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RESUMO 

 

Neste trabalho foi sintetizado e caracterizado um novo sistema de veiculação de 

fármaco formado por óxido de grafeno reduzido e um complexo de inclusão. Este 

complexo é formado por moléculas de pilar[5]areno catiônicas – o amônio pilar[5]areno 

– e um fármaco utilizado no tratamento da leishmaniose, a miltefosina. A interação 

entre esses dois componentes foi avaliada por titulação calorimétrica isotérmica, que 

mostrou uma interação espontânea, exotérmica e que ocorre na proporção de 1:1, com 

constante de afinidade igual a 3,80 x 104 M-1. A titulação por espectroscopia de RMN de 

1H indicou que a cadeia carbônica da miltefosina se encontra inserida na cavidade do 

pilar[5]areno. O sistema óxido de grafeno reduzido foi sintetizado a partir de uma 

dispersão de óxido de grafeno em água com amônio pilar[5]areno e adição de hidrazina 

hidratada como agente redutor. O produto foi caracterizado por espectroscopia na região 

do infravermelho, que mostrou ausência de bandas referentes aos grupos oxigenados, 

indicando que a redução foi bem sucedida assim como a aparição de bandas referentes 

ao pilar[5]areno, caracterizando a funcionalização do material. Na presença do fármaco, 

o material óxido de grafeno reduzido funcionalizado com pilar[5]areno apresentou uma 

melhor dispersão em meio aquoso. 

 

Palavras chave: Sistemas veiculadores de fármaco, pilar[5]arenos, miltefosina, óxido 

de grafeno reduzido e leishmaniose. 
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ABSTRACT 

 

In this work, a new drug delivery system composed of reduced graphene oxide and a 

host-guest complex was synthesized and characterized. This complex is formed by 

cationic pillar[5]arene molecules – the ammonium pillar[5]arene – and miltefosine, a 

drug used in leishmaniasis` treatment. The interaction between these two components 

was evaluated by isothermal calorimetric titration, which showed a spontaneous and 

exothermic interaction that occurs in the stochiometry of 1:1, with a Ka = 3.80 x 104 M-

1. The 1H NMR titration spectroscopy showed that the carbon chain of miltefosine is 

encapsulated in the cavity of pillar[5]arene. The reduced graphene oxide system was 

synthesized from graphene oxide (GO) dispersion in water with pillar[5]arene followed 

by addition of hydrate hydrazine as reducing agent. The product was characterized by 

infrared spectroscopy, which showed the absence of bands due to oxygenated groups 

from GO, indicating a successful reduction. Also, the apperence of ammonium 

pillar[5]arene`s bands proves the functionalization. In the presence of drug, the reduced 

graphene oxide funcionalized with pillar[5]arene showed better dispersion in aqueous 

medium. 

 

Key words: Drug delivery systems, pillar[5]arenes, miltefosine, reduced graphene 

oxide, leishmaniasis. 
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1 – Introdução 

 

1.1 – Química supramolecular  

 Seguindo a tradução literal, química supramolecular é a química além da molécula, 

que estuda os agregados moleculares interligados por interações intermoleculares. Em solução 

existem dois sistemas supramoleculares fundamentais em que se diferem no tamanho das 

moléculas envolvidas: automontagem e complexos de inclusão. Nos sistemas de 

automontagem, os componentes apresentam tamanhos similares enquanto que nos complexos 

de inclusão, há moléculas de tamanhos distintos (STEED; TURNER; WALLACE, 2007). 

 As interações intermoleculares são responsáveis pela estabilidade desses sistemas, tais 

como íon-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido,  e forças de dispersão (Tabela 1). 

Essas interações são de natureza eletrostática e envolvem forças de atração e repulsão. Um 

caso especial da interação dipolo-dipolo é a ligação de hidrogênio que envolve um átomo 

aceptor e um doador de hidrogênio. Nesse caso, o hidrogênio com carga parcial positiva, 

ligado a um átomo eletronegativo com pares de elétrons não compartilhados – doador – é 

atraído por outro átomo eletronegativo – aceptor. A ligação de hidrogênio apresenta 

excepcional caráter direcional e elevada energia, e é fundamental para a existência da vida na 

Terra. Por exemplo, a água é necessária na fotossíntese das plantas e é o componente 

majoritário do organismo de seres vivos. No estado líquido, cada molécula de água forma 

quatro ligações de hidrogênio e devido à esta característica, seu ponto de ebulição é de 100 

 C. Já o DNA é formado por uma estrutura mais complexa de duas cadeias de 

polinucleotídeos que interagem entre si por ligações de hidrogênio. Tanto as moléculas de 

água (no estado sólido) e o DNA são exemplos de estruturas automontadas nas quais as 

ligações de hidrogênio apresentam papel fundamental nas suas organizações. (STEED; 

TURNER; WALLACE, 2007; VARSHEY et al., 2012). 

 As interações mais fracas que as ligações de hidrogênio também são importantes em 

química supramolecular. Estas interações fracas aparecem a partir das distorções das nuvens 

eletrônicas quando as moléculas se aproximam de outras. A força dessa interação está 

relacionada com a polarizabilidade das moléculas envolvidas e independem da direção 

(STEED; TURNER; WALLACE, 2007). As interações do tipo − envolvem sistemas 

aromáticos substituídos com grupos doadores e retiradores de elétrons ou anéis aromáticos 

não substituídos. As interações do tipo cátion- e ânion- envolvem a interação entre um 
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composto aromático por meio da sua polarização induzida por íons (THAKURIA; NATH; 

SAHA, 2019).  

 

Tabela 1: Valores de energia, em kJ mol-1, para os tipos de interações intermoleculares. 

Tipos de interações Energia (kJ mol-1) 

Íon-dipolo 50 – 200 

Ligação de Hidrogênio 4 – 120 

Dipolo-dipolo/dipolo induzido 5 – 50 

Interações do tipo − 2 – 50 

Cátion-/anion- 5 – 80 

Forças de dispersão < 5 

 

 O efeito hidrofóbico também é decorrente de um tipo de interação supramolecular. 

Esse efeito é observado, por exemplo, na formação de micelas em meio aquoso. As micelas 

são formadas por surfactantes que apresentam uma parte polar (catiônica, aniônica ou 

zwitteriônica) e uma cadeia carbônica. A inserção dessa cadeia carbônica no agregado 

molecular do solvente para a solvatação não é termodinamicamente favorável, por isso elas 

tendem a se aglomerar. Apesar de haver organização das moléculas de surfactante, esse 

processo é acompanhado de aumento de entalpia e entropia, que está associado à desordem 

das moléculas de água na massa de solvente (PEACOCKE, 2013; SHAW, 1975; STEED; 

ATWOOD, 2009; STEED; TURNER; WALLACE, 2007). 

 

1.2 – Interações supramoleculares em complexos de inclusão 

 Os complexos de inclusão são formados entre componentes com diferentes tamanhos, 

normalmente entre um macrociclo (hospedeiro) e uma molécula menor (convidada). A 

molécula hospedeira apresenta sítios de interação que interagem com a molécula convidada. 

Estas espécies, por sua vez, podem ser cátions, ânions ou moléculas como fármacos e 

hormônios (Figura 1) (GENG; SESSLER; GUO, 2020; PEACOCKE, 2013). 
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 A escolha dos componentes é fundamental para que se tenha a formação efetiva de um 

complexo de inclusão. Em geral, o hospedeiro é projetado a partir de previsões das possíveis 

interações supramoleculares com o convidado. Por exemplo, na química de coordenação 

quando se sintetiza um determinado ligante, são inseridos na molécula grupos funcionais 

doadores de densidade eletrônica para que se coordene a cátions metálicos. Da mesma 

maneira, na química supramolecular, quando se sintetiza uma molécula hospedeira, como por 

exemplo um macrociclo, utilizam-se moldes (síntese por molde) para gerar cavidades com 

formas e tamanhos adequados para acomodar uma determinada molécula convidada (STEED; 

TURNER; WALLACE, 2007). 

