1960 como matriz de liberação 

modificada em formulações orais (LOPES, LOBO e COSTA, 2005), com diferentes 

polímeros naturais. Como exemplo, tem-se o estudo comparando a goma xantana e goma guar 

com o HPMC na produção de comprimidos de liberação modificada de cloridrato de 

tramadol, que é altamente solúvel em água. Os autores concluem que a goma guar não é 

eficaz para controlar a liberação do fármaco, mas a goma de xantana, sozinha, é capaz de 

fazer esse controle de maneira eficiente. Outra observação foi que a combinação das gomas 

naturais, xantana com o HPMC e guar com o HPMC, mostraram-se mais eficazes no 

retardamento da liberação do fármaco do que a combinação das duas gomas naturais, xantana 

com guar (VARSHOSAZ, TAVAKOLI, KHEIROLAHI, 2006).  

Em outro estudo as gomas xantana, guar e o polímero HPMC foram utilizados para a 

produção de comprimidos de liberação modificada de cloridrato de propranolol, que foram 

produzidos por granulação via úmida.  Foram preparadas formulações utilizando a 

combinação e esses polímeros sozinhos e a capacidade de retardar a liberação do fármaco foi 

avaliada em meio gástrico e intestinal simulado. Observou-se que a goma xantana foi capaz 

de retardar a liberação do propranolol e exerceu a sua influência mesmo com um segundo 

polímero retardador da velocidade de liberação. Ainda, foi observado que os grânulos 

contendo cloridrato de propranolol quando formados por goma de guar, goma xantana e 

HPMC, sozinhos ou em combinação, apresentaram um bom fluxo e os comprimidos de matriz 

de liberação sustentada apresentaram boas propriedades físicas (MUGHAL, IQBAL e NEAU, 

2011). 

A goma natural de Albizia procera foi utilizada como excipiente de matriz de 

liberação controlada de comprimidos de paracetamol produzidos por granulação via úmida e 

suas propriedades foram avaliadas e comparadas com formulações utilizando o polímero 

HPMC. A liberação do fármaco foi considerada anormal de acordo com a determinação do 

mecanismo de liberação por modelo Korsemeyer- Peppas, pois a liberação do fármaco 
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dependia tanto do relaxamento do polímero quanto da difusão do fármaco. Verificou-se que a 

liberação do fármaco era dependente da concentração de goma procera e que este polímero 

pode atuar em matriz de liberação controlada como retardador de liberação do fármaco 

(PACHUAU e MAZUMDER, 2012). 

O estudo de Arora et al. (2011), utilizou a metodologia de superfície de resposta 

(MSR) para determinar a formulação que resultaria em um melhor perfil de liberação de 

fárnaco utilizando polímero natural como mucoadesivo. Foi observado que a goma de Taro, 

nome comum dado a espécie Colocasia esculenta (L.) da família Araceae, apresentou grande 

potencial no comprimido de matriz mucoadesiva de gastro- retenção. O aumento da 

concentração desse polímero levou a um aumento da força bioadesiva da formulação.  

Comprimidos de matriz gastro- mucoadesivassão sistemas de liberação controlada 

que permanecem no estômago por um longo período de tempo ajudando a absorção de 

fármacos que são poucos solúveis em ambiente com pH alto, fármacos fracamente básicos, 

melhorando a sua biodisponibilidade (ARORA et al., 2011). 

Na produção de um gel mucoadesivo bucal os agentes mucoadesivos naturais, tais 

como goma de gelana, goma de acácia, goma de tragacanto, demonstraram um desempenho 

pior do que os agentes mucoadesivos semi- sintéticos e sintéticos, tais como 

carboximetilcelulose, carbopol e polivinil- pirrolidona. Entretanto, a combinação de agente 

mucoadesivo natural com baixa concentração de agente mucoadesivo sintético garante a 

permanência da formulação mucoadesiva na cavidade bucal durante períodos prolongados de 

tempo (NERKAR e GATTANI, 2013).  

Ainda como mucoadesivo, se observa uma potencial aplicação dos polímeros 

naturais em sistemas de liberação nasal. Essa via de administração vem sendo estudada no 

sentido de melhorar a biodisponibilidade de fármacos evitando-se o trato gastro intestinal 

(DATA e BANDYOPADHYAY, 2005). Por exemplo, a ondasetrona encapsulada em 

microesferas obtidas a partira da goma de Caesalpinia pulcherrima obteve uma 

biodisponibilidade melhorada quando administrada por esta via em comparação com a via 

oral (SURYAWANSHI et al., 2015). 

  Nas formulações farmacêuticas tem sido utilizadas diferentes mucilagens como 

agentes de ligação. Algumas delas possuem melhores propriedades de aglutinantes em 

comparação com vários compostos sintéticos (MALVIYA, SRIVASTAVA e KULKARNI, 

2011). Estudos realizados com a mucilagem obtida a partir de Cássia sophera e Espargos 

racemous avaliaram melhores propriedades aglutinantes em comparação com o amido 

(KULKARNI et al., 2002). No estudo de Eichie e Amalime (2001), a mucilagem obtida a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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partir de Cissus populnea e Acacia senegal demostraram ser um bom agente aglutintante em 

comprimidos de paracetamol. 

Devido a sua capacidade de absorver água e inchar até cinco vezes o seu volume 

original eles podem atuar como desintegrantes, pois melhora a velocidade de dissolução uma 

vez que o comprimido é levado a partes menores devido a sua ruptura depois do processo de 

expansão da mucilagem (PRAJAPATI et al., 2013). Segundo Malviya, Srivastava e Kulkarni 

(2011) a mucilagem pode possuir uma boa propriedade como agente ligante e como agente 

desintegrante. O que vai definir o seu papel em uma formulação vai ser a concentração na 

qual será utilizada.  

A literatura relata estudos sobre a propriedade desintegrante de diversas mucilagens 

em formulações farmacêuticas sólidas como é o caso da mucilagem obtida de Plantago ovata 

(KHINCHI et al., 2011), de semente de Leucaena leucocephala e Trigonella foenum graceum 

(SHIRSAND et al., 2013). Em um estudo utilizando a mucilagem da semente de Lepidium 

sativum (Cruciferae) para preparar comprimidos com desintegração rápida ficou provado, ao 

comparar com outras formulações que utilizaram desintegrantes sintéticos como amido 

glicolato de sódio, kyron T314 e AC- disol, que em uma concentração de 10 % de mucilagem 

o tempo médio de desintegração e dissolução desse lote foi melhor do que os outros 

comprimidos que utilizaram diferentes agentes desintegrantes sintéticos (MEHTA et al., 

2010). 

Como agente emulsionante as gomas e as mucilagens podem estabilizar uma 

emulsão óleo em água por retardar a coalescência das gotículas, devido à presença de uma 

barreira hidrofílica entre a fase oleosa e aquosa que é formada por uma película forte 

multimolecular em torno de cada gota. Em um estudo realizado por Verma e Razidan (2003) 

pode-se concluir que a mucilagem obtida das sementes de Leucaena leucocephala poderia ser 

comercializada como adjuvante farmacêutico por apresentar melhores propriedades 

emulsificantes quando comparada com a goma arábica e por ser muito menos sensível ao 

estresse mecânico de centrifugação, pH e mudanças na temperatura. 

Além de atuar como emulsionante elas podem atuar como agentes de suspensão, 

como é o caso da mucilagem extraída de Chlorophytum borivilianum que de acordo com a 

avaliação como excipiente farmacêutico no estudo realizado por Deore e Khadabadi (2008) 

apresentaram boas propriedades de suspensão. As mucilagens e gomas naturais são colóides 

hidrofílicos e aumentam a viscosidade da fase contínua em uma suspensão por formarem uma 

dispersão com a água. Esse aumento na viscosidade permite com que as partículas sólidas 

fiquem por um tempo maior suspensas o que contribui para a obtenção de uma dose uniforme.  
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Elas também são capazes, por meio de ligações de hidrogênio e interações moleculares, de 

aumentar a resistência à tração da camada de hidratação formada em torno das partículas em 

suspensão.  

Diante do exposto, devido a essas características e as várias aplicações nas diferentes 

formulações, as indústrias farmacêuticas, cosméticas e de alimentos apresentam grande 

interesse nos polímeros naturais (PRAJAPATI et al., 2013). 

 

2.4 Linum Usitatissimum L. 

 

A espécie Linum usitatissimum, conhecida popularmente como linho (OOMAH e 

MAZZA, 1993) pertence à família Linacea, conforme a classificação taxonômica apresentada 

na Tabela 2 (NOZKOVA et al., 2016). 

 

Tabela 2: Classificação taxonômica da Linum usitatissimum. 

Reino Plantas 

sub- reino Telomofita 

Divisão Espermatófita 

sub- divisão Angiospermae 

Classe Dicotiledonae 

sub- classe Rosidae 

Ordem Geraniales 

Família Linaceae 

Gênero Linum 

Espécie Linum usitatissimum 

Fonte: NOZKOVA et al., 2016. 

 

Segundo a monografia científica que descreve a Linum usitatissimum são plantas de 

talo que varia de 20 – 150 cm; possuem ramificações em sua parte superior; suas flores 

podem ter coloração azul- clara e possuem 5 pétalas; o fruto de linho é uma cápsula que 

contém 5 carpelos com cada um contendo no máximo 10 sementes; a semente é arredondado 

com extremidade pontiaguda medindo de 4 – 5,25 mm de tamanho (NOZKOVA et al., 2016). 

A Figura 7 ilustra a Linum usitatissimum. 
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Figura 7:  Estrutura do talo (A), da flor (B) e do fruto contendo a semente (C) de Linum 

usitatissimum 

Fonte: NOZKOVA et  al., 2016. 

 

A semente de Linum usitatissimum é conhecida popularmente como linhaça. Ela 

pode ter uma coloração que varia entre amarela e marrom (Figura 8), a determinação da sua 

cor está relacionada com fatores genéticos. Segundo GROTH, COMSTOCK e ANDERSON, 

(1970) a cor amarela é condicionada pelo estado homozigoto recessivo. Em relação à 

composição química, a diferença entre as duas é mínima (CUPERSMID et al., 2012). O meio 

ambiente no qual o linho é cultivado é um fator que tem grande influência na sua composição. 

De acordo com Kaewmanee et al. (2014) ocorreu uma variação da estrutura química dos 

polímeros de acordo com o cultivo. Eles avaliaram a composição química da mucilagem 

extraída de 7 amostras de linhaça de cultivos diferentes na Itália. 
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Figura 8: Diferença entre as duas linhaças. 

Fonte: autora. 

 

Segundo Zuk et al. (2015) o Canadá é o líder tradicional do cultivo da linhaça. De 

acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação o Canadá 

produziu 730700 toneladas em 2013. No Brasil, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), o estado do Rio Grande do Sul possui a maior produção, atingindo, 

em 2010, aproximadamente 16 toneladas. Os grãos são semeados no início de junho e 

colhidos em outubro ou início de novembro por se tratar de uma cultura de inverno com ciclo 

possuindo cerca de 150 dias. Em 2015 foram produzidas 12245 toneladas de sementes no Rio 

Grande do Sul (IBGE, 2017).  

Na revisão bibliográfica sobre a composição química e efeitos biológicos realizada 

por Cupersmid et al. (2012), é relatado que a linhaça é rica em ácidos graxos poli-insaturados 

representando 73 % do total da sua composição lipídica. Ela contém maiores quantidades do 

α- linolênico (ALA ou ω-3) em comparação com olinoléico (AL ou ω-6). Como eles não são 

produzidos pelo organismo humano, os ácidos graxos poli-insaturados são denominados 

essenciais e devem ser obtidos através da dieta. 

Em estudos realizados com o ácido graxo poliinsaturadoω-3 foi descrito a 

importância deste em relação ao desenvolvimento e manutenção do sistema nervoso central 

(embriogênese e infância). A principal fase em que é necessário a ingestão de ômega 3 é 

quando o cérebro está se desenvolvendo rapidamente, ou seja, nos humanos ocorre no terceiro 

trimestre de gestação até 18 meses após o nascimento. Crianças submetidas a dietas pobres 

em ômega 3 sofreram alterações nos eletroretinogramas, diminuição na tolerância a 

anestésicos e ao etanol (INNIS, 2000). 

A semente de linho possui teores significativos de fibra alimentar insolúvel e solúvel 

(mucilagem), que representa 30 % do peso total de linhaça. As fibras consideradas insolúveis 
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são responsáveis pelo aumento do bolo fecal e pela redução do período de transito intestinal 

por isso previnem a constipação e promovem melhoras no sistema digestivo. Já a fibra solúvel 

que representa um terço da fibra alimentar total da linhaça é responsável por reduzir os níveis 

de colesterol sanguíneos e por auxiliar na manutenção dos níveis de glicose. Ela também 

contém compostos fenólicos como ácidos fenólicos, tocoferol e lignana, esta é considerada 

um fitoestrógeno. Existe uma relação da ingestão da lignana com um baixo risco de câncer de 

mama, pois previnem de maneira endógena a oxidação de bases pirimidinas e purinas. Outras 

substâncias como ácido fítico, vitaminas e minerais também estão presentes na linhaça 

(CUPERSMID et al., 2012). Todas essas substâncias são consideradas importantes devido aos 

benefícios para a saúde, em função de suas propriedades biológicas (OOMAH, 2001). 

A composição química da linhaça varia de acordo com as condições de plantio e 

crescimento (OOMAH et al., 1995). Conforme a Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos (Tabela 3) a semente de linhaça apresenta a seguinte composição: 

 

Tabela 3: Composição da linhaça por 100 gramas de parte comestível 

Composição Unidade Resultados 

Umidade % 6,7 

Energia Kcal 495 

Proteína g 14,1 

Lipídeo g 32,3 

Carboidrato g 43,3 

Fibra alimentar g 33,5 

Cinzas g 3,7 

Cálcio mg 211 

Magnésio mg 347 

 

Fonte: TACO – Tabela Brasileira de Composição de alimentos, 2011. 