 A vantagem da química supramolecular reside no equilíbrio dinâmico do complexo 

com a forma livre das espécies uma vez que as interações intermoleculares são reversíveis. 

Essas interações podem ser desfeitas e refeitas na presença de estímulos como gradiente de 

pH, incidência de luz, processos redox, entre outros, situação que não ocorre tão facilmente 

com as ligações covalentes, que exigem altos níveis energéticos para seu rompimento. A 

partir disso, esses complexos de inclusão são utilizados para a criação de dispositivos do tipo 

“liga-desliga” podendo ser incorporados em superfícies inorgânicas, como por exemplo 

nanopartículas metálicas ou de óxidos metálicos (ouro, prata, óxido de ferro), gerando assim 

diversos dispositivos para diferentes aplicações (BLUM et al., 2015; WEBBER; LANGER, 

2017). 

 

1.3 – Pilar[n]areno 

 Em 1967, Charles Pedersen sintetizou um composto, o éter de coroa, que seria o 

pioneiro em uma nova classe de moléculas, os macrociclos (PEDERSEN, 1967). Juntamente 

com Donald Cram e Jean-Marie Lehn, Pedersen ganhou o prêmio Nobel de química do ano de 

Figura 1: Esquema de um complexo de inclusão baseado no princípio básico da química 

supramolecular. 
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1987 pela descoberta e utilização desses éteres de coroa com alta seletividade e 

reconhecimento a cátions metálicos (NOBELPRIZE.ORG, 2020).  

 Os macrociclos são compostos amplamente utilizados como hospedeiros em química 

supramolecular. Éteres de coroa, cucurbit[n]urilas (OLIVEIRA; COSTA; COSTA, 2018), 

calix[n]arenos (OSTOS et al., 2020), e ciclodextrinas (TEIXEIRA et al., 2014) são alguns 

exemplos explorados na literatura para a incorporação de moléculas convidadas em suas 

cavidades para diversas aplicações (LIU; NALLURI; FRASER STODDART, 2017; 

OGOSHI; YAMAGISHI, 2015). 

 Nessa perspectiva, em 2008, Ogoshi e col. desenvolveram um novo macrociclo 

chamado pilar[n]areno. Os pilar[n]arenos são formados por n unidades de hidroquinona 

dissubstituídas ligadas por pontes metilênicas na posição para (Figura 2a/2b). A estrutura 

obtida por esse grupo de pesquisadores japoneses apresentou tamanho de cavidade igual a 

aproximadamente 5 Å (Figura 2c/2d). O tamanho da cavidade desses pilar[n]arenos pode ser 

alterado aumentando-se o número n de unidades básicas de hidroquinona no anel principal. A 

descoberta desta classe de macrociclos causou grande impacto devido a suas características 

fundamentais que serão discutidas a seguir (OGOSHI et al., 2008) 

Figura 2: (a) e (b) Representação dos pilar[n]arenos (n = 5,..,10); (c) visão lateral e (d) visão 

frontal da estrutura determinada por difração de raios X de monocristal do 

dimetoxipilar[5]areno sintetizado por Ogoshi e col. 

Fonte: (a) e (b) (LI, 2014). Licença de imagem: 1043172-1; (c) e (d) (OGOSHI et al., 2008) 
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 Os pilar[n]arenos são quimicamente semelhantes aos calix[n]arenos mas sua estrutura 

altamente simétrica e rígida é mais próxima das cucurbit[n]urilas. Devido a essas 

características e seu formato de pilar, esses compostos tem a capacidade de se auto 

organizarem e formarem redes supramoleculares (TAN et al., 2014). Em virtude da menor 

liberdade conformacional de sua estrutura e cavidade doadora de elétrons, a capacidade de 

formação de complexos de inclusão dos pilar[n]arenos é destacada em relação aos demais 

macrociclos (OGOSHI; YAMAGISHI; NAKAMOTO, 2016). 

 Dentre todas as características, a que mais se sobressai é a versatilidade na 

funcionalização nas posições para dos anéis hidroquinônicos que formam o macrociclo. Os 

pilar[n]arenos suportam 2n grupos substituintes que podem ser obtidos através de abordagens 

sintéticas. Quando todos os grupos funcionais são iguais, o pilar[n]areno leva o nome do 

grupo que o caracteriza. Quando há a presença de um monômero com grupo funcional 

diferente dos demais, estes são chamados de co-pilar[n]arenos, devido a co-ciclização de dois 

derivados da hidroquinona em proporções distintas (Figura 3). Diversas outras abordagens já 

foram descritas na literatura, de forma a prover novas características físicas e químicas a essas 

moléculas e aos seus derivados (OGOSHI; YAMAGISHI, 2013; STRUTT et al., 2014). 

 

 

 Pilar[n]arenos com diferentes grupos funcionais vêm sendo utilizados em diversas 

aplicações, como por exemplo, em catálise supramolecular (WANDERLIND et al., 2018), em 

Figura 3: Exemplos de macrociclos de estrutura de pilar: (a) pilar[n]areno; (b) pilar[n]areno 

monossubstituído; (c) pilar[n]areno dissubstituído – co-pilar[n]areno; (d) pilar[n]areno 

dissubstituído com unidade de quinona.  
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sistemas veiculadores de fármacos (YU et al., 2015), na adsorção de gases (TAN et al., 2014) 

e poluentes (JIE et al., 2018). Na área biológica, nota-se um número crescente de trabalhos 

utilizando-se pilar[n]arenos como hospedeiros em complexos de inclusão para sistemas 

veiculadores de fármacos (SVF), sistemas formadores de micelas e vesículas (YAO et al., 

2012) e estabilizadores de superfície de nanopartículas (MUHAMMED et al., 2019). Os 

pilar[n]arenos com grupos iônicos em suas extremidades são excelentes hospedeiros para 

fármacos insolúveis em meio aquoso. A cavidade rígida e hidrofóbica é a responsável pela 

formação do complexo, enquanto que os grupos iônicos são responsáveis pela solubilidade do 

sistema em água. A modificação das partes terminais dos pilar[n]arenos é sinteticamente mais 

fácil do que a modificação de outros macrociclos (FENG et al., 2018) 

 Um levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados Scifinder, Scopus e Web 

of Science mostrou que ainda são poucos os trabalhos na área de sistemas veiculares de 

fármacos (SVF) utilizando-se pilar[n]arenos (Figura 4a). Comparando-se com as 

ciclodextrinas (Figura 4b), uma classe de oligossacarídeos e de macrociclos mais estudados na 

literatura, nota-se que o potencial dos pilar[n]arenos ainda não foi totalmente explorado.  

 

 

 Um exemplo de trabalho descrito na literatura onde se utilizou o pilar[n]areno como 

um sistema veiculador de fármaco foi o desenvolvido por Shangguan e col. Os autores 

investigaram o aumento de solubilidade de um estrogênio utilizado no tratamento do câncer, o 

tamoxifeno, na presença de carbóxi-pilar[6]areno. Nesse estudo, primeiramente, determinou-

se a solubilidade do pilar[6]areno em água deuterada, que foi igual a 56,6 mM através de 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 1H (RMN de 1H). A partir desse valor, 

Figura 4: Levantamento bibliográfico realizado no período de 2013 a 2019com as palavras-

chave "drug delivery" e "pillar[n]arene”. Dados coletados em junho de 2020. 
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investigou-se a interação do complexo formado entre o macrociclo e o tamoxifeno por meio 

RMN de 1H. Na presença de pilar[6]areno, o espectro apresentou os sinais do tamoxifeno, 

diferentemente do espectro do tamoxifeno livre que, por ser muito insolúvel, não apresentou 

sinais em D2O. Além disso, houve alargamento dos sinais do pilar[6]areno e deslocamento 

para baixo campo, indicando a formação do complexo de inclusão. Após a comprovação da 

interação, os autores mostraram que a solubilidade do tamoxifeno na presença de 10 mM de 

pilar[6]areno foi igual a 4,76 mM. Portanto, a solubilidade do fármaco foi aproximadamente 

três vezes maior em comparação com o aumento da solubilidade utilizando-se a -

ciclodextrina ou cucurbit[n]urila na mesma concentração (ZHANG; ISAACS, 2014). 