 

As frações de fibras na linhaça são a celulose, que constitui as paredes celulares das 

plantas; a mucilagem que é um polissacarídeo que se torna viscoso em fluidos aquosos; e a 

lignana que é uma fibra altamente ramificada e se encontra dentro das paredes celulares de 

plantas lenhosas, (ZIOLKOVSKA, 2012). A lignana e a celulose representam as principais 

frações de polissacarídeos insolúveis enquanto a mucilagem representa a fração de 

polissacarídeo solúvel que são facilmente extraídas em água (CUI, MAZZA e BILIADERIS, 

1994).  

Os compostos presentes na mucilagem obtida da semente de linhaça, como o ácido 

galacturônico, galactose e fucose (CHEN, XU e WANG, 2006), tiveram ótimos resultados no 

estimulo in vitro de fibroblastos, assim como na modulação da atividade das 
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metaloproteinases 2 e 9, e no retardo dos mecanismos de envelhecimento (PETERSZEGI et 

al., 2003). 

A mucilagem (Figura 9) é extraída da semente e possui um excelente potencial como 

hidrocolóide na formação de gel. Por apresentar alta viscosidade em solução aquosa pode se 

tornar um produto de elevado valor tecnológico na indústria alimentícia, farmacêutica e 

cosmética (CHEN, XU e WANG, 2006). O estudo de Ziolkovska (2012) relata que a linhaça 

(com a umidade por volta de 93 %), contém aproximadamente 6,5 % de mucilagem, podendo 

chegar até 10,2 %. 

 

 

Figura 9: Mucilagem formada ao redor da semente da linhaça. 

Fonte: WU et al., 2010. 

 

A mucilagem possui uma estrutura porosa e alongada que são distribuidas 

uniformemente sobre a sua superfície. A Figura 10 apresenta a morfologia do hidrogel da 

mucilagem, que foi obtida por microscopia eletrônica de varredura de emissão de campo (FE-

SEM). A amostra analisada foi obtida logo após adquirir inchaço em água e posteriormente 

seca por liofilização antes da análise. Segundo Hasseb et al. (2016) a elevada porosidade é 

responsável pela sua rápida e alta capacidade de inchamento.  

 

 

Figura 10: Imagens da microscopia eletrônica de varredura mostrando superfície regular 

porosa alongada. 

Fonte: HASEEB et  al., 2016. 
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Segundo Mano e Mendes (2004) uma das maneiras mais imediatas e simples de se 

reconhecer uma macromolécula é através da formação de filmes ou películas após a 

evaporação do solvente de uma solução viscosa. No caso das macromoléculas da linhaça foi 

possível observar a formação de uma película após secagem por uma hora na estufa a 50 
o
C 

de uma solução aquosa a 1 % de mucilagem, como demonstra a Figura 11. 

 

 
Figura 11: Película formada após evaporação do solvente (água) de uma solução aquosa a     

1 % de mucilagem. 

Fonte: autora. 

 

Os polissacarídeos constituintes da mucilagem do linho são ramificados sendo eles o 

RG I (péctico) e o arabinoxilano - AX (hemicelulose) (NARAN, CHEN e CARPITA, 2008). 

A proporção dessa mistura de polissacarídeos vai variar principalmente de acordo com a sua 

origem (OOMA et al., 1995). Definir a estrutura completa desses polímeros e a relação da 

estrutura com a sua função é um passo importante para esclarecer o papel biológico da 

mucilagem e direcionar a sua aplicação para os diversos usos (ELBOUTACHFAITI et 

al.,2017).  

No estudo de Elboutachfaiti et al. (2017) foi realizado um fracionamento qualitativo 

dos polissacarídeos da mucilagem da linhaça. Como resultado eles obtiveram uma fração 

neutra e seis frações ácidas. A fração neutra era composta por um arabinoxilano com alto peso 

molecular de 1300 kDa, com uma espinha dorsal de (1 4)- β- D- xilano na qual cadeias 

laterais de arabinose terminais e  monossacáridos de cadeia curta se ligam nas posições 2 e/ou 

3. Já a fração ácida era composta por polímeros com cadeia principal de (1 2)- ligada α- L- 

ramnopiranosil e (1 4) ligadas a resíduos de galactose terminal ou fucose terminal e 

ocasionalmente por cadeias laterais curtas de monossacarídeos neutros na posição O- 3 de 

ramnose. Os pesos dos constituintes da fração ácida são: 756,4 kDa, 718,8 kDa, 505,6 kDa, 

457,5 kDa, 354,8 kDa e 593,2 kDa. Os polímeros desta fração se diferenciavam 

estruturalmente pelo tipo e grau de substituição e o esqueleto RG-I estava presente nas 6 
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frações ácidas, pois a proporção ramnose/ ácido galacturônico foi de 1,22: 0,85 e permaneceu 

praticamente inalterada e perto de 1. O grau de ramificação foi estimado em 0,33 a 0,65. 

Segundo Guilloux et al. (2009), o principal constituinte dessa mistura é o polímero 

neutro representando aproximadamente 75 % do total de polissacarídeos e a fração ácida 

contendo 25 %. O estudo de Warrand et al. (2005) analisou a composição de monossacarídeos 

neutros e detectou uma mistura de três principais famílias de polímeros sendo todos 

identificados como arabinoxilanos em uma proporção de 0,24 entre arabinose e xilose. O que 

diferencia esses polímeros são suas cadeias laterais que varia os resíduos de galactose e 

arabinose. Foi observado uma associação de dois polímeros com elevada massa molecular,      

5,7 x 10
6
 (11,1 %) e 9,3 x 10

5
 (42,4 %) g/mol, com um menor, 3,2 x 10

5
g/mol (45,3 %). 

Ao analisar a mucilagem da linhaça cultivada no Canadá, Qian et al. (2012) 

verificaram que a fração neutra era constituída de um arabinoxilanos de alto peso molecular 

de 1470 kDa e a fração ácida de 2 RG-I, um com alto peso molecular de 1510 kDa e outro 

com baixo peso molecular de 341 kDa. 

A Figura 12 ilustra de maneira geral a estrutura molecular dos polímeros da fração 

neutra e da fração ácida e a Figura 13 ilustra os constituintes dos polímeros. 

 

 
Figura 12: Estrutura geral da fração neutra e ácida da mucilagem da linhaça. 

Fonte: ALIX et al., 2008. 
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Figura 13: Estrutura dos   constituintes dos polímeros da linhaça. 

Fonte: Adaptado BUCKERIDGE et  al., 2000. 

 

A conformação dos polímeros da fração neutra é do tipo novelo aleatório e possui 

ramificações curtas. Já a fração ácida possui conformação do tipo estrela com alta 

flexibilidade e também possui ramificações curtas ao longo da cadeia principal (QIAN, 2014). 

A Figura 14 representa a conformação dos polímeros 

. 

(a)                              (b) 

 
Figura 14:  Representação da conformação dos polímeros das frações neutra (a) e ácida (b). 

Fonte: QIAN, 2014. 

 

A mucilagem da semente de Linum usitatissimum é péctica e sem celulose (Figura 

15). É conhecida como limo verdadeiro ou como célula de parede primaria (por não possuir 

microfibrilas de celulose dispersas) (MUHLETHALER, 1950). 
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                  nenhuma mancha             vermelho de rutênio            azul de metileno 

Figura 15: Coloração da mucilagem de pectina e celulose da linhaça. A semente hidratada foi 

fotografada sem coloração, incubadas com 0,1% w / v de ruténio vermelho para corar pectina 

ou com 0,1% w / v de azul de metileno para corar glicanos (principalmente de celulose) 

Fonte: WESTERN, 2012. 

 

Os polímeros solúveis da linhaça estão localizados na casca, mais precisamente na 

epiderme mucosa (CUI, MAZZA e BILIADERIS, 1994) (Figura 16). 

 

 
Figura 16: Secção transversal da linhaça: endosperma (en); mucilagem (MUC); epiderme 

(ep); camada de células parenquimáticas (pl); camada de células esclerenquimáticas (sl); 

camada membraniform (ml); endosperma (en). 

Fonte: ZUK, M. et al., 2015. 

 

A Figura 16 ilustra a morfologia da semente de linho sendo possível visualizar a única 

camada de células epidérmicas que abrange as camadas, que pode variar de 1 a 5, de células 

parenquimáticas. As células do parênquima podem conter tanino e clorofila, o que contribui 

para cor da semente e são chamadas de células do anel. Embaixo desse anel se encontra uma 

única camada de células esclerenquimáticas que normalmente são incolores. Outra camada de 

células, que contém proteína e óleo, é o endosperma que envolve o embrião. Este possui dois 

cotilédones que normalmente são brancos ou amarelados (ZUK et al., 2015).    

A semente de linho madura é achatada e alongada. Resumidamente ela é constituída 

de um embrião com dois cotilédones, estes possuem em sua volta um fino endosperma e um 
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suave e muitas vezes brilhante revestimento (casca) de semente, como mostra a Figura 17, 

que varia de amarela a marrom escuro. (SHIM et al., 2014).   

 

 
 

Figura 17: Seções de corte de linhaça (L. usitatissimum L., var. CDC Bethune) montado em 

água destilada mostrando estruturas anatômicas. (A) O lado de linhaça seção de corte (B) de 

linhaça. 

Fonte: SHIM et al., 2014. 

 

A mucilagem da linhaça pode ser utilizada na produção de biocompósitos naturais. 

No estudo de Alix et al. (2008) o biocomposto formado por fibras de linho e mucilagem foi 

produzido por prensagem térmica. O biocomposto era constituído de polissacarídeos extraídos 

da linhaça como matriz e de fibra de linho não tecidual como material de reforço. Para tornar 

o compósito insolúvel em água os polissacarídeos foram reticulados com a utilização de 

glutaraldeído. E para deixar o compósito menos quebradiço foi utilizado o glicerol como 

plastificante. Os pesquisadores demonstraram que quando se utiliza a mucilagem extraída a 

40 
o
C ao invés da extraída a temperatura ambiente se produz um biocomposto mais rígido e 

resistente, provavelmente devido ao maior teor de proteína encontrada, que reticula mais 

eficazmente com o glutaraldeído do que os polímeros da mucilagem.   

Dentre os estudos de aplicação tecnológica da linhaça destaca-se o trabalho de Nerkar 

e Gattani (2013) que demonstraram que a utilização da mucilagem da linhaça com o 

quitosanaresulta em uma boa formulação com propriedades bioadesivas para a produção de 

gel mucoadesivo bucal. Neste estudo, a mucilagem da linhaça exibiu mucoadesão moderada e 

foi relatado que ela pode ser extraída e utilizada como um agente de gelificação. 
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Em um estudo anterior de Nerkar e Gattani (2011) foi avaliada as propriedades in vitro 

e a biodisponibilidade in vivo de microesferas de venlafaxina contidas em sistemas 

mucoadesivos bucais constituídas de mucilagem de linhaça e foi comprovado que estas 

possuíam uma biodisponibilidade significantemente melhor quando comparada com a 

formulação convencional administrada por via oral. 

Farahpour et al. (2011) apresentaram mais uma propriedade medicinal da linhaça. 

Neste estudo, o óleo da linhaça acelerou significativamente o processo de cicatrização de 

feridas, pois os animais tratados demonstraram redução significativa de células inflamatórias 

no período de re-epitelização. Pessanha (2011) avaliou o uso de uma pomada hidrofóbica 

contendo óleo de linhaça para o tratamento de úlceras de pressão. 

Recentemente Hassed et al. (2016) avaliaram as propriedades da mucilagem da linhaça 

como matriz de liberação controlada em um comprimido contendo diclofenaco de sódio e 

avaliaram o comportamento de inchar e desinchar dessa mucilagem em diferentes situações. 

Ao comparar através do perfil de dissolução a formulação contendo linhaça com a 

convencional foi possível verificar que a matriz polimérica sustentou a liberação do fármaco 

por um período de tempo maior, e que esta liberação era mais prolongada conforme se 

aumentava a concentração da mucilagem no comprimido. O comportamento de inchar e 

desinchar foi estudado nos diferentes pHs fisiológicos do tratograstrointestinal e em água 

deionizada e verificaram que o inchaço máximo ocorria em água deionizada seguida pelo pH 

7,4 (intestino grosso) e 6,8 (intestino delgado) e que em pH 1,2 (estômago) praticamente não 

ocorria inchaço. Ao comparar o inchaço em água e solução salina se observou que quanto 

maior era a concentração molar do sal na solução menor era o inchaço da mucilagem. Na 

comparação do comportamento dos polímeros em água e etanol verificou se que em etanol 

ocorria um desinchamento intenso quando comparado com a mucilagem em água. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um sistema de liberação modificada utilizando a mucilagem da semente 

de Linum usitatissimum L. (Linhaça). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar as condições para otimização do processo de extração da mucilagem 

da semente de Linum usitatissimum L. (Linhaça); 

 

 Realizar a caracterização física da mucilagem da Linhaça; 

 

 Desenvolver e caracterizar sistemas matriciais com a mucilagem da Linhaça 

contendo Ibuprofeno como fármaco modelo; 

 

 Avaliar o perfil de liberação do fármaco a partir das formulações 

desenvolvidas comparativamente a um sistema de liberação imediata e a um 

sistema contendo hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) como material 

retardante. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 Material Vegetal 

 

O material botânico constituído de sementes de Linum usitatissimum L. (Linhaça 

Dourada – Arma Zen) foi adquirido em um mercado na cidade de Niterói situada no estado do 

Rio de Janeiro, Brasil em 10 de agosto de 2015.  

 

4.1.2 Matérias primas e Reagentes 

 

 Acetado de sódio trihidratado (Vetec); 

 Acetona (Vetec); 

 Ácido acético glacial (Vetec); 

 Ácido bórico; (Proquimios); 

 Ácido fosfórico (Vetec); 

 Água destilada;  

 Celulose microcristalina (Genix); 

 Cloreto de potássio (Vetec); 

 Cloreto de sódio (Vetec); 

 Dióxido de silício (Viafarma); 

 Estearato de magnésio (Farmos); 

 Etanol 95% (Vetec); 

 Fosfato de potássio dibásico anidro (Vetec);  

 Fosfato de potássio tribásico (Vetec); 

 Fosfato de sódio dibásico (Vetec); 

 Hidróxido de sódio (Vetec); 

 Hidroxipropilmetilcelulose -HPMC (Methocel);  

 Ibuprofeno (Farmos- lote: C1001204129M, data de fabricação: 13/04/12 e data de 

validade: 12/04/17); 

 Lactose (Viafarma); 
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4.1.3 Equipamentos 

 

 Analisador térmico (NETZSCH STA 409 PC/PG); 

 Balança analítica (Marte – Modelo: AY220); 

 Balança analítica (Mettler Toledo- Modelo: AL204); 

 Balança analítica (Mettler Toledo- Modelo: PB303); 

 Balança analítica (Ohaus Corporation – Modelo: AR3130); 

 Banho maria - agitador com movimento recíproco – Dubnoff (Solab);  

 Bomba de vácuo (Fanem – Modelo: 089-CAL); 

 Câmara Incubadora Refrigerada com Agitação Orbital -Shaker (Marconi – Modelo: 

MA – 830). 

 Compressora rotativa (Fette- Modelo: 102i); 

 Destilador de água (Gehaka – Modelo: OS10LXE); 

 Destilador de água (GFL- Modelo: 2012); 

 Dissolutor (Nova Ética- Modelo 299); 

 Durômetro (ErwekaMulticheck 01- Modelo: MCS.1); 

 Espectrofotômetro infravermelho com Transformada de Fourier (IV- TF) (Nicolet- 

Modelo: IS50 FT-IR); 

 Espectrofotômetro UV-Visível (UV-Vis) (Shimadzu- Modelo: 2600); 

 Estufa (Fanem – Modelo: 315SE); 

 Freezer (Electrolux); 

 Friabilômetro (Erweka- Modelo: TAR-200). 

 Liofilizador (Liotop – Modelo: L108); 

 Medidor de Umidade por infravermelho (Gehaka – Modelo: IV2000) Balança de 

infravermelho. 

 Mufla (Fanem – Modelo: 412); 

 pHmetro (Gehaka – Modelo: PG1800). 

 

4.1.4 Materiais diversos 

 

 Balão de fundo chato de 250 mL; 

 Balão volumétrico de 25 mL, 100 mL, 500 mL e 1000 mL ; 

 Bécher de 400 mL, 
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 Cadinho poroso de fibra, número 2; 

 Gral; 

 Kitassato de 1000 mL; 

 Papel de filtro; 

 Peneira.  

 Pipeta automática; 

 Pipeta pasteur; 

 Pistilo; 

 Tamis. 

 

4.1.5 Tampões 

 

Os tampões utilizados foram preparados segundo a metodologia descrita na 

Farmacopéia Brasileira 5ª edição (2010). 

 

 Tampão Acetato pH 4,0 

 

Transferiu-se 900 mL de água destilada para um balão volumétrico de 1000 mL em 

seguida adicionou-se 2,86 mL de ácido acético glacial e 1 mL de hidróxido de sódio a 50 % 

(p/v). O balão foi avolumado com água e homogeneizado. O pH foi ajustado para 3,81 com 

ácido acético glacial. 

 

 Tampão Acetato de Sódio 0,1 M pH 5,0 

 

Pesou-se 13,61 g de acetato de sódio trihidratado, este foi transferido para um balão 

volumétrico de 1000 mL e solubilizado com água destilada. Em seguida o balão foi 

avolumado com o mesmo solvente. O pH foi ajustado com ácido acético 0,1 M.    

 

 Tampão Fosfato pH 6,8 

 

Dissolveu-se 28,8 g de fosfato de sódio dibásico e 11,45 g de fosfato de potássio 

tribásico em água destilada em um balão volumétrico de 1000 mL e este foi avolumado com o 

mesmo solvente. O pH foi ajustado com solução aquosa de ácido fosfórico (1:1). 
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 Tampão Fosfato pH 7,2 

 

Transferiu-se 250 mL de fosfato de potássio monobásico 0,2 M e 175 mL de 

hidróxido de sódio 0,2 M para um balão volumétrico de 1000 mL. Em seguida o balão foi 

completado a 1000 mL com água destilada. 

 

 Tampão Fosfato pH 8,5 

 

Dissolveu-se 3,5 g de fosfato de potássio dibásico anidro e 4,5 g de cloreto de sódio 

em 500 mL de água destilada em um balão volumétrico de 500 mL. O pH foi ajustado com 

solução aquosa de ácido fosfórico (1:1). 

 

 Tampão Borato pH 9,6 

 

Transferiu-se 1,546 g de ácido bórico e 1,864 g de cloreto de potássio para um balão 

volumétrico de 1000 mL. Em seguida adicionou-se 125 mL de água destilada e agitou-se até 

completa dissolução. Posteriormente foi acrescentado 91 mL de hidróxido de sódio 0,2 M e 

avolumou-se o balão com água destilada.  

 

 Solução de hidróxido de sódio 0,2 M 

 

Pesou-se 8,00 g de hidróxido de sódio e dissolveu-se em água destilada em um balão 

volumétrico de 1000 mL. 

 

 Solução de fosfato de potássio 0,2 M 

 

Pesou-se 27,22 g de fosfato de potássio e dissolveu-se em água destilada em um 

balão volumétrico de 1000 mL. 
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4.2 EXTRAÇÃO DA MUCILAGEM 

 

Foram avaliadas 3 variáveis sobre o processo de extração da mucilagem a partir da 

linhaça: temperatura, pH e tempo. Para o estudo do efeito dessas variáveis isoladas ou em 

conjunto, foi utilizada a Metodologia de Superfície de Resposta empregando-se o arranjo 

composto central (Central Composite Design – CCD) como desenho experimental para coleta 

de dados (Tabelas 4 e 5). Como resposta foram avaliados o rendimento e a quantidade de 

fibra. Os resultados foram submetidos a análise estatística empregando o software Minitab 

versão 16 para avaliação dos fatores com maior efeito na extração e estabelecimento das 

condições ótimas. Para confirmação da predição das funções estatísticas foi realizada a 

extração nas condições ótimas de cada resposta.   

A mucilagem foi extraída da semente de Linum usitatissimum L. (linhaça) sob as 

diferentes condições totalizando 20 experimentos (Tabela 5). Foram pesados 10 g de linhaça, 

em balão de fundo chato de 250 mL. Em seguida foram adicionados 130 mL do tampão do 

pH experimental e pré-aquecido na temperatura experimental. Os recipientes foram mantidos 

em uma câmara incubadora refrigerada com agitação orbital (shaker), com temperatura 

controlada sob agitação constante (180 rpm). Após o tempo definido para a extração, as 

amostras foram filtradas em peneira e o sobrenadante foi congelado no congelador e 

liofilizado. Esse mesmo procedimento de extração foi realizado com as condições encontradas 

para o ponto ótimo de cada função. 

 

Tabela 4: Níveis e variáveis avaliadas sobre o processo de extração da mucilagem a partir da 

linhaça. 

Variáveis Níveis 

-1,682 -1,0 0 +1 +1,6782 

Temperatura (X1) 

(
o
C) 

24,80 33,00 45,00 57,00 65,20 

pH (X2) 3,81 5,00 6,75 8,5 9,69 

Tempo (X3) (h) 2,74 7,00 13,25 19,50 23,76 
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Tabela 5: Desenho experimental para coleta de dados. 

 

Amostras X1 (Temperatura) X2 (pH) X3(Tempo) 

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 

9 -1,682 0 0 

10 +1,682 0 0 

11 0 -1,682 0 

12 0 +1,682 0 

13 0 0 -1,682 

14 0 0 +1,682 

15 0 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

18 0 0 0 

19 0 0 0 

20 0 0 0 

 

O rendimento da extração foi calculado pela relação entre o peso da mucilagem 

liofilizada e a massa total de semente (10 g). Após o cálculo do rendimento, foi pesado 0,1 g 

de cada amostra. Em seguida, estas foram solubilizadas em 20 mL de água e posteriormente 

adicionado 60 mL de etanol para precipitar a fibra, conforme metodologia descrita por Cui et 

al. (1994). O material precipitado foi transferido para uma placa de Petri e colocada em estufa 

a temperatura de ± 40 
o
C para a evaporação do etanol. O material seco foi solubilizado 

utilizando quantidade mínima necessária de água destilada sendo congelado no congelador e 

liofilizado. 

 

4.3 QUANTIFICAÇÃO DE FIBRAS TOTAIS 

 

A quantificação de fibras solúveis totais foi realizada pelo método não enzimático 

oficial recomendado pela AOAC 993.21 para amostras com teor baixo de amido (< ou = 2 %). 

Foram pesados aproximadamente 0,5 g de amostra liofilizada em um béquer. Em seguida 

foram adicionados 25 mL de água destilada e deixado sob agitação à temperatura de 37 
o
C, 

por um período de 90 min.  Após esse período, foram adicionados 100 ml de etanol 95 % em 

temperatura ambiente (25 
o
C ± 2

o 
C) e deixou-se em repouso por 60 min. O precipitado 
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formado foi filtrado, a vácuo, em cadinho poroso específico para fibra n
o 

2 e lavado duas 

vezes com 20 ml de etanol 78 %, depois duas vezes com 10 ml de etanol 95 % e por último 

uma vez com 10 ml de acetona. A amostra foi seca por 2 horas em estufa a 105 
o
C e em 

seguida pesada. Deste peso se subtraiu o valor do mineral para se obter a quantidade de fibra. 

Para a quantificação do material mineral presente na amostra colocou-se o 

precipitado na mufla a 525 
o
C por 5 horas e em seguida pesou-se o mineral retido na fibra. 

 

4.4 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO COM 

TRANSFORMADA DE FOURIER (IV--TF) 

 

Os espectros foram obtidos por espectroscopia de infravermelho com Transformada 

de Fourier (IV- TF) na faixa de comprimento de onda de 650 a 4000 cm
-1

. 

 

4.5 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

 

A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada em equipamento NETZSCH STA 

409 PC/PG. As amostras, pesando aproximadamente 5mg, foram colocadas em cadinhos de 

platina e aquecidas, sob nitrogênio, de 20 °C até 600 °C, na velocidade de 10 °C/min. Todas 

as análises foram realizadas em triplicata.  

 

4.6 OBTENÇÃO DOS SISTEMAS MATRICIAIS 

 

Para avaliar o potencial da mucilagem no controle de liberação em comprimidos 

matriciais utilizou-se o Ibuprofeno como fármaco- modelo. Foram produzidas três 

formulações, 35 g de cada lote: uma contendo a mucilagem da linhaça como matriz 

polimérica (C-M), outra contendo o polímero semi- sintético hidroxipropilmetilcelulose (C-

HPMC) e uma sem polímero (C-SP) (Tabela 6). Os comprimidos foram produzidos por 

granulação por via úmida, utilizando etanol como líquido de granulação. 
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Tabela 6: Formulações dos comprimidos de Ibuprofeno obtidos por via úmida Comprimido 

com Mucilagem (C-M), Comprimido com HPMC (C-HPMC) e Comprimido sem polímero 

(C-SP). 

 

Componente 
Quantidade por comprimido (mg) 

C-M C- HPMC C-SP 

Ibuprofeno 100 (28,6 %) 100 (28,6 %) 100 (28,6 %) 

Mucilagem 87,5 (25,0 %) - - 

HPMC K4M*  - 87,5 (25,0 %) - 

Celulose 

Microcristalizada 

MC-102 

80 (22,8 %) 80 (22,8 %) 123,75 (35,3 %) 

Lactose M.200- 145 77,25 (22,1 %) 77,25 (22,1 %) 121 (34,6 %) 

Esterarato de 

Magnésio 
3,5 (1,0 %) 3,5 (1,0 %) 3,5 (1,0 %) 

Dioxido de Silício 1,75 (0,5 %) 1,75 (0,5 %) 1,75 (0,5 %) 

Etanol q.s q.s q.s 

* Produz uma viscosidade de 4.000 cP (centipoise) (Dow Industrial Cellulosics). 

 

Inicialmente todas as matérias primas foram tamisadas em malha de 1,0 mm e 

pesadas separadamente para o preparo dos granulados. Do total de polímero (mucilagem ou 

HPMC) pesado, uma parte foi utilizada para fazer uma solução com concentração de 100 

mg/mL de álcool e o restante foi homogeneizado com celulose, lactose e Ibuprofeno em gral. 

Após a homogeneização foi adicionada, aos poucos, a solução de polímero em álcool na 

mistura de pós. Em seguida, foram adicionados mais 40 mL de álcool. Nos comprimidos sem 

polímero, foi adicionado somente álcool. A massa foi granulada em um tamis de malha 1,0 

mm e seca em estufa a ± 50 
o
C. 

Os lubrificantes (dióxido de silício e estearato magnésio) foram adicionados após 

secagem e calibração do granulado. A mistura dos lubrificantes foi realizada no recipiente no 

qual os granulados foram armazenados.   

Os comprimidos foram obtidos em compressora com uma rampa número 16 e 

punção de 10 mm de diâmetro plano sulcado. Para a obtenção de cada comprimido pesou-se 

cerca de 350 mg do granulado em balança analítica que foi transferido para a matriz da 

compressora rotativa. Após o ajuste dos parâmetros da compressora, para obter uma dureza 

por volta de 80 N, o granulado foi comprimido.   
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4.7 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS MATRICIAIS 

 

Os granulados foram caracterizados quanto à umidade utilizando-se Medidor de 

Umidade IV 2000. Os comprimidos foram caracterizados quanto aos testes físicos (peso 

médio, dureza e friabilidade), teor e dissolução. Para análise de teor e dissolução, foram 

construídas curvas analíticas em NaOH e tampão fosfato pH 7,2. 

 

4.7.1 Testes físicos 

 

Todos os ensaios foram realizados segundo o preconizado pela farmacopéia 

Brasileira 5ª edição. 

O peso médio foi realizado pela determinação do peso individual de 10 unidades 

através do equipamento Multicheck que forneceu à média e o desvio padrão. O estudo de 

dureza também foi realizado no mesmo equipamento com 10 comprimidos de cada 

formulação.  

O teste de friabilidade foi realizado com cada formulação utilizando 10 comprimidos 

em cada análise. Os comprimidos foram pesados em balança analítica e inseridos no 

friabilômetro, onde ficaram por 4 min a 25 rpm/min e, em seguida, foram pesados. A 

Friabilidade dos comprimidos foi calculada pela diferença entre a massa inicial e a massa 

final relacionada percentualmente com a massa inicial. 