Estudou-se a viabilidade celular do novo sistema e notou-se que o complexo não afetou a 

atividade do tamoxifeno, sendo que o pilar[6]areno puro não apresentou toxicidade às células. 

Dessa forma, comprovou-se que o carbóxi-pilar[6]areno pode atuar como novo excipiente 

para o tamoxifeno no tratamento de câncer (SHANGGUAN et al., 2017). 

 

1.4 – Sistemas Veiculadores de fármacos 

 Há 100 anos, Paul Ehrilich, ganhador do prêmio Nobel de medicina do ano de 1908, 

introduziu o conceito de magic bullet (bala mágica). Este termo se refere a fármacos 

projetados de modo a conterem grupos funcionais capazes de se ligarem seletivamente aos 

receptores celulares em células tumorais sem causar danos as células sadias (STREBHARDT; 

ULLRICH, 2008). Inspirados nesse conceito, sistemas veiculadores de fármacos (SVFs) 

surgiram na expectativa de eliminar os cansativos processos de síntese de novos fármacos. 

SVF são formulações ou dispositivos desenvolvidos para maximizar a eficácia farmacológica 

de um princípio ativo a partir do controle de sua biodistribuição. Para isso, alguns parâmetros 

devem ser controlados para que ocorra a liberação do fármaco em tecidos específico, 

prolongue o tempo de retenção no sangue e aumente o efeito de permeabilidade e retenção 

(EPR). A ausência de seletividade da biodistribuição de fármacos é uma das principais causas 

dos efeitos adversos observados (PARK, 2016; YAMASHITA; HASHIDA, 2013). Nesse 

contexto, os SVFs têm como principal função aprimorar a farmacocinética do fármaco, sem 

alterar seu efeito farmacológico. (MAITY; STEPENSKY, 2016).  

 Além da liberação controlada do fármaco, a eficácia desses sistemas é dependente de 

seu tamanho e propriedades de superfície. O uso de nanomateriais para a formação desses 

dispositivos está correlacionado às suas características intrínsecas, como funcionalização 

versátil de sua superfície levando a um aumento de estabilidade coloidal; elevada razão 
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superfície/volume que permite otimização de carregamento com o fármaco e controle de 

forma e tamanho, que influencia no EPR (DOANE; BURDA, 2012). 

 A primeira geração de SVF foi caracterizada por formulações orais e tópicas, iniciada 

em 1952 com a tecnologia Spansule. Nessa tecnologia, utilizaram-se cápsulas de cera 

contendo partículas aglomeradas (pellets) da substância ativa com um excipiente, revestidas 

com camadas de açúcares de diferentes espessuras (MASSARANDUBA SANTOS et al., 

2004). Dessa forma, ao serem ingeridos, os aglomerados eram dissolvidos em tempos 

distintos no trato gastrointestinal, marcando o início da liberação controlada (PARK, 2016; 

WEN; PARK, 2010). Os sistemas referentes à segunda geração de SVFs são aqueles que 

fazem uso de nanopartículas, polímeros e hidrogéis, com o principal objetivo de obter sucesso 

em estudos in vitro. A terceira geração (atual) tenta quebrar as barreiras dos ensaios in vivo, 

tentando compreender como esses sistemas da ordem de nanmometros podem atuar em 

tumores e suas formas de excreções em seres vivos (KANWAR et al., 2019; PARK, 2014).  

 Atualmente alguns sistemas veiculadores de fármacos são aprovados pelo Food and 

Drug Administration (FDA) para serem comercializados. Um deles é a anfotericina B 

lipossomal (AmBisome®), que consiste em uma formulação do fármaco anfotericina B 

(AmB) encapsulado por lipossomas. A AmB é um antibiótico utilizado no tratamento da 

leishmaniose e, por ser pouco solúvel em água, apresenta diversos efeitos adversos. A 

formulação lipídica facilita o transporte da droga na corrente sanguínea tornando o tratamento 

menos tóxico e doloroso ao paciente (ALSOHAIMI, 2019; AVERSA et al., 2017; STONE et 

al., 2016). 

 O levantamento bibliográfico nas bases de dados Scifinder, Scopus e Web of Science, 

revelou uma grande quantidade de trabalhos publicados na área de SVF (Figura 5). Esse fato 

está relacionado à ineficácia de alguns agentes farmacologicamente ativos (TIBBITT; 

DAHLMAN; LANGER, 2016). Com o passar dos anos, os nanomateriais híbridos 

inorgânicos e/ou orgânicos foram desenvolvidos como potenciais SVFs devido as vantagens 

que estes podem oferecer, como alta capacidade de carregamento, liberação controlada sob 

ação de estímulos (físicos, químicos e/ou biológicos), proteção dos fármacos de degradação, 

aumento de solubilidade e estabilidade dos fármacos e incremento da farmacocinética 

(SENAPATI et al., 2018). O maior desafio da atual geração de SVF está associado às 

limitações que esses sistemas apresentam. Baixa biocompatibilidade, elevadas doses, 

instabilidade e falta de seletividade são algumas das barreiras que precisam ser ultrapassadas 

(BLUM et al., 2015; KANWAR et al., 2019). 
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 Como exemplo da utilização de pilar[n]arenos em SVF, nosso grupo de pesquisa 

desenvolveu dois nanossistemas inéditos para veiculação de um fármaco anticâncer, 

empregando-se sílicas mesoporosas como nanorreservatórios para doxorrubicina (DOX) e 

amônio pilar[5]arenos como “nanotampas” para o tratamento do câncer (Figura 6). A 

superfície da sílica mesoporosa de uma das nanoválvulas foi funcionalizada com grupos 

carboxilatos que por sua vez interagiram com os íons amônio quaternários dos pilar[5]arenos, 

evitando-se assim que o fármaco fosse liberado precocemente. A liberação só ocorreu em 

meio ácido simulando o pH de células cancerosas (pH = 5,5), pois nessas condições os grupos 

carboxilatos eram protonados, desfazendo as interações eletrostáticas entre a nanotampa e o 

nanorrreservatório. Como consequência, o fármaco foi liberado (34 % do total em 30 h de 

experimento). A segunda nanoválvula foi montada de forma semelhante, porém a sílica não 

foi funcionalizada pois sua superfície contém grupos silanolatos, devido à desprotonação do 

silanol em meio de tampão fosfato, que também interagem eletrostaticamente com íons 

amônio pilar[5]areno positivamente carregados. Esta segunda nanoválvula em pH = 5,5 

liberou apenas 22 % do fármaco em 30 h. Os estudos in vitro em células de câncer de mama 

mostraram que o nanossistema carregado apresentou maior citotoxicidade do que o fármaco 

livre na mesma concentração. As imagens de microscopia confocal por fluorescência 

revelaram que o nanoreservatório liberou a DOX no núcleo celular (SANTOS et al., 2020a). 

Figura 5: Levantamento bibliográfico, no período de 2013 a 2019, com a palavra-chave "drug 

delivery". Dados coletados em junho de 2020. 
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 Em outro trabalho de nosso grupo de pesquisa, Fernandes e col. sintetizaram as 

nanopartículas magnéticas de óxido de ferro (MNP) funcionalizadas com carbóxi-

pilar[5]areno. Estas nanopartículas foram carregadas com DOX (Figura 7) e mostraram 

grande potencial como agentes termo quimioterápicos. O macrociclo e o fármaco interagiram 

entre si através de interações supramoleculares na proporção 1:1 em meio aquoso. Ao aplicar-

se um campo magnético alternado (frequência de 307 kHz e amplitude de campo igual a 200 

Oe) em uma suspensão contendo 15 mg/mL de MNP-CP[5]A, observou-se o aquecimento da 

dispersão chegando a temperatura de 45  C. Nesta temperatura, a interação do fármaco com o 

macrociclo foi desfeita e uma quantidade de 8,2 g/mL de DOX foi liberada para o meio, 

sendo esta concentração compatível com o IC50 de diversos tipos de câncer. O mesmo 

experimento foi realizado aquecendo-se a dispersão a 45 C por meio de um banho 

termostático e na ausência do campo magnético e verificou-se uma liberação de apenas 3,3 

g/mL do fármaco. Portanto, a aplicação do campo magnético foi mais efetiva para promover 

a quebra das interações supramoleculares entre o fármaco e o macrociclo e, 

consequentemente, aumentar a concentração do fármaco na dispersão. Portanto, esse sistema 

revelou grande potencial para ser utilizado no tratamento de câncer por termo quimioterapia 

(FERNANDES et al., 2019). 