 

4.7.2 Curva Analítica de Ibuprofeno 

 

 A solução mãe de Ibuprofeno foi preparada pesando-se 125 mg de Ibuprofeno em 

balão volumétrico de 25 mL utilizando NaOH 0,1 M como solvente. Foram preparadas 7 

diluições com concentrações entre 10 a 120 µg/mL, utilizando também NaOH 0,1 M como 

solvente. A curva analítica para avaliação do teor foi obtida pelas absorvâncias das soluções 

em 264 nm por espectrofotometria no UV- Vis. 

A curva analítica para o ensaio de dissolução também foi obtida por 

espectrofotometria no UV-Vis. Uma solução mãe a mesma concentração anterior (5 mg/mL) 

foi diluída em concentrações entre 5 a 60 µg/mL, utilizando tampão fosfato pH 7,2 como 

solvente. As amostras foram lidas em 221 nm. As duas curvas analíticas foram feitas em 

triplicata.  
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4.7.3 Teor de Ibuprofeno 

 

Para a determinação do teor de Ibuprofeno foi utilizado o método validado por 

Roveri et al. (2012) que emprega análise espectrofotométrica na região do ultravioleta (UV) 

em meio alcalino, com modificações. Triturou-se 6 comprimidos em gral e pesou-se 437,5 mg 

do triturado, que equivale a 125 mg do Ibuprofeno. Em seguida, adicionou-se 10 mL de etanol 

e colocou-se sob agitação vigorosa no vórtex por 2 min. A solução foi filtrada e transferida 

para um balão de 25 mL que teve seu volume completado com etanol. Uma alíquota de 0,2 

mL foi transferida para um balão volumétrico de 25 mL e avolumado com solução de NaOH 

0,1M. Posteriormente foi realizada a leitura por espectrofotometria no UV-Vis da solução 

final. Esse procedimento foi realizado com as 3 formulações de comprimidos e em triplicata. 

 

4.7.4 Ensaio de Dissolução 

 

O ensaio de dissolução foi realizado em aparelho de dissolução montado e calibrado 

conforme especificações do fabricante seguindo o preconizado na Farmacopéia Brasileira. Foi 

empregado o aparato 2 (pá) com uma velocidade de 150 rotações por min, temperatura de           

37 
o
C, com 900 mL de tampão de fosfato em pH 7,2 como meio. Alíquotas de 5 mL foram 

retiradas em um intervalo de 0 a 360 min, para os comprimidos matriciais, e de 0 a 90 min 

para os comprimidos sem polímeros. O ensaio foi realizado em triplicata com reposição do 

meio (BRASIL, 2010).  

Os perfis de dissolução foram obtidos pela determinação da quantidade de 

Ibuprofeno dissolvida, analisada por espectrofotometria no UV-Vis (λ = 221 nm) em função 

do tempo. 

Os resultados obtidos foram analisados utilizando os parâmetros comparativos de ƒ1 

(fator de diferença) e ƒ2 (fator de semelhança), eficiência de dissolução (ED) e modelos 

cinéticos (COSTA e LOBO, 2001). 

Para a análise a partir do Método Modelo Independente Simples, foram calculados 

ƒ1 e ƒ2 de acordo as equações 1 e 2 (COSTA e LOBO, 2001): 
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Equação 1 

  

 

Equação 2 

 

Onde: n = número de coletas; t = tempo; Rt = quantidade de fármaco liberado do 

medicamento referência no tempo t; Tt = quantidade de fármaco liberado do medicamento 

teste no tempo t.  

A eficiência de dissolução (ED) foi calculada a partir dos valores obtidos de área sob 

a curva do perfil de dissolução de ibuprofeno no intervalo de tempo (t), através do método dos 

trapezoides (KHAN e RHODES, 1975). Determinou-se a porcentagem da ED pela razão entre 

a área sob a curva no intervalo de tempo de 0 ao tempo final de dissolução (ASC0-t) e a área 

total do retângulo (ASCTR), definido pela ordenada (100% de dissolução) e pela abcissa 

(tempo = 90 ou 360 minutos), conforme a equação 3. A análise estatística de variância 

(ANOVA) seguida pelo teste Tukey, utilizando o software Statistica versão 7,0, foi realizado 

considerando como significante os valores de p < 0,05.  

 

    
        

     
               Equação 3 

 

Como método dependente de avaliação, os resultados do ensaio foram submetidos a 

cálculos matemáticos para determinar a cinética de dissolução (COSTA e LOBO, 2001). 

Deste modo, calculou-se a constante de velocidade (K) e o coeficiente de determinação, 

estabelecendo-se o melhor modelo para definir o perfil de dissolução. Os modelos e equações 

matemáticas empregados nesta análise são apresentados na Tabela 7: 

 

Tabela 7: Modelos matemáticos empregados na análise dos perfis de dissolução. 

Modelos matemáticos Equações 

Ordem Zero Qt=k0t + Q0 

Primera Ordem ln Qt = ln Q0+ K1t 

Higuchi Qt=kH  t 

Hixson-Crowell Q0
1/3

 – Qt
1/3

=ks.t 

Korsmeyer-Peppas Qt / Q∞ = kkt
n 

Fonte: COSTA e LOBO, 2001. 
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 Os pontos obtidos das curvas de dissolução foram linearizados em cada função 

matemática para se obter os respectivos valores de coeficientes de determinação (R
2
), 

constantes de liberação (k) e expoente de difusão (n) com o objetivo de verificar o modelo 

matemático que melhor se aplica a cada uma delas. 
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

5.1 EXTRAÇÃO DA MUCILAGEM 

 

De acordo com Montgomery (2009), um experimento pode ser definido como um 

teste, ou uma série de testes, em que mudanças propositais são feitas nas variáveis de entrada 

de um processo, com o objetivo de observar a forma como as respostas são afetadas pelas 

mudanças provocadas. O Projeto e Análise de Experimentos (do inglês Design of Experiments 

– DOE) é definido como o processo de planejamento dos experimentos para que dados 

apropriados sejam coletados e depois analisados por métodos estatísticos, resultando em 

conclusões válidas e objetivas. As etapas do DOE são: 1- Reconhecimento e declaração do 

problema; 2- Escolha de fatores, níveis e variações; 3- Seleção da variável de resposta; 4- 

Escolha do desenho experimental; 5- Execução do experimento; 6- Análise estatística dos 

dados 7- Conclusões e recomendações. Seguindo essas etapas, o problema estabelecido neste 

trabalho foi a extração da mucilagem. Os fatores, níveis e variações são apresentados na 

Tabela 4 (página 49) e as respostas foram o rendimento e a quantidade de fibra. O desenho 

experimental foi o arranjo composto central (Central Composite Design– CCD) (Tabela 5 

página 50). Os experimentos foram executados e analisados gerando os resultados 

apresentados.  

O experimento realizado para extração da mucilagem da linhaça avaliou se a 

alteração do pH, temperatura e tempo tem efeito nas respostas de rendimento e quantidade de 

fibra extraída da semente, nas condições experimentais determinadas. A Figura 18 ilustra as 

mucilagens obtidas das extrações após liofilização. Os resultados obtidos para quantidade de 

fibra e rendimento final dessas extrações estão na Tabela 8.  
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Figura 18: Amostras de 1-20 após liofilização obtidas na extração da mucilagem da linhaça 

nas condições experimentais determinadas. 

 

Tabela 8: Valores em porcentagem de Fibra  e Rendimento obtidos nas diferentes condições 

de extração que variou  a temperatura, pH e tempo conforme planejamento experimental. 

 

Amostras Temperatura pH Tempo Fibra 

(%) 

Rendimento 

(%) 

1 45,00 9,69 13,25 29,75 22,14 

2 45,00 6,75 2,74 11,86 36,86 

3 33,00 5,00 7,00 22,11 16,47 

4 45,00 6,75 13,25 15,80 34,20 

5 45,00 6,75 13,25 15,87 34,42 

6 24,80 6,75 13,25 11,50 30,97 

7 65,20 6,75 13,25 14,99 45,52 

8 57,00 8,50 19,50 18,90 28,87 

9 45,00 6,75 13,25 12,95 33,04 

10 45,00 6,75 13,25 13,07 37,35 

11 45,00 6,75 23,76 14,55 36,63 

12 45,00 6,75 13,25 13,28 37,99 

13 33,00 8,50 19,50 15,69 25,37 

14 57,00 5,00 19,50 22,92 28,20 

15 45,00 6,75 13,25 14,06 46,83 

16 45,00 3,81 13,25 26,39 25,10 

17 33,00 8,50 7,00 17,21 22,77 

18 57,00 8,50 7,00 15,48 27,79 

19 33,00 5,00 19,50 22,69 24,65 

20 57,00 5,00 7,00 23,49 24,00 
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Entre as diversas técnicas para execução do DOE, a Metodologia de Superfície de 

Resposta (MSR) foi a técnica escolhida para fazer o projeto experimental desse trabalho, pois 

tem como objetivo a otimização das respostas do experimento. Para a modelagem das funções 

de superfície de resposta, o arranjo experimental utilizado para a coleta dos dados é o CCD 

(MONTGOMERY, 2009). O arranjo composto central, para k fatores (k =3 - pH, temperatura 

e tempo), é uma matriz formada por três grupos distintos de elementos experimentais: um 

fatorial completo 2
k
; um conjunto de pontos centrais (center points – cp); e, adicionalmente, 

um grupo de níveis extremos denominados pontos axiais, dado por 2k. O número de 

experimentos necessários é dado pela soma 2
k
+ cp+ 2k. Neste trabalho foram realizados 20 

experimentos. No CCD os pontos axiais estão a uma distância α dos pontos centrais, sendo

1
4(2 )k  (BOX e DRAPPER, 1987) como ilustra a Figura 19. 

 

A Figura 19 representa graficamente o CCD para três fatores. 

 

 
Figura 19:Arranjo experimental CCD para três fatores. 

Fonte: Modificado de MONTGOMERY; RUNGER (2011). 

 

 

Com análise estatística baseada na Tabela 5 do CCD (página 50) gerou-se as funções 

objetivas, cujos coeficientes dos termos são apresentados na Tabela 9.  
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Tabela 9: Coeficientes dos termos das funções objetivas. 

 

Termos 
Fibra 

(%) 

Rendimento 

(%) 

Constante 14.1208 28.3271 

Temperatura 0.5315 3.1002 

pH -1.2148 -0.1428 

Tempo 0.3479 0.6863 

Temperatura x 

Temperatura 

0.0116 -0.3986 

pH x pH 5.2533 -3.5747 

Tempo x Tempo -0.0033 -0.9243 

Temperatura x pH -0.2271 -0.8162 

Temperatura x Tempo 0.6860 -0.1769 

pH x Tempo 0.0250 -0.2363 

P-value 0.000 0.007 

R
2
 (%) 85,01 % 79,30 % 

Valores em negrito representam termos significantes no modelo (p- value < 5 %). 

 

A adequação dos modelos foi verificada com a ANOVA. Quando a hipótese nula 

(H0) é rejeitada, significa que pelo menos uma das variáveis de decisão contribui 

significativamente para a função (MONTGOMERY, 2001; MYERS et al., 2009). Em 

ANOVA, são desejáveis valores de p pequenos. Quanto menor o valor do p, mais 

significativa é a função correspondente. Valores de p inferiores a 0,05 indicam que as funções 

são significativas. Os valores de p para as funções objetivas analisadas mostram uma 

regressão estatisticamente significante com nível de significância de 5 %, com p igual a 0,000 

para a função da Fibra e p igual a 0,007 para a função do Rendimento, comprovando a 

adequação do modelo. Para cada termo das funções foram calculados os valores de p e apenas 

os que estão em negrito na Tabela 9 representam termos significativos com valores de p 

inferior a 0,05. 

O coeficiente de determinação múltipla (R
2
) representa a porcentagem dos dados 

observados na resposta que pode ser explicada pelo modelo matemático. Neste caso, os 

valores de R
2
 mostram valores aceitáveis (acima de 70 %) com R

2
 igual a 85,01 % para Fibra 

e           79,30 % para o Rendimento (MONTGOMERY, 2001; MYERS et al., 2009).  

Para comparar como cada variável de decisão afeta cada resposta, as principais 

parcelas de efeito para Fibra e Rendimento são apresentadas na Figura 20. 
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Figura 20:Gráficos de efeito principal para Fibra (%) e Rendimento (%). 

 

As análises dos gráficos de efeito principal são realizadas pela avaliação da 

existência da relação entre a variável do processo e a resposta. Neste sentido, se há uma 

tendência linear ou quadrática é possível discutir sobre o efeito dessa variável na resposta 

obtida. De acordo com essa análise, a alteração do pH é o fator que gerou resultado 

significativo tanto para a resposta em relação a fibra, quanto para a resposta em relação ao 

rendimento. A temperatura só influenciou na resposta em relação ao rendimento e o tempo 

não gerou nenhum resultado significativo. Isso é confirmado na Tabela 9 onde observa-se, em 

negrito, que os termos que apresentam valores de p < 0,05, sendo termos significativos, é o 

pH na função da Fibra e o pH e a temperatura na função do Rendimento.  

O rendimento da extração foi obtido através do peso de todas as substâncias solúveis 

extraídas durante o processo em relação ao peso da semente inteira que foi submetida à 

extração. Ao analisar o gráfico de efeito principal dessa resposta versus pH (Figura 20), 

observa-se que o maior rendimento foi próximo ao valor central de 6,75. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Cui et al. (1994) que indicaram a melhor condição de extração 

da mucilagem em pH entre 6,5 e 7,0. 

O aumento da temperatura resultou no aumento do rendimento que também estão de 

acordo com os resultados de Cui et al. (1994) e Ziolkovska (2012). Ao interpretar o gráfico de 

efeito principal de efeito versus temperatura (Figura 19), observa-se que o maior rendimento 
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obtido foi na maior temperatura utilizada nos experimentos, que foi de 65 
o
C. Cui et al. (1994) 

demonstraram que a faixa de temperatura na qual foi obtida a condição ótima de extração foi 

de 85-90 °C. Segundo Ziolkovska (2012) o aumento da temperatura diminui a duração da 

absorção de água pela linhaça quando comparada com a duração da absorção de uma mesma 

quantidade de água em temperatura inferior. Isso porque a semente de linho é um meio capilar 

poroso que, quando adicionada em água, sofre o processo de hidratação. Este consiste na 

entrada de água nos capilares, devido à diferença entre as forças de tensão superficial e de 

adesão, que substitui o ar existente neles. A temperatura influência no tempo de enchimento 

desses capilares, pois com o seu aumento foi observado que a força de tensão superficial 

diminui favorecendo a velocidade de enchimento (ZIOLKOVSKA, 2012). 