Figura 6: Esquema do SVF de Santos e col. utilizando sílicas mesoporosas como 

nanoválvolas e amônio pilar[5]areno como “nanotampa”para o carreamento de DOX.  

Fonte: (SANTOS et al., 2020a). Licença de imagem: 1072487-1 
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 Chen e col. desenvolveram um complexo supramolecular para o tratamento de câncer 

utilizando carbóxi-pilar[6]areno e um fármaco derivado da oxaliplatina (PtC10) (Figura 8). 

Esse complexo foi empregado na construção de um agregado para a encapsulamento de um 

segundo fármaco, a doxorrubicina (DOX). O pilar[6]areno e PtC10 formam um complexo de 

inclusão na proporção de 1:1 onde o centro metálico se encontra dentro da cavidade do 

macrociclo. A constante de formação (Kf) foi calculada pelo método das variáveis e, em pH = 

7,4, foi de 1,2 x 104 M-1, enquanto que em pH = 5,0, o valor de Kf foi de 1,7 x 103 M-1. A 

diminuição de Kf se deve à protonação parcial dos grupos carboxilatos em meio ácido, 

desfavorecendo a interação. O caráter anfifílico desse complexo, formado por uma parte 

aniônica (o pilar[6]areno) e uma cadeia hidrofóbica longa resultou na formação de vesículas 

em meio aquoso, com raio hidrodinâmico de 91,3 nm. Os autores estudaram a resposta ao 

estímulo pH das vesículas através do efeito Tyndall que por sua vez, não foi observado em pH 

ácido. As vesículas foram carregadas com DOX e houve um aumento no raio hidrodinâmico 

para 122 nm. A eficiência de carregamento para os fármacos foi de 83,8 % para PtC10 e 25,8 

% para DOX. Ensaios em solução mostraram que após 24 h em pH ácido houve a liberação de 

70 e 80% de PtC10 e DOX, respectivamente. Os ensaios in vitro revelaram que o pilar[6]areno 

não é citotóxico e que os fármacos combinados mostraram efeito sinérgico. Já os ensaios in 

Figura 7: Esquema do SVF de Fernandes e colaboradores baseado em MNPs e carbóxi-

pilar[5]areno. 

Fonte: (FERNANDES et al., 2019). Imagem livre para ser compartilhada (CC-BY). 
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vivo mostraram redução significativa do tumor utilizando o sistema em relação ao grupo 

controle e aos fármacos puros, comprovando a eficiência desse material (CHEN et al., 2020).  

 

Figura 8: Complexo supramolecular de Chen e col. formando entre um o carbóxi-

pilar[6]areno e a PtC10 visando a obtenção de uma vesícula. Esta vesícula foi usada para 

encapsular a DOX visando o tratamento do câncer. 

Fonte: (CHEN et al., 2020). Imagem livre para ser compartilhada. 

 

1.5 – Derivados de carbono 

 Uma classe de materiais que vem sendo bastante investigada como sistemas 

veiculadores de fármacos são os derivados de carbono (Figura 9). O grafeno é um material 

bidimensional composto por monocamadas de átomos de carbono de hibridização sp2 

organizados em uma estrutura hexagonal. A partir de suas propriedades mecânicas, elétricas, 

térmicas e químicas, os materiais a base de grafeno emergiram na área biomédica como 

potenciais SVFs e em regeneração de tecidos (KUMAR; CHATTERJEE, 2016; LIU; CUI; 

LOSIC, 2013). 

 A obtenção do grafeno de alta qualidade em larga escala ainda é um problema. O 

método desenvolvido em 2004 de esfoliação mecânica do grafite, apesar de conseguir 

produzir folhas de grafeno extremamente finas, se apresenta como um processo muito custoso 

(NOVOSELOV et al., 2004). Dessa forma, a estratégia utilizada é a síntese dos grafenos 

quimicamente modificados, onde o grafite passa por processos de oxidação e redução, 

respectivamente, obtendo-se ao final, um material similar ao grafeno (DHINAKARAN et al., 

2020; TARCAN et al., 2020). 
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 O óxido de grafeno (GO) é um material proveniente de um processo de oxidação do 

grafite, e apresenta uma extensão de grupos oxigenados reativos (epóxido e hidroxila na 

superfície e carboxilas nas extremidades). Sua estrutura exata não foi totalmente elucidada, 

mas existem alguns modelos reportados na literatura (Figura 10) construídos a partir dos 

resultados de caracterização empregando-se várias técnicas combinadas, como por exemplo, 

RMN de 13C, microscopia eletrônica de transmissão (MET) e difração de raios X de pó. A 

proposta aceita é que as folhas de GO são formadas por dois domínios distintos: um de anéis 

benzênicos e outro com ciclohexanos contento os grupos oxigenados (CHUA; PUMERA, 

2014). 

Figura 10: Estruturas do GO propostas por diversos cientistas. 

Figura 9: Grafeno e seus derivados. 

Fonte: (CHUA; PUMERA, 2014) 
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 Diferentes métodos de oxidação do grafite já foram reportados na literatura. Em 1858, 

Brodie reportou um procedimento com grafite, KClO3 e HNO3 resultando, sem saber na 

época, no óxido de grafite (BRODIE, 1858). O grande problema desse método é a liberação 

de gases altamente tóxicos como ClO2 e NO2. Após 100 anos da primeira metodologia, 

Hummers e Offeman desenvolveram um método alternativo, utilizando fortes agentes 

oxidantes (KMnO4/H2SO4) (HUMMERS; OFFEMAN, 1958). Esse método permite uma boa 

oxidação das folhas de grafeno, onde a inserção dos grupos funcionais, a partir do óxido de 

manganês (VII), aumenta o espaço interlamelar (DREYER et al., 2010). Em contrapartida, há 

enrugamento das folhas, formação de defeitos na estrutura como buracos, além de também 

produzir gases tóxicos como NO2 e metais pesados como rejeitos (COMPTON; NGUYEN, 

2010). O procedimento mais citado na literatura é o método de Hummers modificado, que 

utiliza banho de ultrassom para separar as lamelas. 

 A característica mais importante do GO é atuar como precursor, em um processo 

barato e em larga escala, de um material semelhante ao grafeno. Ao ser parcialmente 

reduzido, a estrutura conjugada é regenerada. Dessa forma, o óxido de grafeno reduzido 

(rGO) se apresenta como um material com propriedades estruturais e funcionais análogas ao 

grafeno, mas ainda com alguns grupos oxigenados que permite a funcionalização das folhas 

através de ligações covalentes e interações eletrostáticas (PEI; CHENG, 2012). Dependendo 

do tipo de redução feita, o produto final pode apresentar propriedades diferentes.  

 Existem diversas estratégias de redução, como térmicas, químicas, fotocatalíticas e 

eletroquímicas (PEI; CHENG, 2012). A redução química faz uso de agentes redutores fortes 

como hidrazina e hidretos, à temperatura ambiente ou em temperaturas brandas, o que se 

torna uma vantagem em relação à redução térmica, por exemplo. O borohidreto de sódio é o 

mais indicado quando há necessidade modificação das extremidades do GO, uma vez que sua 

preferencia é a redução de carbonilas de cetonas e aldeídos (CHUA; PUMERA, 2014, 2015; 

PEI; CHENG, 2012). Por outro lado, a hidrazina é o reagente de primeira escolha quando se 

necessita restaurar a nuvem  da superfície porque reage com os grupos funcionais epóxido e 

hidroxila (GAO; JANG; NAGASE, 2010). 

 A mudança de cor das dispersões, de marrom – GO – para preto – rGO – é um forte 

indício da redução, entretanto, diversas técnicas de caracterização estão disponíveis para 

comprovar a redução do GO (SEEKAEW et al., 2018). As técnicas mais comuns como 

espectroscopia na região do infravermelho e Raman, fornecem uma visão mais ampla dos 

tipos de ligação e defeitos presentes na estrutura (WU et al., 2018). A análise 
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termogravimétrica informa a estabilidade térmica dos compostos obtidos. A espectroscopia na 

região do ultravioleta visível permite medir as propriedades de absorção ótica. Técnicas mais 

robustas como DRX de pó dão informações sobre as distâncias interlamelares, característica 

importante que estima o grau de esfoliação do material. A espectroscopia de fotoelétrons 

excitados por raios X (XPS) é muito utilizada para caracterizar os derivados de carbono 

porque consegue medir a energia das ligações presentes na estrutura, assim como medir a 

razão C/O. As técnicas de microscopias eletrônicas, por sua vez, exibem a morfologia das 

folhas, normalmente enrugadas (ZHANG; SCHNIEPP; ADAMSON, 2019).  

 A aplicação do rGO no campo biomédico está diretamente relacionada à sua superfície 

conjugada. As ligações sp2 deslocalizadas dos carbonos da estrutura conseguem absorver 

radiação eletromagnética na região do infravermelho próximo (near infrared region, NIR). O 

campo elétrico de baixa frequência induz um dipolo elétrico na superfície do rGO, que faz 

gerar um campo elétrico restaurador a fim de reequilibrar as cargas do sistema. Quando o 

dipolo elétrico e o campo restaurador são acoplados, acontece o fenômeno de ressonância 

plasmônica. Quando o sistema retorna ao estado fundamental, a energia é dissipada em forma 

de calor. Nessa perspectiva, o rGO se apresenta como excelente material para terapia 

fototérmica (CHEN et al., 2016; SANTOS, 2017; SANTOS et al., 2016). 

 O número de publicações refinado para as palavras chave “reduced graphene oxide” e 

“drug delivery” é crescente no intervalo escolhido, porém representa uma pequena 

porcentagem dos trabalhos publicados em SVF (Figura 11). Isso mostra que esse material é 

pouco explorado e com potencial para aplicações biomédicas. 
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 Um problema que precisa ser contornado ao utilizar o rGO é a questão da sua 

estabilidade coloidal em meio aquoso. Após a redução, a superfície do rGO passa a ter um 

caráter hidrofóbico formando aglomerados que precipitam. Portanto, há a necessidade de 

funcionalizar sua superfície para aumentar a sua dispersão em meio aquoso. Esta 

funcionalização pode ser feita com polímeros biocompatíveis e com macrociclos através de 

interações supramoleculares (GEORGAKILAS et al., 2016; ZHANG; LI, 2020).  

 Qiang e col. desenvolveram um SVF baseado em óxido de grafeno reduzido 

funcionalizado com os polímeros polietilenoimina e polietilenoglicol (PEG-BPEI-rGO) e 

carregado com DOX para o tratamento do câncer de próstata (Figura 12). Devido a sua alta 

capacidade fagocitária, macrófagos são vetores de fármacos, direcionando-os aos tecidos 

tumorais. Nessa perspectiva, o objetivo do trabalho foi utilizar macrófagos como vetores do 

sistema e utilizar radiação NIR para a liberação do fármaco. A incubação de macrófagos com 

o sistema DOX/PEG-BPEI-rGO na concentração de 30 g/mL de DOX, durante 40 min, 

resultou em uma eficiência de incubação igual a 20 g DOX/106 células e sem citotoxicidade 

significativa em comparação a DOX livre. A liberação em solução, sob pH fisiológico, foi de 

24,5 % e 80,6 %, na ausência e incidência de luz, durante 4 h enquanto que a liberação do 

fármaco dentro dos macrófagos foi de 61,7 % após 3 h e com incidência de luz, Esses 

resultados indicam que a DOX incorporada na superfície do PEG-BPEI-rGO foi liberada 

devido ao rompimento das interações  entre o fármaco e o rGO pelo calor gerado a partir do 

Figura 11: Levantamento bibliográfico, no período de 2013 a 2019, com as palavras-chave 

"reduced graphene oxide" e "drug delivery". Dados coletados em junho de 2020. 
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efeito fototérmico. O sistema MAs-DOX/PEG-BPEI-rGO apresentou elevada citotoxicidade 

in vitro para as células tumorais somente na presença de luz, devido à liberação da DOX. Um 

estudo utilizando câmara de infravermelho mostrou que, in vivo, a administração de MAs-

DOX/PEG-BPEI-rGO (50 g/mL de PEG-BPEI-rGO) resultou em um aumento de 

temperatura para 46,3 oC em 5 min, a partir da temperatura corpórea do animal. Grupos de 

ratos tratados com MAs-DOX/PEG-BPEI-rGO (50 g/mL de PEG-BPEI-rGO) e incidência 

de luz apresentaram redução no tamanho do tumor enquanto que, os grupos tratados com 

MAs-DOX/PEG-BPEI-rGO na ausência de luz, tiveram crescimento do tumor similar ao 

grupo controle. Portanto, o SVF se apresentou como grande potencial para um novo 

tratamento de câncer localizado (QIANG et al., 2019). 

 

2 – Motivação do trabalho  

 

 Doenças negligenciadas são doenças causadas por agentes infecto parasitários que 

afetam a população mundial de baixa renda. As precárias condições de vida, ausência de 

saneamento básico e sistema de saúde de qualidade são fatores que contribuem com a 

manutenção dessas endemias ao redor do mundo, principalmente em países em 

desenvolvimento. Além disso, as empresas farmacêuticas também não apresentam interesse 

no desenvolvimento de novos tratamentos devido ao baixo retorno financeiro. De acordo com 

Figura 12: Esquema do sistema DOX/PEG-BPEI-rGO encapsulado por macrófagos para 

direcionamento às células tumorais. 

Fonte: (QIANG et al., 2019) 
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a Organização Mundial da Saúde (OMS), as principais endemias são: esquistossomose, 

leishmaniose, tuberculose e doença de Chagas (SANTOS et al., 2020b; WHO, 2020a). 

 A leishmaniose é uma doença causada pelo protozoário do gênero Leishmania que é 

transmitido aos mamíferos através da picada da fêmea do mosquito flebotomíneo 

(MORICONI et al., 2017). O parasita alterna entre duas morfologias durante seu ciclo de 

vida. O ciclo se inicia com o protozoário na sua forma flagelada – promastigota – sendo 

inoculado na corrente sanguínea do hospedeiro através da picada do inseto. Rapidamente é 

fagocitado por macrófagos e, dentro dessas células, se transformam na forma amastigota e se 

multiplicam. O macrófago sofre apoptose e o parasita se espalha para outras células. O ciclo 

se mantém quando um mosquito não-contaminado pica um mamífero reservatório – humano 

ou animal – e se alimenta de seu sangue com macrófagos infectados (NAGLE et al., 2014).  

 Existem duas formas clínicas principais da patologia, que é causada por mais de 50 

espécies identificadas ao redor do mundo – oito já isoladas no Brasil (ANVERSA et al., 

2018). A leishmaniose visceral (VL) é a forma da doença que acomete órgãos como fígado e 

baço e, se não tratada, pode levar a óbito até 90% dos casos (SAÚDE, 2017a). Já a 

leishmaniose cutânea (CL) provoca úlceras na pele e mucosas (SAÚDE, 2017b). Apesar de 

não ser fatal, as lesões podem causar desfiguração, mutilação e estigma (FOX; SCIENCE, 

2017)  

 A leishmaniose afeta, principalmente, pessoas de baixa renda na África, Ásia e 

América Latina, associado com fatores como má nutrição, sistema imunológico fragilizado, 

condições precárias de vida e falta de recursos (WHO, 2020b). Além de fatores 

socioeconômicos, acreditava-se que a dinâmica de contaminação era restrita a áreas florestais 

e úmidas, porém as mudanças climáticas que regiram os últimos anos acarretaram em 

mudança nos padrões de distribuição das populações dos vetores de doenças, levando-os para 

áreas urbanas (GONZÁLEZ et al., 2010). De acordo com a OMS, 90% dos casos de VL estão 

concentrados em sete países: Brasil, Etiópia, Índia, Quênia, Somália, Sudão e Sudão do Sul 

(WHO, 2020b).  