Observa-se que em pH baixo ocorreu uma grande extração de fibra o que também é 

coerente com os resultados apresentados por Cui et al. (1994), que indicam a maior extração 

em pH 2, na temperatura e concentração centrais do seu experimento (62,5 
o
C e proporção de 

semente: água de 1: 13). Foi possível observar também na Figura 20 maior extração da fibra 

em pH básico. Não foi encontrada na literatura pesquisada relatos de estudos com a extração 

da mucilagem em pH muito básico.  

Segundo Hasseb et al. (2016), existe uma sensibilidade do comportamento dos 

polímeros da linhaça ao pH, pois eles avaliaram o poder de inchar e desinchar destes em um 

pH de 1,2 e 7,4. Os autores observaram que quando os polímeros eram transferidos de pH 7,4 

para pH 1,2 sofriam um encolhimento. Essa resposta pode ser devido à presença de grupos 

COOH na rede estrutural do polissacarídeo que faz ligações secundárias como a ligação de 

hidrogênio, intramolecular e entre as cadeias de polissacarídeos. Por outro lado, o inchamento 

ocorre por um processo inverso, no qual as ligações de hidrogênio são rompidas devido a 

repulsão eletrostática gerada pelos grupos COONa e COO
-
 formados no lugar dos grupos 

COOH (HASEEB et al., 2016). As formações destas ligações iônicas aumentam a polaridade 

da molécula, o que provavelmente pode ser responsável por sua alta extração em meio aquoso 

básico, uma vez que a água é um solvente polar (MOREIRA et al., 2010). E em meio ácido, 

os vários grupos de hidroxila que estão presentes nos polissacarídeos sofrem protonação, pois 

o par de elétrons sobre o átomo de oxigênio o torna básico. Assim, o álcool age como uma 

base e aceita o próton ficando com carga positiva (SOLOMONS e FRYHLE, 2001). Isso 

aumenta a polaridade da molécula, aumentando sua afinidade pelo solvente polar que é a 

água. Isso é uma provável explicação para as altas extrações da fibra obtidas em pH ácido e 

básico, uma vez que em pH próximo da neutralidade se observa uma baixa extração de fibra. 

No estudo realizado por Roulard et al. (2016) foi demonstrado que a estrutura conformacional 



63 
 

das cadeias poliméricas da mucilagem foi fortemente influenciada pela força iônica. Em 

solução salina de NaCl 0,1 M a estrutura era esférica e compacta, enquanto esta se 

apresentava com uma conformação em espiral e aleatória em água. 

Ao analisar a variação da temperatura observa-se que ela não apresentou respostas 

significantes para a extração da fibra, o que é confirmado nos dados da Tabela 9, onde o valor 

de p foi maior do que 0,05. Esses resultados não são concordantes com os trabalhos de Cui et 

al. (1994) e Ziolkovska (2012) que observaram que a temperatura mostrou influenciar de 

maneira expressiva no teor de mucilagem.  

A resposta em relação à variação do tempo de extração também não foi significante 

para o processo estudado, conforme observado na Figura 20 e no termo da função gerada           

(p- valor> 0,05) (Tabela 9). Segundo os estudos de Ziolkovska (2012) sob aquecimento a           

80 
o
C e relação semente: água (1: 25) o tempo de extração não foi importante para o aumento 

da quantidade de fibra extraída. Foi verificado que apenas nos primeiros 30 min ocorre a 

transferência para água dos hidratos de carbono com polissacarídeos de baixo peso molecular, 

que ficam em regiões da semente próximas a superfície de extração e que são facilmente 

extraídos. Após esse período (de 30 a 50 min) o fluxo de massa por difusão molecular diminui 

devido ao aumento da viscosidade do liquido extrator, por já conter os polímeros extraídos 

anteriormente e pela dificuldade de extrair as substâncias que estão em camada menos 

acessíveis. Estas camadas contêm polissacarídeos que se ligam a substâncias maiores. A partir 

de 50 min ocorre, portanto, pequena diminuição do fluxo de massa quando comparada com o 

período anterior, mostrando um equilíbrio entre as fases.  

Segundo Paynel et al. (2013) vários tipos de enzimas são secretadas junto com a 

mucilagem quando a semente é colocada em contato com a água. Estas se localizam no 

mesmo lugar que as mucilagens, ou seja, no apoplasmo ou na parede celular epidérmica da 

semente. Os autores sugerem que ao longo do tempo de hidratação da semente, aconteceram 

variações significativas na distribuição dos polissacarídeos da mucilagem. As atividades 

enzimáticas relacionadas ao aramnogalacturonano I (RGI) (ramnogalacturonase e β, D- 

galactosidase) e ao arabinoxilano (AX) (L- arabinofuranosidase, β, D- xilosidase e β– 

xilanase), foram quantificadas. Foi verificado que quando a quantidade máxima de xilanase 

está presente na solução semente :água (1: 5), após quatro horas de hidratação, os 

polissacarídeos apresentam viscosidade mínima e a razão AX/RG-I é a mais baixa.  Ente 24h 

e 48h de hidratação, a mucilagem que se encontrava mais fortemente ligada na parece celular 

é liberada. Além disso, foi observado que a atividade glicosidase por massa de mucilagem se 
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tornou máxima e a viscosidade e a massa molar média dos polissacarídeos diminuíram 

(PAYNEL et al., 2013). 

A Figura 21 apresenta o gráfico de superfície de resposta e de contorno para Fibra e 

Rendimento, analisado pela relação entre pH e temperatura de extração. Para construção dos 

gráficos, utilizou-se o tempo médio de extração do estudo de 13,25 h. 

 

(a)                                                                                                                                       

 

 

(b) 

 

Figura 21: Gráfico de superfície de resposta e de contorno para Fibra (%) (a) e Rendimento 

(%) (b) (Tempo = 13,25 horas). 

 

A Figura 21 confirma a influência do pH tanto na resposta de Fibra quanto na 

resposta do Rendimento, mostrando também a influência da temperatura no aumento do 

rendimento da extração. 

Um arranjo de mistura atribuindo-se pesos (grau de importância) para a função 

objetivo de cada resposta é apresentado na Tabela 10. Obteve-se, então, a solução do 
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problema de otimização para cada condição experimental definida por esse arranjo. Com base 

nestes resultados, calculou-se os valores de temperatura, pH e tempo que são apresentados na        

Tabela 10, em que w1 e w2 são os pesos atribuídos a Fibra e ao Rendimento, respectivamente. 

As maximizações para as respostas individuais são destacadas em negrito. 

 

Tabela 10: Resultados da otimização multiobjetivo que compreendem o conjunto ótimo de 

Pareto para o problema multiobjetivo. 

N 
Pesos Fibra 

(%) 

Rendimento 

(%) 
Temperatura pH Tempo 

w1 w2 

1 1,00 0,00 31,065 18,887 45,997 3,811 13,455 

2 0,95 0,05 30,977 19,590 47,467 3,831 13,679 

3 0,90 0,10 30,734 20,330 48,836 3,866 13,892 

4 0,85 0,15 30,357 21,107 50,141 3,914 14,091 

5 0,80 0,20 29,861 21,920 51,401 3,974 14,272 

6 0,75 0,25 29,253 22,765 52,622 4,045 14,442 

7 0,70 0,30 28,546 23,634 53,805 4,129 14,606 

8 0,65 0,35 27,749 24,518 54,945 4,224 14,764 

9 0,60 0,40 26,878 25,407 56,048 4,331 14,898 

10 0,55 0,45 25,949 26,287 57,097 4,447 15,030 

11 0,50 0,50 24,978 27,147 58,092 4,574 15,147 

12 0,45 0,55 23,983 27,973 59,031 4,710 15,245 

13 0,40 0,60 22,979 28,758 59,908 4,854 15,330 

14 0,35 0,65 21,980 29,492 60,727 5,006 15,394 

15 0,30 0,70 20,997 30,169 61,487 5,167 15,435 

16 0,25 0,75 20,036 30,784 62,192 5,337 15,450 

17 0,20 0,80 19,104 31,332 62,843 5,518 15,431 

18 0,15 0,85 18,206 31,805 63,445 5,713 15,368 

19 0,10 0,90 17,342 32,192 64,004 5,927 15,218 

20 0,05 0,95 16,517 32,470 64,526 6,164 14,889 

21 0,00 1,00 15,730 32,580 64,956 6,455 14,408 

 

Na análise dos pontos ótimos foi possível observar que quando se deseja o máximo 

de fibra se obtêm o pior rendimento, e vice-versa, mostrando um resultado conflitante entre os 

objetivos.  Para estudar as melhores condições para se obter um equilíbrio entre esses 

objetivos conflitantes (trade- offs) e explorar as opções disponíveis, é necessário formular um 

problema de otimização com múltiplos objetivos (BARIL; YACOUT; CLÉMENT, 2011). 

Os métodos de otimização multiobjetivo tentam produzir um conjunto de soluções 

trade- off chamada de “soluções Pareto ótimas”, das quais o decisor pode escolher uma. Uma 

solução é chamada “Pareto ótima” se nenhum objetivo pode ser melhorado sem sacrificar 

outro. 

Segundo Shahraki e Noorossana (2014), os métodos que permitem a obtenção do 

conjunto completo de soluções “Pareto ótimas” devem ter prioridade em sua utilização, uma 
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vez que fornecem ao decisor a habilidade de selecionar a melhor dentre as consideradas 

eficientes. O método utilizado neste trabalho foi o interseção normal à fronteira, também 

chamado de Normal Boundary Intersection (NBI), desenvolvido para encontrar soluções 

“Pareto ótimas” uniformemente distribuídas e contínuas para um problema multiobjetivo não-

linear, independentemente da distribuição dos pesos ou das escalas relativas entre as diversas 

funções objetivo (DAS e DENNIS, 1998; SHUKLA e DEB, 2007). 

Os resultados apresentados na Tabela 10 compreendem o conjunto “ótimo de Pareto” 

para o problema multiobjetivo. Alterando os pesos ou o grau de importância atribuído a cada 

resposta, os resultados do processo de otimização são alterados, favorecendo a resposta com o 

maior peso. Foi possível verificar as condições experimentais que proporcionariam os pontos 

ótimos de cada resposta como apresentado na Tabela 10 em negrito.  

Os dados da Tabela 10 foram utilizados para construir a fronteira de Pareto           

(Figura 22). 

 

 
 

Figura 22: Fronteira de Pareto entre Fibra (%) e Rendimento (%) construída a partir do 

conjunto ótimo de Pareto. 

 

Ao analisar a Fronteira de Pareto é possível observar que no maior rendimento de 

extração se obteve a menor quantidade de fibra extraída, o que sugere a obtenção de outras 

substâncias facilmente extraíveis nas condições experimentais ótimas para o rendimento. O 

mesmo não ocorre ao se empregar as condições para se obter o máximo de fibra.  

A Tabela 11 indica os intervalos de confiança para as respostas associadas aos pontos 

ótimos, que são os de maximização das respostas individuais. A probabilidade adotada é 95 

%, isto é, α = 5 %. 
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Tabela 11: Intervalos de confiança para as respostas associadas aos pontos ótimos, que são os 

de maximização das respostas individuais. 

Ponto1  Limite Inferior Média Limite 

Superior 

Desvio-

padrão 

 CV 

Fibra (%) 26,259 31,065 35,872 2,157 0,069 

Rendimento (%) 13,769 18,887 24,006 2,297 0,122 

Ponto 21 Limite Inferior Média Limite 

Superior 

Desvio-

padrão 

CV 

Fibra (%) 10,923 15,730 20,537 2,157 0,137 

Rendimento (%) 27,461 32,580 37,699 2,297 0,071 

CV = Coeficiente de Variação 

 

Os experimentos de confirmação foram realizados em triplicada para as condições de 

ponto ótimo de extração de fibra e rendimento, Ponto 1 e 21 da Tabela 10, respectivamente. 

Os resultados são apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Resultados dos experimentos de confirmação para as condições de ponto ótimo de 

extração de fibra e rendimento. 

Ponto1 Média Desvio-padrão CV 

Fibra (%) 27,542 0,548 0,020 

Rendimento (%) 20,801 0,766 0,037 

Ponto 21 Média Desvio-padrão CV 

Fibra (%) 10,949 0,352 0,032 

Rendimento (%) 36,230 1,979 0,055 

CV = Coeficiente de Variação 

 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 12, constata-se que os valores 

apresentados para a extração nas condições ótimas de fibra (Ponto 1) e rendimento (Ponto 21) 

apresentaram-se dentro do intervalo de confiança previsto, o que valida os modelos 

matemáticos obtidos e o processo de otimização realizado. 

 

5.2 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO COM 

TRANSFORMADA DE FOURIER (IV- TF). 

 

A espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (IV- TF) 

é uma técnica importante para identificação de compostos orgânicos. A radiação 
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infravermelha é absorvida por quase todas as espécies moleculares e sua energia é capaz de 

excitar transições vibracionais e rotacionais. O número de modos com que uma molécula 

pode vibrar está relacionado com a quantidade de ligações que ela possui. Não são todas as 

vibrações que irão produzir bandas infravermelhas (SKOOG et al., 2008). Os picos de 

absorção do espectro correspondem às frequências de vibrações entre as ligações químicas 

dos átomos presentes na amostra (SKOOG et al., 2002). 

A análise por espectroscopia na região do infravermelho foi realizada com os 

objetivos de identificar os principais grupos funcionais das amostras; verificar se as diversas 

condições experimentais foram capazes de provocar alterações na estrutura dessas amostras; e 

averiguar a real necessidade da precipitação da fibra, com um volume três vezes maior de 

álcool, para se obter um grau de pureza maior conforme preconizado pela literatura (CUI et 

al., 1994).  

Os picos de absorção dos espectros no IV, obtidos das diferentes amostras, foram 

analisados conforme descrição presente na literatura (Tabela 13).  
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Tabela 13: Referências utilizadas na análise dos espectros da mucilagem extraída da linhaça. 