 O Brasil é endêmico para CL e VL, por ser um país extenso geograficamente, 

representando 97% dos casos de VL da América Latina (Figura 13). Na Tabela 2 são 

apresentadas as espécies de Leishmania presentes no Brasil de acordo com o tipo de 

leishmaniose causada (WHO, 2015). 
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Tabela 2: Espécies de Leishmania para cada manifestação da doença e estados de ocorrência. 

Leishmaniose Cutânea Leishmaniose Visceral 

Espécie Estado Espécie Estado 

L. (V.) braziliensis 

Amplamente 

distribuída pelo 

território nacional 

L. (L.) infantum 

Amplamente 

distribuída pelo 

território nacional 

L. (V.) guyanensis 
AC, AP, RR, AM, 

PA 
  

L. (L.) amazonensis 

AM, PA, RO, TO, 

MA, BA, MG, SP, 

GO, PR 

  

L. (V.) lainsoni PA, RO, AC   

L. (V.) naiffi PA, AM   

L. (V.) shawi PA, MA   

L. (V.) lindenbergi PA   
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 Considerando a ausência de vacinas e políticas eficazes de controle de vetores, o 

tratamento da leishmaniose através de fármacos (Figura 14) é o que impede o maior avanço 

da doença. Os antimoniais pentavalentes são os fármacos de primeira linha de tratamento, 

porém resistência ao fármaco foi reportada (MACHADO et al., 2010). Os fármacos de 

segunda linha são: anfotericina B, miltefosina e pentamidina. Na Tabela 3 são apresentados os 

efeitos adversos e as limitações mais comuns desses fármacos (SANGSHETTI et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Incidência de VL e CL no Brasil, respectivamente, por estimativa da OMS em 

2017 

Fonte: (WHO, 2017) 
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Tabela 3: Efeitos adversos correlacionados aos fármacos utilizados no tratamento da 

leishmaniose. 

Fármaco Efeitos Adversos 

Antimoniais Pentavalentes 

Nefrotoxicidade, cardiotoxicidade, 

bioacumulação (fígado e baço), problemas 

gastrointestinais, insuficiência hepática e 

renal 

Anfotericina B Nefrotoxicidade, febre, hipocaliemia 

Miltefosina 

Hepatotoxicidade, distúrbios 

gastrointestinais, nefrotoxicidade, efeito 

teratogênico 

Pentamidina 

Náuseas, dor de cabeça, sensação de 

queimação, hipotensão, diabetes mellitus 

irreversível e óbito. 

 

Figura 14: Principais fármacos utilizados no tratamento da leishmaniose: (1) estibogluconato 

de sódio, (2) antimoniato de N-metil glucamina, (3) anfotericina B, (4) pentamidina e (5) 

miltefosina. 
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 A miltefosina é um fármaco originalmente anticâncer alquilfosfolipídica e, apesar dos 

efeitos listados na Tabela 3, é a única disponível para tratamento via oral. A administração 

oral de um fármaco permite que o paciente possa ser tratado em casa, o que elimina os custos 

de hospitalização, e aumenta a acessibilidade ao tratamento (SUNDAR; OLLIARO, 2007; 

SUNYOTO; POTET; BOELAERT, 2018). Não se conhece o modo exato de ação da 

miltefosina contra a Leishmania, porém acredita-se que ela interfira na biossíntese de 

fosfolipídios, baixando os níveis de ATP intracelular induzindo a apoptose. Os efeitos 

adversos relatados na Tabela 3 estão relacionados ao elevado tempo de tratamento (28 dias), 

com altas concentrações e alto tempo de meia vida do fármaco no organismo (150-200 h) 

(DORLO et al., 2012a).  

 Uma alternativa aos tratamentos intravenosos é a terapia tópica e transdérmica que já 

se apresenta como possível tratamento para a leishmaniose cutânea. Isso porque a abordagem 

localizada diminui os riscos ao paciente, reduz o custo e os níveis de desistência do 

tratamento (DAR et al., 2020). Para que um fármaco seja um bom candidato para tratamentos 

tópicos e transdérmicos, ele deve ser lipofílico, ter baixa massa molecular (< 500 Da) e 

suficientemente solúvel em água (0,05 a 1 mg/mL) em pH 6-7,4 para conseguir atravessar o 

stratum corneum (JIJIE et al., 2017). Tendo essas características em relevância, a miltefosina 

se apresenta como candidata para participar de um sistema de veiculação fármaco que vise o 

tratamento da leishmaniose cutânea. Entretanto, um estudo realizado por Van Bocxlaer e col. 

mostrou que a permeação in vitro da miltefosina é muito limitada, uma vez que, por ser um 

zwitterion, sua alta solubilidade em água (440 mg/mL) se torna um desafio para permeação da 

camada lipídica da pele (VAN BOCXLAER et al., 2016). Nessa perspectiva, modos ativos de 

permeação como microagulhamento, ativação por ultrassom (sonoforese) ou corrente elétrica 

de baixa intensidade (iontoforese) e pulsos de corrente elétrica (eletroporação) podem se 

apresentar como opções aos métodos passivos de permeação (JIJIE et al., 2017; SOARES et 

al., 2015). 
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3 – Objetivos 

 

Este trabalho teve como principal objetivo a sintetizar e caracterizar um pilar[5]areno 

catiônico – amônio pilar[5]areno – assim como investigar a interação de um fármaco utilizado 

no tratamento da leishmaniose – a miltefosina – em sua cavidade e desenvolver um sistema 

veiculador de fármaco baseado em óxido de grafeno reduzido funcionalizado com este 

complexo de inclusão. 

 

 

4 - Procedimento Experimental 

 

4.1 – Materiais utilizados 

 Os seguintes reagentes foram utilizados sem tratamento prévio: trifenilfosfina (P(Ph)3, 

99 %, Sigma Aldrich), tetrabrometo de carbono (CBr4, PA Sigma Aldrich), 1,4-

dihidroxietoxibenzeno (C10H14O4, 99 %, Sigma Aldrich), trimetilamina (N(CH)3, 25 %, 

Sigma Aldrich), paraformaldeído ((CH2O)n, M.M. = 30,03 g mol-1 (monômero), PA Sigma 

Aldrich), trifluoreto de boro eterato (BF3.OEt2, PA Sigma Aldrich), miltefosina (C21H26NO4P, 

doação UFRJ), bicarbonato de sódio (NaHCO3, 99,7 % Sigma Aldrich), cloreto de sódio 

(NaCl, 99 % Sigma Aldrich), sulfato de magnésio (MgSO4, 99 % Sigma Aldrich) hidrazina 

hidratada (N2H4.xH2O, Vetec). Os solventes etanol (CH3CH2OH, Vetec), metanol (CH3OH, 

Honeywell) e n-hexano (C6H6, Isofar), clorfórmio deuterado (CDCl3, Cambridge Isotope 

Figura 15: Esquema do SVF a ser discutido nesse trabalho. 
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Laboratories) e água deuterada (D2O, Cambridge Isotope Laboratories) foram utilizados sem 

tratamento prévio.  

Os solventes acetonitrila (CH3CN, Vetec) e diclorometano (CH2Cl2, Isofar) foram 

secos previamente. Para a secagem dos solventes, uma quantidade de peneira molecular (10 % 

em massa da quantidade de solvente a ser seco) foi ativada em forno a 300 °C durante 4 h, 

com taxa de aquecimento de 15 °C/min. Ao fim do aquecimento, a peneira molecular foi 

transferida para um balão de fundo chato e resfriada sob vácuo em atmosfera de N2. O 

solvente foi então transferido para o balão, que foi vedado com um septo e um fluxo de N2 foi 

passado no sistema para garantir a inércia do ambiente interno. 

 

4.2 – Síntese do macrociclo 

A síntese do amônio pilar[5]areno (AP[5]A) foi realizada de acordo com 

procedimento descrito na literatura, conforme representado na Figura 16 (GÓMEZ-

GONZÁLEZ et al., 2017; SANTOS et al., 2020a; SILVEIRA et al., 2019).  

 

 

 

Os procedimentos utilizados na preparação do composto final, bem como dos seus 

intermediários serão brevemente descritos a seguir. 

 

4.2.1 – Síntese do 1,4-dibromoetoxibenzeno 

 Em um balão de fundo redondo de 250 mL de duas vias contendo o composto (1) 

(1,000 g, 5,05 mmol) foi adicionada a P(Ph)3 (3,151 g, 12,04 mmol) e CH3CN seca (25 mL). 

O sistema foi mantido sob agitação magnética e resfriado em banho de gelo. Em seguida, 

Figura 16: Rota sintética empregada para a obtenção do amônio pilar[5]areno (AP[5]A). 
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CBr4 foi adicionado lentamente à mistura reacional (3,993 g, 12,04 mmol) e o resfriamento 

foi removido. A reação foi mantida durante 4 h à temperatura ambiente e atmosfera inerte de 

N2. Ao fim da reação, 50 mL de água gelada (10 °C) foi adicionada, o meio reacional foi 

filtrado e o produto resultante foi lavado com uma solução de MeOH:H2O (3:2). Após este 

procedimento o produto foi seco sob vácuo resultando em um sólido branco brilhante (1,163 

g, redimento = 70 %). RMN de 1H (500MHz, CDCl3)  6,87 (s, 4H), 4,26 (t, J = 6,36 Hz, 

4H), 3,62 (t, J = 6,36 Hz, 4H).  

 

4.2.2 – Síntese do bromo pilar[5]areno (3) 

 A um balão de fundo redondo de 250 mL de duas vias contendo o composto (2) 

sintetizado anteriormente (1,163 g, 3,59 mmol) em CH2Cl2 seco (65 mL) foi adicionado 

(CH2O)n (0,266 g) e BF3.OEt2 (1,20 mL, 9,72 mmol,  = 1,15 g mL-1). A reação foi mantida 

sob atmosfera inerte de N2, agitação magnética e temperatura ambiente por 2 h. O meio 

reacional foi extraído com uma solução saturada de NaHCO3 (3x) e solução saturada de NaCl 

(3x). O solvente da fase orgânica foi seco com MgSO4, filtrado e rota-evaporado. O sólido 

laranja obtido foi purificado por coluna cromatográfica em sílica gel utilizando gradiente de 

C6H6:CH2Cl2, resultando em um sólido branco (0,5642 g, rendimento = 47 %). RMN de 1H 

(500MHz, CDCl3)  6,92 (s, 10H), 4,23 (t, J = 5,62 Hz, 20H), 3,85 (s, 10H), 3,63 (t, J = 5,62 

Hz, 20H). 

 

 4.2.3 – Síntese do amônio pilar[5]areno (AP[5]A) 

 A um balão de fundo redondo de 150 mL contendo o composto (3) (0,5600 g, 0,246 

mmol) parcialmente solubilizado em EtOH (70 mL) foi adicionado N(CH)3 (5,10 mL 14,02 

mmol,  = 0,92 g mL-1). Foi conectado ao balão um condensador de bolas e a mistura 

reacional foi aquecida durante 8 h sob refluxo e agitação. Ao fim da reação, o meio reacional 

foi resfriado até temperatura ambiente e filtrado. O sólido branco obtido foi purificado por 

lavagem com EtOH a 10 °C (0,7492 g, rendimento = 99 %). RMN de 1H (500 MHz, D2O)  

7,14 (s, 10H), 4,64 (s, 20H), 4,12 (s, 10H), 4,00 (s, 20H), 3,42 (s, 90H).  
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4.3 - Síntese do dispositivo óxido de grafeno reduzido funcionalizado com AP[5]A (rGO-

AP[5]A) 

 

Para a obtenção do dispositivo rGO-AP[5]A foi utilizado o óxido de grafite fornecido 

pelo Dr. Thiago C. dos Santos do LQSN. Este óxido de grafite foi sintetizado de acordo com a 

metodologia empregada pelo nosso grupo de pesquisa (DOS SANTOS; RONCONI, 2017). 

Em um béquer de 100 mL, o óxido de grafite (100 mg) foi dispersado em água destilada (50 

mL) e sonicado por 2 h para promover a sua exfoliação. Em seguida, à esta dispersão foi 

adicionado o AP[5]A (50 mg, 0,022 mmol) sob agitação magnética. A dispersão permaneceu 

sob agitação por 30 min à temperatura ambiente. Após este período foi adicionada a 

N2H4.xH2O (0,5 mL, 3,18 mmol) e a mistura reacional permaneceu sob agitação a 60 °C por 

24 h. Por fim, a dispersão foi liofilizada, sendo obtido um sólido preto.  

 

4.4 – Técnicas de caracterização 

 

4.4.1 – Espectroscopia por ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN de 1H) 

 Os espectros de ressonância magnética nuclear de 1H em solução foram obtidos no 

espectrômetro multinuclear, a 25 °C Varian VNMRS 500 MHz, do Laboratório Multiusuário 

de Ressonância Magnética Nuclear (LAReMN), localizado no Instituto de Química da 

Universidade Federal Fluminense. Foram utilizados os solventes clorofórmio (CDCl3) e água 

(D2O) deuterada.  

 

4.4.2 – Espectroscopia vibracional na região do Infravermelho (ATR-FTIR) 

 Os espectros vibracionais na região do infravermelho com transformada de Fourier no 

modo ATR (reflexão total atenuada) em cristal de diamante foram obtidos no 

espectrofotômetro Thermo Nicolet FTIR iS50, localizado no Laboratório Multiusuário de 

Espectroscopia (LAME-UFF) do Instituto de Química da UFF. 

 

4.4.3 – Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta visível (UV-Vis) 

 As medidas de absorção na região do UV-Vis em solução foram realizadas em cubetas 

de quartzo no equipamento UV Varian Cary 50 localizado no Instituto de Química da UFF, 

no Laboratório Multiusuário de Caracterização de Materiais (LAMATE-UFF). 

 

4.5 – Estudos de interação do composto AP[5]A com o fármaco miltefosina (MF) em solução 
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4.5.1 – Titulação calorimétrica isotérmica (ITC) 

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

no Laboratório Multiusuário de Caracterização de Materiais (LAMATE-UFF). A medida foi 

realizada em água deionizada a 25 °C. A solução de AP[5]A na concentração de 0,84 mM foi 

titulada com uma solução de miltefosina (MF) na concentração de 13,00 mM, em pH = 7,0. O 

volume de cada injeção foi de 10 μL, com duração de 20 s e o espaçamento entre as injeções 

foi de 300 s. O ajuste dos pontos foi realizado no pacote de software MicroCal ITC Analysis, 

utilizando o modelo one set of sites.  

 

4.5.2 – Titulação por espectrometria de ressonância magnética nuclear de 1H 

 Os espectros de ressonância magnética nuclear de 1H em solução foram obtidos no 

equipamento de Ressonância Magnética Varian VNMRS 500 MHz, localizado no Instituto de 

Química da Universidade Federal Fluminense. Em um tubo de RMN, uma mistura equimolar 

de AP[5]A (11,35 mg, 5 x 10-3 mmol) e MF (2,04 mg, 5 x 10-3 mmol) foi solubilizada em 

água deuterada (1,00 mL), resultando em uma concentração de 0,5 mM. Tubos contendo os 

compostos separados em mesma concentração foram preparados para observação das 

mudanças de deslocamento químico.  