 

Referência Número de onda 

(cm
-1

) 

Ligação 

Burgos et al., 

2016 

Ampla absorção 

em 3433 

À vibração de estiramento de grupos OH de álcool 

alifático e presença de grupos amina de proteína. 

 Absorção em 

torno de 2927 

Ligação C-H de grupos CH2-CH3 de cadeias 

alifáticas. 

 2856  Correspondente estiramento simétrico. 

 1620  De estiramento de C = O do ácido glucurônico. 

 1463 C-O a partir de carboxilatos e grupos carboxílicos; -

COO corresponde ao carboxilato e finalmente CO 

como o grupo éster em proteínas 

 1535 Vibrações de flexão N-H em proteínas 

 1080  Polissacarídeos 

Jun Liu et al., 

2015 

Ampla absorção 

em 3357  

À vibração de estiramento de grupos O-H de álcool 

alifático 

 Absorção em 

torno de 2934 

Devida a -CH2- vibrações de estiramento 

simétricas. 

 2856  Correspondente estiramento simétrico. 

 1620  De estiramento de C = O do ácido glucurônico no 

polissacarídeo.  

 1414 Vibrações de flexão de -CH2. 

. 1345  Vibrações de flexão –OH. 

 1241 Vibrações de estiramento simétricas C-O-C. 

 Forte absorvância 

em 1042  

Vibrações de estiramento assimétricas nas ligações 

C-O-C. 

 898 e 825  Vibrações de estiramento esquelético de 

polissacarídeo. 

Prado, 2017 Ampla absorção 

em 3357  

Atribuída ao estiramento de grupos hidroxilas. 

 Absorção em 

torno de 2930 

Atribuído à ligação C-H de grupos CH2-CH3 de 

cadeias alifáticas. 

 2856  Correspondente estiramento simétrico. 

 1620 Característico de vibrações de alongamento C=O do 

ácido galacturônico e contribuição da deformação 

ângular das moléculas de água. 

 1414 Vibrações do tipo “tesoura” de –CH2 

 1345 Ligações –OH. 

 1241 Vibrações de alongamento simétricos de 

C-O-C. 

 Forte 

absorvânciaem 

1042  

Vibrações de alongamento assimétrico em ligações 

C-O-C. 

 1149  Ligação glicosídica C-O-C. 

 898 e 825 Vibrações de alongamento das ramificações do 

polissacarídeo. 
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Ao comparar os espectros de IV das amostras 1 e 16 (pH 9,69 e 3,81 extraídas a 

temperatura de 45 ºC por 13,25 horas) (Figuras 23 e 24), obtidas utilizando os pHs que 

proporcionaram a maior extração de fibra, observa-se que a amostra extraída no meio básico 

apresentou apenas os picos de absorção das ligações referentes à estrutura dos polímeros da 

linhaça.  

 

 

Figura 23: Espectro de infravermelho da amostra 1 com e sem precipitação com etanol (pH 

9,69, 45
o
C e 13,25 h de extração). 

 

 

Figura 24: Espectro de infravermelho da amostra 16 com e sem precipitação com etanol (pH 

3,81 45 
o
C e 13,25 h de extração). 

----Amostra sem precipitação; 

----Amostra após precipitação 

com etanol. 

----Amostra sem precipitação; 

----Amostra após precipitação 

com etanol. 



71 
 

Os picos de absorção da amostra 1 são apresentados na Tabela 14.  

 

Tabela 14: Picos referentes à Amostra 1 e à Amostra 1 após precipitação com etanol. 

 

Amostra 1 Amostra1Precipitada   

Número de 

onda (cm
-1

) 

Número de onda 

(cm
-1

) 

Ligação 

3281 3273 Vibração de estiramento de grupos  

O-H de álcool alifático (JUN LIU et al., 2015); 

Banda forte e larga oriunda de associação polimérica 

(PAVIA, LAMPMAN e KRIZ, 2010). 

1599 1598 Vibrações de alongamento C=O do ácido 

galacturônico e contribuição da deformação ângular 

das moléculas de água. 

1405 1407 Vibrações do tipo “tesoura” de –CH2.  

1337 - Vibrações de flexão –OH. 

1031 1032 Vibrações de alongamento assimétrico em ligações 

C-O-C. 

 

Enquanto que a amostra 16 apresentou além dos picos referentes à estrutura dos 

polímeros, picos referentes ás ligações presentes em proteínas (Tabela 15), de acordo com a 

literatura (BURGOS et al., 2016). Isso indica que nesta extração existe uma concentração 

significativa de proteína, o que está de acordo com Cui et al. (1994) que encontrou a maior 

extração de proteína em pH ácido (pH 2) e justificou esse resultado em função da solubilidade 

da proteína.  

 

Tabela 15: Picos referentes à Amostra 16 e à Amostra 16 após precipitação com etanol. 

 

Amostra 16 
Amostra 16 

Precipitada  
 

Número de 

onda (cm
-1

) 

Número de 

onda (cm
-1

) 
Ligação 

3278 3279 
À vibração de estiramento de grupos OH de álcool 

alifático e presença de grupos amina de proteína. 

1547 1648 

Vibrações de flexão N-H em proteínas (BURGOS et al., 

2016) / Deformação angular simétrica no plano 

NH2(PAVIA, LAMPMAN e KRIZ, 2010). 

1404 1404 Vibrações do tipo “tesoura” de –CH2. 

1268 1072 

Vibrações de alongamento simétricos de 

C-O-C (PRADO, 2017) / éter alifático (PAVIA, 

LAMPMAN e KRIZ, 2010). 

1031 1032 
Vibrações de alongamento assimétrico em ligações       C-

O-C.  
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Nessas duas extrações, o material obtido com ou sem a etapa de purificação/ 

precipitação com etanol não apresentou diferenças significativas no espectro de IV. Isso 

sugere que a purificação com etanol não necessariamente vai conseguir retirar toda a 

impureza da amostra, vai depender de outros fatores como a concentração da impureza.  

O ponto ótimo encontrado neste trabalho para extração de fibra apresenta extração no 

pH 3,81 que demonstrou porcentual de massa de fibra maior do que na extração em pH 9,6. A 

amostra 1 extraída em meio básico parece ser mais pura do que a amostra 16, uma vez que a 

presença de proteína está menos evidente. A diferença entre o percentual de massa de fibra 

entre a extração ácida e básica corresponde cerca de 5 %, e deve ser levado em consideração 

que no percentual de massa total também possui contribuição da massa de proteína retida na 

fibra. O que sugere uma diferença pequena em relação à massa de fibra extraída nessas duas 

condições. 

Na análise do espectro da amostra 7 (pH 6,75, extraídas à temperatura de 65 ºC por 

13,25 horas) (Figura 25) obtida nas condições próximas de pH e temperatura que 

proporcionaram o maior rendimento de extração conforme avaliado na Figura 20, observa-se 

que as intensidades da absorção dos grupos relacionados às ligações poliméricas diminuíram 

(3166 cm
-1

, 1041 cm
-1

 e 1601 cm
-1

), mas estavam presentes (Tabela 16). Segundo Jun Liu et 

al. (2015) isso pode ser devido à redução dos grupos correspondentes que provocavam essas 

vibrações. Esses podem estar fazendo uma nova ligação que não foi detectada no espectro ou 

a concentração dessas ligações estava baixa. Esse resultado é coerente com o observado na   

Figura 20 onde a extração em pH 6,75 apresentou menor quantidade de polímeros.  Nessa 

condição de extração a etapa de purificação seria interessante. As outras extrações em pH 

6,75 apresentaram espectros semelhantes que se encontram no apêndice I. 
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Figura 25: Espectro de infravermelho da amostra 7 com e sem precipitação com etanol       

(pH 6,75, 65,00 
o
C, e 13,25 h de extração). 

 

Tabela 16:Picos referentes à Amostra 7 e à Amostra 7 após precipitação com etanol. 

Amostra 7 
Amostra 

Precipitada 7 
 

Número de 

onda (cm
-1

) 

Número de 

onda (cm
-1

) 

 

Ligação 

3166 3252 
Vibração de estiramento de grupos 

O-H de álcool alifático. 

2867 - 
correspondente estiramento simétrico da ligação C-H de 

grupos CH2-CH3 de cadeias alifáticas. 

1601 1605 

Vibrações de alongamento C=O do ácido galacturônico 

e contribuição da deformação ângular das moléculas de 

água. 

1409 1410 Vibrações do tipo “tesoura” de –CH2. 

1286 - 
Vibrações de alongamento simétricos de 

C-O-C. 

1041 1032 
Vibrações de alongamento assimétrico em ligações    C-

O-C. 

852 826 
Vibrações de alongamento das ramificações do 

polissacarídeo.  

 

Ao analisar os espectros das amostras extraídas no pH 5,00 (apêndice I), observa-se a 

presença dos picos referentes, tanto aos polímeros, quanto às proteínas, como pode ser 

exemplificado pelo espectro da amostra 19 (Figura 26 e Tabela 17). Nessas condições de 

extração o processo de purificação da amostra é necessário. 

 

----Amostra sem precipitação; 

----Amostra após precipitação 

com etanol. 
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Figura 26: Espectro de infravermelho da amostra 19 com e sem precipitação com etanol    

(pH 5,00, 33,00 
o
C e 19,50 hrs de extração). 

 

Tabela 17:Picos referentes à Amostra 19 e à Amostra 19 após precipitação com etanol. 

Amostra 19 Amostra 

Precipitada 19 

 

Número de 

onda (cm
-1

) 

Número de 

onda (cm
-1

) 

Ligação 

3415 - À vibração de estiramento de grupos OH de álcool 

alifático e presença de grupos amina de proteína. 

3275 3274 À vibração de estiramento de grupos OH de álcool 

alifático e presença de grupos amina de proteína. 

3166 - Ligação intramolecular de hidrogênio com C=O. 

 2934 Ligação C-H de grupos CH2-CH3 de cadeias alifáticas. 

1637 - Deformação angular simétrica no plano NH2 

(PAVIA, LAMPMAN e KRIZ, 2010). 

 1601 Vibrações de alongamento C=O do ácido galacturônico 

e contribuição da deformação ângular das moléculas de 

água. 

1545 - Vibrações de flexão N-H em proteínas. 

1406 1408 Vibrações do tipo “tesoura” de –CH2. 

1018 1031 Vibrações de alongamento assimétrico em ligações  

C-O-C. 

- 896 Vibrações de alongamento das ramificações do 

polissacarídeo. 

 

Na análise dos espectros das amostras extraídas no pH 8,50 verifica-se, na amostra 

18 (57,00 
o
C e 7,00 hrs), a presença dos picos das ligações característica dos polímeros 

(Tabela 18 e Figura 27) . Nessas condições de extração não há alteração pelo processo de 

purificação com etanol.  

----Amostra sem precipitação; 

----Amostra após precipitação 

com etanol. 
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Figura 27: Espectro de infravermelho da amostra 18 com e sem precipitação com etanol (pH 

8,50, 57,00 
o
C, e 7,00 hrs de extração). 

 

Tabela 18: Picos referentes à Amostra 18 e à Amostra 18 após precipitação com etanol. 

Amostra 18 Amostra 

Precipitada 18 

  

Número de 

onda (cm
-1

) 

Número de 

onda (cm
-1

) 

Ligação  

3270 3265 Vibração de estiramento de grupos  

O-H de álcool alifático (JUN LUI et al., 2015); Banda 

forte e larga oriunda de associação polimérica (PAVIA, 

LAMPMAN e KRIZ, 2010). 

 

1609 1604 Vibrações de alongamento C=O do ácido galacturônico 

e contribuição da deformação ângular das moléculas de 

água. 

 

1409 1407 Vibrações do tipo “tesoura” de –CH2.  

1039 1037 Vibrações de alongamento assimétrico em ligações  

C-O-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

----Amostra sem precipitação; 

----Amostra após precipitação 

com etanol. 
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5.3 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 

 

A análise termogravimétrica (TG) é um processo contínuo que determina a variação 

da massa de uma amostra em função da temperatura. A termogravimétrica derivativa (DTG) 

determina a variação da massa em função do tempo, e o seu pico expressa a temperatura onde 

a taxa de degradação é máxima (CANEVAROLO JR, 2004). 

A Tabela 19 apresenta a média dos dados referentes à análise térmica das amostras 1 

e 16. Todas as análises foram realizadas em triplicata. Essas amostras foram extraídas nas 

mesmas condições de tempo de extração e temperatura, porém em pHs distintos. As curvas 

termogravimétricas das amostras 1 e 16 estão no apêndece II.  

 

Tabela 19: Caracterização térmica das amostras 1 e 16 por TGA e DTG. 

Amostra pH T (°C) t (hr) 
1ª PICO 

DTG (°C) 

2ª PICO 

DTG (°C) 

P. M 

(%) 

P. M. 

(%) 

1 9,69 45  13,25  75,0 335,5 13,2 22,1 

16 3,81 45 13,25  97,9 273 - - 

T= temperatura, t= tempo e P.M. = Perda de Massa. 

 

Segundo Prado (2017) a primeira perda de massa da mucilagem da linhaça ocorre 

devido ao processo de evaporação da água adsorvida nos polímeros, pois estes são 

hidrofílicos e seus grupos funcionais fazem ligação com a água.  As demais perdas de massa 

se referem ao início da degradação dos polímeros. Neste ponto, ocorrem processos complexos 

de degradação da cadeia polimérica. No estudo de Bothara e Singh (2012) foi avaliado, 

termicamente, 3 tipos de mucilagens de sementes de plantas diferentes. Os autores 

verificaram que a diferença estrutural entre os polímeros influenciou o seu comportamento 

térmico. Em altas temperaturas, em torno de 200 
o
C, podem ocorrer reações de desidratação, 

despolimerização, decomposição pirolítica e oxidação.   

Na análise dessas duas curvas referentes à mucilagem obtida em pH básico e ácido 

pode-se observar dois eventos térmicos, sendo que o primeiro pode ser relacionado com a 

perda de água e o segundo pode estar relacionado com reações de degradação polimérica. Ao 

comparar os picos de DTG do segundo evento térmico foi constatada uma diferença de 

aproximadamente 62 
o
C entre eles. Isso pode indicar maior estabilidade térmica dos polímeros 

extraídos a uma condição de pH básico.  



77 
 

A Tabela 20 apresenta os dados referentes à análise térmica das amostras 10 e 12 que 

foram extraídas em pH 6,75, a temperatura de 45,00 
o
C por 13,25 hrs. As curvas 

termogravimétricas das amostras 10 e 12 estão no apêndece II.  

 

Tabela 20: Caracterização térmica das amostras 10 e 12 por TGA e DTG. 

Amostra pH T  

 (°C) 

 

t (h) 
1ª PICO 

DTG 

(°C) 

2ª 

 PICO 

DTG 

(°C) 

3ª  

PICO 

DTG 

(°C)  

P. M. 

(%) 

P. M. 

(%) 

P. M. 

(%) 

10 6,75 45 13,25 100,03 205,80 289,10 9,68 5,79 8,25 

12 6,75 45 13,25 100,03 204,87 288,50 9,60 5,76 7,76 

T= temperatura, t= tempo e P.M. = Perda de Massa. 

 

No estudo das curvas foi visto que para as mucilagens extraídas nesta condição o 

processo térmico foi composto por 3 eventos, sendo o segundo e o terceiro referentes ás 

possíveis reações de degradação. Ao comparar os picos de DTG dessas amostras ocorreu uma 

diferença muito pequena, de aproximadamente 1 °C, entre as temperaturas onde a taxa de 

degradação é máxima. Isso pode indicar que as mucilagens desses pontos possuem ligações 

químicas muito parecidas, pois estão sofrendo os mesmos processos térmicos, verificando-se 

a reprodutibilidade do método, pois essas duas amostras são exemplos do conjunto de pontos 

centrais do desenho experimental desenvolvido para a extração da linhaça. Ao comparar com 

as mucilagens extraídas no pH ácido e básico, essas apresentam uma estabilidade térmica 

menor, pois os polímeros atingem uma degradação máxima no primeiro evento térmico a uma 

temperatura inferior.  

A Tabela 21 expressa as médias dos dados referentes à análise térmica das amostras 

2, 11, 6 e 7 que foram extraídas em pH 6,75, mas que variam em relação ao tempo de extração 

e temperatura. As curvas termogravimétricas dessas amostras estão no apêndece II.  

 

Tabela 21: Caracterização térmica das amostras 2, 11, 6 e 7 por TGA e DTG. 

T= temperatura, t= tempo e P.M. = Perda de Massa. 

 

Amostra pH T    

(°C) 

t (h) 1ª 

PICO 

DTG 

   (°C) 

2ª 

PICO 

DTG 

   (°C) 

3ª 

PICO 

DTG 

(°C) 

P.M.  

(%) 

P.M. 

(%) 

P.M. 

(%) 

2 6,75 45 2,75 106,00 204,87 290,07 12,30 5,45 7,03 

11 6,75 45 23,76 96,30 203,80 285,73 12,76 5,82 7,44 

6 6,75 24,8 13,25 109,33 198,87 272,83 28,31 4,33 3,40 

7 6,75  65,2 13,25 97,83 204,13 290,73 14,03 6,84 10,77 
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Ao analisar as curvas térmicas de todas as amostras extraídas em pH 6,75, não foram 

verificadas alterações significativas entre essas curvas. Devido a isso, nota-se que nem a 

variação da temperatura, nem a mudança de tempo de extração, foram capazes de alterar o 

comportamento térmico dos polímeros.   

O mesmo foi observado nos resultados com pH 5,00 (Tabela 22 e apêndice II). As 

amostras 3, 19, 14 e 20 foram extraídas no mesmo pH mas em condições distintas de 

temperatura e tempo de extração. As curvas termogravimétricas apresentaram 3 eventos 

térmicos, que ao serem comparados entre si, não representaram grandes diferenças em relação 

à temperatura em que ocorre a degradação. Mas ao serem comparados com as outras 

mucilagens extraídas em pHs diferentes, demonstraram estabilidade térmica maior em relação 

aos polímeros extraídos no pH 6,45 (Tabela 21) e estabilidade térmica menor ao serem 

comparados com as macromoléculas extraídas em pH ácido e básico (Tabela 19). 

 

Tabela 22: Caracterização térmica das amostras 3, 19, 14 e 20 por TGA e DTG. 

T= temperatura, t= tempo e P.M. = Perda de Massa. 

 

A Tabela 23 apresenta os dados referentes à análise térmica das amostras que foram 

extraídas em pH 8,50.  As curvas termogravimétricas das amostras estão no apêndece II.  

 

Tabela 23: Caracterização térmica das amostras 13, 17, 8 e 18 por TGA e DTG. 

T= temperatura, t= tempo e P.M. = Perda de Massa 

 

 

 

Amostra pH T      

(°C) 

t(h) 1ª 

PICO 

DTG 

(°C) 

2ª 

PICO 

DTG 

(°C) 

3ª 

PICO 

DTG 

(°C) 

P. M. 

(%) 

P. M. 

(%) 

P. M. 

(%) 

3 5 33 7 111,10 250,17 459,60 23,18 18,98 11,94 

19 5 33 19,5 115,30 252,10 463,30 21,91 21,73 10,71 

14 5 57 7 118,63 258,60 465,57 21,66 27,93 11,18 

20 5 57 19,5 111,77 254,77 465,47 22,25 25,51 11,89 

Amostr

a 

pH T  

(°C) 

t (h) 1ª PICO 

DTG °C 

2ª PICO 

DTG °C 

P. M. 

% 

P. M. 

 % 

13 8,5 33 19,5  97,25 278,35 20,44 20,55 

17 8,5 33 7 86,60 274,97 9,58 15,35 

8 8,5 57 19,5  95,00 274,70 16,64 20,24 

18 8,5 57 7 98,90 276,13 20,20  3,52 
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As curvas analisadas apresentaram 2 eventos térmicos, sendo um referente à perda de 

água e o outro à decomposição dos polímeros. Ao comparar os valores de DTG entre eles e 

entre as macromoléculas extraídas em pH 3,81 não ocorreu diferença significativa. Ao 

comparar com as outras mucilagens, estas amostras apresentaram maior estabilidade térmica 

em relação aos polímeros extraídos em pH 6,45 e 5,00, e menos estável em relação à extraída 

em pH 9,69.    

Diante destes resultados foi possível verificar que os polímeros extraídos em pH 

básico apresentaram estabilidade térmica maior do que os outros polímeros extraídos em 

diferentes pHs. Em seguida, a mucilagem obtida em pH 8,50 apresentou praticamente a 

mesma estabilidade da extraída em pH 3,81, que foi maior do que a proveniente de pH 5,00. 

A mucilagem que apresentou menor estabilidade térmica foi a extraída em pH 6,75.   

 

5.4 DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DOS SISTEMAS MATRICIAIS 

 

Para a produção dos granulados foi utilizado como fármaco modelo o 

antiinflamatório não esteróide Ibuprofeno. Segundo o Sistema de Classificação 

Biofarmacêutica (BCS) ele é um fármaco da classe II, apresenta baixa solubilidade e alta 

permeabilidade (POTTHAST et al., 2005).   

Os granulados foram adequadamente obtidos resultando em grânulos, visualmente, 

pouco friáveis e homogêneos. Um dos parâmetros que pode determinar a compressibilidade 

dos grânulos obtidos por via úmida é a umidade. Granulados muito secos são pouco coesos e 

granulados muito úmidos aglomeram e não fluem. Segundo Couto, Gonzalez Ortegae 

Petrovick (2000) para se obter granulados mais coesos, e com isso melhorar a eficiência da 

compressão, a umidade não deve ser menor do que 3 %. Os resultados do teor de umidade dos 

granulados utilizados para produzir os comprimidos com mucilagem (C-M), comprimidos 

com HPMC (C-HPMC) e comprimidos sem polímeros (C-SP) são apresentados na Tabela 24.  

 

Tabela 24: Percentual de umidade dos granulados do C-M, C-HPMC e C-SP. 

Amostra Teor de umidade 

C-M 7,2% 

C-HPMC 4,6% 

C-SP 10,6% 

 

 



80 
 

Todas as amostras produzidas apresentaram umidade superior a 4 %, sendo que para 

a formulação sem polímero (C-SP) o valor foi maior que 10 %. Apesar disso não houve 

comprometimento da obtenção dos comprimidos, pois o processo foi realizado manualmente 

com pesagem individual. 

Os comprimidos de Ibuprofeno contendo mucilagem foram os primeiros a serem 

produzidos e foram utilizados para fazer o ajuste da máquina. A primeira etapa do processo 

foi realizar a pesagem de 350 mg do granulado, com um limite de variação de ± 5 %, 

conforme preconizado pela Farmacopéia Brasileira de 1988. Posteriormente, o material 

pesado foi comprimido com um punção sulcado de 12 mm de diâmetro e o comprimido 

obtido apresentou dureza de 62 N, diâmetro de 11,89 mm, peso de 348,7 mg e espessura de 

3,15 mm. Aparentemente ele apresentou alta friabilidade, pois estava quebradiço. A espessura 

não foi a adequada, pois estava fino. Diante desses resultados, os punções foram trocados para 

os de       10 mm de diâmetro, também sulcado. O comprimido obtido apresentou dureza de 80 

N, diâmetro de 10,04 mm, peso de 352,8 mg e espessura de 3.86 mm. A superfície do 

comprimido estava lisa, sem aspecto quebradiço, e sua espessura estava adequada conforme 

ilustra a      Figura 28. Após ajuste da máquina para obtenção de comprimidos com dureza de 

aproximadamente 80 N, foram produzidos 50 comprimidos de Ibuprofeno contendo 

mucilagem da linhaça como matriz polimérica. 

 

 

Figura 28: Comprimido contendo mucilagem da linhaça (C-M). 

 

Com objetivo de padronizar a dureza dos comprimidos de Ibuprofeno, para cada 

formulação, foi realizado, previamente, o ajuste da máquina para a obtenção de comprimidos 

com dureza em torno de 80 N. Após cada ajuste foram produzidos 30 comprimidos das 

demais formulações: comprimidos com HPMC e comprimidos sem polímeros (C-HPMC e C-

SP). 
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5.4.1 Caracterização Física dos Comprimidos 

 

Os comprimidos foram caracterizados quanto ao peso médio, dureza e friabilidade 

(Tabela 25). Todas as três formulações apresentaram peso médio dentro do limite de variação 

permitido de 350 mg ± 5 % (BRASIL, 1988), com baixo valor de DPR. 

 

Tabela 25: Peso médio,  Dureza e friabilidade das formulações desenvolvidas (C-M, C-

HPMC e C-SP). 

Amostra Peso Médio (mg) 

X ± S  (DPR%) 

Dureza (N) 

X± S (DPR%) 

Friabilidade 

C-M 349,1 ± 4,0 (1,16) 80 ± 4 (5,60) 0 

C-HPMC 351,3 ± 3,8 (1,08) 90 ± 6 (6,32) 0 

C-SP 350,1 ± 1,9 (0,53) 86 ± 6 (6,65) 0 

Sendo X o valor médio, S o desvio padrão e DPR desvio padrão relativo.   

 

O teste de dureza, segundo a Farmacopéia Brasileira (1988), permite avaliar a 

resistência do comprimido ao esmagamento ou à ruptura sob pressão radial. O aparelho tem a 

capacidade de medir a força (newtons - N) aplicada diametralmente, necessária para rompê-

lo. A dureza de um comprimido é inversamente proporcional à sua porosidade e proporcional 

à força de compressão. Os resultados obtidos para dureza mostram valores superiores a 30 N 

que garante a resistência das unidades e estão próximos entre as 3 formulações. Tendo em 

vista que a dureza está relacionada com a dissolução do ativo, é importante uma dureza 

semelhante entre as formulações de modo a não comprometer os resultados obtidos nos 

ensaios de dissolução (FERRAZ; CONSIGLIERI; STORPIRTIS 1998). 

A friabilidade é um teste que permite definir a resistência dos comprimidos à 

abrasão, quando colocados à ação mecânica de um friabilômetro. Os comprimidos são 

submetidos a 100 rotações no aparelho e a diferença entre o peso inicial e o peso final vai 

representar a friabilidade, que é medida em função da porcentagem de pó perdido (BRASIL, 

2010). A friabilidade de todas as formulações foi igual a zero demonstrando a obtenção de 

comprimidos resistentes e coesos. 

 

5.4.2 Análise do Teor de Ibuprofeno 

 

A Figura 29 mostra a curva de calibração e a equação da reta utilizada na análise de 

teor dos comprimidos de Ibuprofeno produzidos.  
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Figura 29: Curva de analítica do Ibuprofeno em NaOH 0,1 M  (264 nm), n= 3. 

 

A Tabela 26 apresenta os valores obtidos na análise de teor de Ibuprofeno para as 

três formulações de comprimidos. 

 

Tabela 26: Análise de teor de Ibuprofeno para os comprimidos com mucilagem (C-M), com 

HPMC (C-HPMC) e sem polímero C-SP). 

Formulação Teor (%) 

X±S (DPR) 

C-M 98,84 ± 5,9 (6,03) 

C-HPMC 101,45± 3,57 (3,52) 

C-SP 101,00± 5,45 (5,4) 

Sendo X o valor médio, S o desvio padrão e DPR desvio padrão relativo.   

 

O teor de Ibuprofeno nas três formulações de comprimido apresentou-se dentro da 

especificação farmacopeica (90- 110 %) (USP, 2006).    

 

5.5 ESTUDO DE DISSOLUÇÃO 

 

A curva de calibração e a equação da reta utilizada para quantificar o Ibuprofeno no 

ensaio de dissolução por espectrofotometria no UV está apresentada na Figura 30. A equação 

obtida apresentou coeficiente de determinação maior do que 0,99 e foi empregada na 

avaliação da quantidade dissolvida nos diferentes tempos de coleta. 
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Figura 30: Curva analítica do Ibuprofeno em tampão fosfato pH 7,2  (221 nm), n= 3. 

 

 

O ensaio de dissolução foi realizado com o objetivo de avaliar e comparar os perfis 

de liberação do Ibuprofeno a partir de 3 formulações diferentes: uma contendo a mucilagem 

da linhaça (C-M), outra contento HPMC (C-HPMC) e uma sem matriz polimérica (C-SP). As 

duas formulações que utilizaram polímeros apresentaram as mesmas concentrações tanto do 

princípio ativo, Ibuprofeno, quanto dos excipientes alterando apenas o tipo de matriz 

polimérica. A formulação sem polímero utilizou a mesma concentração de Ibuprofeno e 

quantidades diferentes dos mesmos diluentes mantendo o peso final do comprimido em 350 

mg. As condições desse ensaio foram de acordo com o descrito na Farmacopéia Brasileira 5ª 

ed., utilizando como meio de dissolução tampão fosfato com pH 7,2 com 900 mL em cada 

cuba e agitação com 150 rpm. 

A Figura 31 apresenta os perfis de liberação in vitro por 6 horas das três formulações 

de comprimido. 
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Figura 31: Perfil de dissolução in vitro do ibuprofeno a partir das formulações (C-M= 

comprimidos com a mucilagem, C-HPMC = comprimido com HPMC, C-SP= comprimido 

sem mucilagem), pH 7,2, tampão fosfato. 

 

Ao analisar os perfis de dissolução não se observou, aparentemente, diferenças entre 

os comprimidos matriciais. Tanto o comprimido contendo mucilagem, quanto o contendo 

HPMC, mostraram capacidades parecidas de controlar a liberação do fármaco. Essa 

característica fica mais evidente quando essas duas formulações são comparadas com o 

comprimido sem matriz polimérica, de liberação imediata, que tem sua dissolução completa 

em torno de 30 min. 

Os perfis de dissolução podem ser comparados por diferentes métodos que são 

classificados como métodos estatísticos, baseados na análise de variância (ANOVA) de um 

único ponto ou de mais de um ponto da dissolução. Outra classificação dos modelos é 

independente que utiliza o fator de diferença (f1) e fator de semelhança (f2) e dependente 

(modelos matemáticos). 

O fator de diferença (f1), calcula a diferença porcentual entre dois perfis avaliados a 

cada tempo de leitura. O fator de semelhança (f2), que corresponde a uma medida de 

semelhança entre as porcentagens dissolvidas de ambos os perfis, são classificados como 

modelos independentes. A análise comparativa entre C-M e C-HPMC gerou valores de 14,3 

para f1 e 79,7 para f2, indicando, por este método, que não existem diferenças entre os perfis. 

Pois valores menores que 15 para f1 e entre 50- 100 para f2 mostram a similaridade do perfil 

(COSTA e LOBO, 2001). 

Um modelo que também pode ser utilizado para comparação de formulações é o 

proposto por Khan e Rhodes (1975) chamado de eficiência de dissolução (ED). Este é 
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definido como a área sob a curva de dissolução no tempo t, essa área é a porcentagem da área 

total de um retângulo que representa 100 % de dissolução neste mesmo tempo t. O valor de 

ED foi calculado para as 3 formulações e o resultado foi comparado utilizando ANOVA 

seguido do teste Tukey (Tabela 27). Os resultados de ED confirmam a analise visual dos 

perfis e os valores de f1 e f2 indicando que não há diferenças entre os perfis dos comprimidos 

contendo mucilagem e contendo o HPMC, e que a presença dos polímeros na formulação 

reduz significativamente a velocidade de liberação. 

 

Tabela 27: Valores de ED (%) das amostras dos comprimidos com mucilagem (C-M), com 

HPMC (C-HPMC) e sem matriz polimérica (C-SP). 

Amostra  ED(%) 

X±S (DPR) 

C-M 15,28 ± 0,92 (6,00)
a 

CHPMC 16,03± 0,25 (1,56)
a 

C-SP 90,98± 0,98 (1,08)
b 

X=média, S= desvio padrão, DPR= desvio padrão relativo 
a, b

 Valores médios, seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente (p < 

0,05), segundo teste Tukey. 

 

No caso dos modelos dependentes, são as funções matemáticas que descrevem o 

perfil de dissolução (YUKSEL; KANIK; BAYKARA, 2000). Dentre os modelos matemáticos 

existentes para caracterizar a dissolução de formas sólidas os mais utilizados são os modelos 

cinéticos: ordem zero, primeira ordem, Higuchi, Hixson- Crowell e Korsmeyer- Peppas 

(COSTA e LOBO, 2001; FRUTOS et al., 2001).  

O modelo de ordem zero é representado pela porcentagem de fármaco dissolvido 

versus o tempo.  Ele é usado quando a velocidade de liberação do fármaco não está 

relacionada com a sua concentração na forma farmacêutica. O modelo de Higuchi representa 

a porcentagem de fármaco dissolvido versus a raiz quadrada do tempo, ele é denominado 

como um modelo de pseudo- ordem zero, em que a lei de difusão de Fick fundamenta o 

processo de liberação do fármaco. O logaritmo da porcentagem dissolvida versus o tempo 

representa o modelo de primeira ordem no qual a concentração na forma farmacêutica do 

fármaco vai influenciar no seu processo de liberação, pois esta ocorre por difusão sendo 

proporcional à quantidade que permanece no interior da forma farmacêutica. A diferença 

entre a raiz cúbica da quantidade total e a raiz cúbica da quantidade liberada versus o tempo 

representa o modelo de Hixson-  Crowell, em que a dissolução do fármaco não depende do 

método e do meio utilizado, mas sim da alteração na área superficial e no diâmetro médio das 

partículas (COSTA e LOBO, 2001; DAS e SUBUDDHI, 2014).  
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O mecanismo de liberação dos fármacos com sistema matricial polimérico é descrito 

pelo modelo conhecido como lei da potência proposto por Korsmeyer- Peppas. Este 

caracteriza as diferentes formas como fármaco pode sair da forma farmacêutica através do 

exponente de liberação (n). O modelo considera tanto o comportamento das cadeias 

poliméricas como o processo de difusão. Quando o valor de n ≤ 0,5 se tem uma liberação 

Fickiana, ou seja, o processo de liberação é controlado por difusão e é dependente do tempo. 

Se n for 0,5 < n < 1 se tem um modelo não- Fickiano e a liberação do fármaco pode ser 

controlada tanto pelo intumescimento do polímero quanto pela difusão, neste caso o 

transporte pode ser chamado de anômalo. Quando n ≥ 1se trata de um modelo não- Fickiano 

no qual a liberação do fármaco é controlada pelo intumescimento do polímero e é tempo- 

independente com cinética de ordem zero. O valor limite do expoente é válido para certas 

formas geométricas do dispositivo de liberação (DAS e SUBUDDHI, 2014; SIEPMANN e 

PEPPAS, 2001). 

Para descrever os perfis de dissolução das três formulações (C-M, C-HPMC e C-SP) 

foram empregados os modelos dependentes. Os pontos obtidos das curvas de dissolução 

foram linearizado sem cada função matemática para se obter os respectivos valores de 

coeficientes de determinação (R
2
), constantes de liberação (k) e expoente de difusão (n) com o 

objetivo de verificar o modelo matemático que melhor se aplica a cada uma delas. A Tabela 

28 apresenta os respectivos valores obtidos. 

 

Tabela 28: Valores de coeficientes de determinação (R
2
), constantes de liberação (k) e 

expoente de difusão (n) obtidos em cada modelo matemático proposto (Ordem Zero, Primeira 

ordem,Higuchi, Hixson-Crowell e Korsmeyer-Peppas) para cada formulação( C-M, C-HPMC 

e C-SP). 

Amostra Ordem Zero Primeira 

ordem 

Higuchi Hixson-

Crowell 

Korsmeyer-Peppas 

k0 R
2
 k1 R

2
 kH R

2
 Ks R

2
 kK R

2
 n 

C-M 0,083 0,999 0,007 0,816 1,975 0,977 0,001 0,999 0,068 0,996 1,043 

CHPMC 0,068 0,976 0,006 0,783 1,577 0,996 0,001 0,983 0,399 0,994 0,721 

C-SP 1,818 0,694 0,026 0,614 15,42 0,802 0,095 0,919 24,29 0,842 0,442 

Valores de R
2
 em negrito indicam o modelo mais representativo. 

 

Ao analisar o comprimido contendo a mucilagem da linhaça (C-M) como matriz 

polimérica observa-se, segundo o modelo matemático proposto por Korsmeyer- Peppas, que 

se trata de uma liberação não- Fickiana, na qual a saída do fármaco é controlada pelo 

intumescimento do polímero e é tempo- independente com cinética de ordem zero (COSTA e 

LOBO, 2001; DAS e SUBUDDHI, 2014). Ou seja, a velocidade de liberação do Ibuprofeno 

não está relacionada com a sua concentração no comprimido e sim com o comportamento do 
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polímero. Conforme demonstrado por Haseeb et al. (2016) os polímeros da linhaça tendem 

inchar muito pouco em pH gástrico (pH 1,2) e no pH intestinal (pH7,4) ocorre um rápido e 

considerável inchamento e a liberação neste pH, utilizando o diclofenaco de sódio como 

fármaco modelo, ocorreu de forma controlada e gradual. O presente estudo foi realizado em 

pH 7,2, condição para o inchamento do polímero e formação do gel para controle da 

liberação.  

O comprimido contendo HPMC como matriz polimérica apresentou um modelo não- 

Fickiano, pois conforme o valor do expoente de difusão (n) no modelo matemático proposto 

por Korsmeyer- Peppas, a liberação do Ibuprofeno é controlada tanto pelo intumescimento do 

polímero quanto pela difusão sendo um transporte chamado de anômalo. A função 

matemática que apresentou o maior coeficiente de determinação (R
2
) foi o modelo de 

Higuchi, também conhecido como modelo de pseudo- ordem zero, em que a lei de difusão de 

Fick fundamenta o processo de liberação do Ibuprofeno (COSTA e LOBO, 2001; DAS e 

SUBUDDHI, 2014). 

O comprimido sem matriz polimérica, que possui liberação imediata do Ibuprofeno 

apresentou expoente de difusão menor que 5, segundo o modelo proposto por Korsmeyer-

Peppas. Tal resultado sugere que o processo de liberação é controlado por difusão e é 

dependente do tempo, sendo uma liberação Fickiana. E o melhor modelo matemático foi o de 

Hixson-Crowell em que a dissolução do fármaco não depende do método e do meio utilizado 

e sim da alteração na área superficial e no diâmetro médio das partículas (COSTA; LOBO, 

2001; DAS; SUBUDDHI, 2014). O processo de desintegração parece ser limitante do 

processo de dissolução. 

A definição do modelo matemático mais aplicável a um perfil depende do valor do 

coeficiente de determinação que muitas vezes sendo próximos, podem não apresentar 

diferenças significativas entre si. De todo modo, optou-se por definir o modelo de acordo com 

o maior valor de R
2
 obtido. Neste sentido, apesar dos resultados de comparação por ED e 

valores de f1 e f2 indicarem perfis de liberação semelhantes entre os comprimidos contendo 

mucilagem e HPMC, a análise dos modelos matemáticos sugerem que os mecanismos são 

diferentes.  
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6 CONCLUSÃO 

 

•  As funções objetivas para Fibra e Rendimento foram determinadas por análise estatística. 

Através destas foi possível obter o ponto ótimo de cada resposta. Logo, para se obter o 

máximo de fibra a extração deve ser realizada a pH 3,81, temperatura 46 oC pelo período de 

13,46 horas. E para se obter o máximo de rendimento se deve extrair a pH 6,45, temperatura 

de 65oC  pelo período de 14,41 horas. A partir desses valores extremos, utilizando o método 

de otimização multiobjetivo de interseção normal a fronteira foi gerado um conjunto de 

“soluções Pareto ótimas” que resultou na construção da fronteira de Pareto. Com isso foi 

possível produzir um conjunto de soluções, que especifica as condições experimentais, para se 

obter um resultado predeterminado de resposta para a extração. 

 

•  As análises por espectroscopia de infravermelho e termogravimétrica das mucilagens 

obtidas pelas diferentes condições de extração sugere que a extração realizada a pH 9,69 

possui maior grau de pureza e apresenta maior estabilidade térmica, não demonstrando 

necessidade de acrescentar mais uma etapa de purificação com etanol. Enquanto que a 

extração a pH 6,75 apresentou maior grau de impureza e menor estabilidade térmica, nestas 

condições a precipitação com etanol é fundamental. Na extração realizada no pH 3,81, que é o 

mesmo pH do ponto ótimo para Fibra, a mucilagem aparentemente contém maior 

concentração de proteína e a precipitação com etanol foi indiferente. 

 

•  Os comprimidos desenvolvidos apresentaram boas características físicas. Todas as três 

formulações apresentaram um peso médio dentro do limite de variação permitido de 350 mg ± 

5 % com baixo valor de DPR, friabilidade igual a zero e dureza com valores de 

aproximadamente 85 N que garante a resistência das unidades. O teor de Ibuprofeno nas três 

formulações de comprimido apresentou-se dentro da especificação farmacopeica (90- 110 %). 

 

•  Ao analisar os perfis de dissolução não se observou, aparentemente, diferenças 

significativas entre os comprimidos matriciais. Tanto o comprimido contendo mucilagem 

quanto o contendo HPMC mostraram capacidades parecidas de controlar a liberação do 

fármaco. Essa característica fica mais evidente quando essas duas formulações são 

comparadas com o comprimido sem matriz polimérica, de liberação imediata, que tem sua 

dissolução completa em torno de 30 min.  
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•  Os resultados de comparação por ED e valores de f1 e f2 indicaram perfis de liberação in 

vitro semelhantes entre os comprimidos contendo mucilagem e HPMC. Entretanto a análise 

dos modelos matemáticos sugere que os mecanismos de liberação do ibuprofeno das 

formulações são diferentes. O comprimido contendo mucilagem apresentou uma liberação 

não- Fickiano com cinética de ordem zero, o comprimido contendo HPMC apresentou uma 

liberação não- Fickiano com modelo matemático de Higuchi e o comprimido sem polímero 

apresentou uma liberação Fickiana com modelo de Hixson- Crowell. 

 

•  Os polímeros extraídos da linhaça podem ser utilizados como excipiente para controlar a 

liberação do fármaco em comprimidos matriciais. Estudos sobre poder de intumescimento do 

polímero e resistência do gel são perspectivas para continuidade deste trabalho visando a 

compreensão dos mecanismos de liberação de ativos a partir de formas farmacêuticas usando 

a mucilagem da linhaça como agente modulador. 
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