 

4.6 – Testes de incorporação da miltefosina (MF) no rGO-AP[5]A e ensaio qualitativo da 

estabilidade coloidal dos sistemas rGO-AP[5]A e rGO-AP[5]A + MF: estudos preliminares 

 Para verificar se a incorporação da miltefosina (MF) no dispositivo causaria a 

aglomeração das folhas do óxido grafeno reduzido (rGO) funcionalizado com AP[5]A e, 

consequentemente, sua precipitação, foi feito um ensaio preliminar para averiguar a 

estabilidade coloidal do dispositivo na presença do fármaco. Duas alíquotas de 2 mL da 

mistura reacional contendo o rGO e o AP[5]A (item 4.3) foram transferidas para dois frascos 

de vidro distintos. Em um dos frascos, 10 mg de miltefosina (MF) foi adicionada e a 

estabilidade coloidal dos sistemas foi monitorada visualmente durante o período de 60 min. 

Após este período foram coletados os espectros de UV-Vis de ambas as dispersões.  

 

5 – Resultados e Discussão 

 

5.1 – Síntese do macrociclo 
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 Para a síntese do amônio pilar[5]areno, primeiramente o composto 1,4-

dihidroxietoxibenzeno sofreu uma reação de Appel (WANG, 2010)  em presença de CBr4 

(Figura 17). O par de elétrons do fósforo da P(Ph)3 ataca o bromo do CBr4 formando o ânion 

CBr3
−. Este carbiânion desprotona a hidroxila do ácool, levando à formação de um alcóxido 

mais nucleofílico. O oxigênio aniônico reage com o cátion P(Ph)3Br+ para liberar o íon Br− 

em solução. Por fim, o íon Br−  ataca o carbono, formando a ligação C-Br. Essa reação ocorre 

nos grupos terminais do 1,4-dihidroxietoxibenzeno.  

 

 

 A proposta mecanística para a condensação do 1,4-dibromoetoxibenzeno não é 

totalmente descrita e existem poucos relatos na literatura (OGOSHI et al., 2008). De acordo 

os trabalhos descritos na literatura, a primeira etapa desta reação é uma substituição 

eletrofílica aromática do tipo alquilação de Friedel-Crafts, onde o BF3 atua como ácido de 

Lewis e o (CH2O)n como agente alquilante. O par de elétrons n do oxigênio da carbonila ataca 

o boro na molécula BF3, que apresenta um orbital molecular pz vazio, formando uma espécie 

conjugada que apresenta como contribuinte majoritário aquele em que o oxigênio apresenta 

carga parcial positiva. O anel aromático do intermediário (2) estabelece uma ligação ao 

carbono eletrofílico da espécie híbrida na posição orto. Em seguida, há um prototropismo para 

a regeneração do anel aromático. O grupamento HOBF3 é um bom grupo de saída, que leva a 

formação de um carbocátion benzílico. Uma segunda molécula de (2) atua como nucleófilo e 

forma uma ligação com o carbocátion benzílico. O ânion HOBF3
-, então, regenera o sistema o 

anel aromático da segunda espécie. A reação continua até a formação de um macrociclo com 

n unidades de (2) (Figura 18) (HOLLER et al., 2012; SANTRA et al., 2015).  

Figura 17: Proposta mecanística para a formação do intermediário (2). 

Fonte: (ROPER et al., 2011) 
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 De acordo com Ogoshi, o pesquisador que sintetizou os pilar[n]arenos pela primeira 

vez, o número n é determinado pelo solvente que atua, de acordo com sua geometria, como 

molde do macrociclo. A síntese do pilar[5]areno é favorecida termodinamicamente enquanto 

que a síntese dos pilar[n]arenos maiores (n > 5) é favorecida cineticamente (HU et al., 2012). 

Os solventes mais utilizados são alcanos lineares com grupos retiradores de elétrons, como 

diclorometano (CH2Cl2) e dicloroetano (ClCH2CH2Cl), que atuam como molde para a 

formação da cavidade pentagonal do pilar[5]areno (OGOSHI et al., 2014a).  

 Em um trabalho publicado em 2014, Ogoshi e col. estudaram o efeito de diversos 

solventes para obter pilar[n]arenos com cavidades maiores. CHCl3 foi testado e os autores 

obtiveram uma mistura de pilar[5] e pilar[6]areno com baixo rendimento (20 e 15 %, 

respectivamente) em comparação a síntese do pilar[5]areno com 1,4-dicloroetano (71 %). O 

melhor resultado foi obtido com cloro-ciclohexano que, devido a sua geometria hexagonal, 

permitiu a formação do macrociclo com a cavidade hexagonal (pilar[6]areno) e rendimento de 

87 %. O ciclohexano também foi testado e não houve formação de pilar[5,6]areno, o que 

comprova a necessidade de grupos retiradores de densidade eletrônica (OGOSHI et al., 

2014b). 

 

Figura 18: Proposta mecanística para a formação do bromo pilar[5]areno. 
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Para a formação do produto final, amônio pilar[5]areno, o bromo pilar[5]areno é 

submetido a uma reação de substituição nucleofílica (SN2) em presença de trimetilamina 

como nucleófilo (Figura 19). Nessa reação, o par de elétrons não-compartilhado da amina 

ataca o carbono pelo lado oposto ao bromo. O orbital contendo esse par de elétron se sobrepõe 

ao orbital antiligante do carbono, fazendo com que a ligação C-Br enfraqueça. Nesse 

momento, há formação de um estado de transição, que é formado enquanto uma ligação é 

fortalecida em detrimento de outra. Por fim, o bromo é eliminado na forma de íon brometo e a 

amina se liga com conformação invertida (SOLOMONS; FRYHLE, 2000)  

 

5.1.1 – Espectroscopia por Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de 1H)  

O produto amônio pilar[5]areno foi caracterizado por espectroscopia RMN de 1H. No 

espectro do composto 1,4-dibromoetoxibenzeno (Figura 20 (a)) realizado em CDCl3 (7,27 

ppm) são observados os sinais dos hidrogênios do anel aromático em 6,87 ppm e os sinais 

tripletos dos hidrogênios metilênicos em 4,26 ppm (J = ) e 3,62 ppm (J = ).  

 Já no espectro do bromo pilar[5]areno (Figura 20 (b)), os mesmos sinais são 

observados com pequenas diferenças nos valores de deslocamento químico. Além disso, está 

presente um singleto em 3,85 ppm, com integração referente à 10 hidrogênios das pontes 

metilênicas que ligam o monômero, confirmando a formação do bromo pilar[5]areno. O sinal 

em aproximadamente 5,25 ppm é referente a solvente residual (CH2Cl2).  

Figura 19: Proposta mecanística para a reação de substituição nucleofílica SN2 de (3) com 

trimetilamina. 
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 Por fim, o espectro mostrado na Figura 20(c) do composto AP[5]A apresentou os 

mesmos sinais do espectro do composto (3) no entanto, estes sinais apresentaram valores de 

deslocamento químico diferentes devido à mudança de solvente de CDCl3 para água 

deuterada (4,75 ppm). No espectro do AP[5]A nota-se  singleto em 3,42 ppm referente aos 90 

hidrogênios do grupo trimetilamônio do AP[5]A, confirmando a formação deste composto.  

 

Figura 20: Expansões, em mesma escala, dos espectros de RMN de 1H dos compostos (a) 1,4-

dibromoetoxibenzeno (CDCl3, 298K, 500 MHz), (b) bromo pilar[5]areno (CDCl3, 298K, 500 

MHz), (c) amônio pilar[5]areno (D2O, 298K, 500 MHz).  
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5.1.2 – Espectroscopia vibracional na região do infravermelho (ATR-FTIR)  

Os espectros do AP[5]A e dos seus intermediários (1), (2) e (3) (Figura 16) estão 

representados na Figura 21 e as atribuições (tentativas) das  principais bandas observadas nos 

espectros estão listadas na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Tentativa de atribuição das bandas principais observadas nos espectros de ATR-

FTIR dos compostos (1), (2), (3) e AP[5]A apresentados na Figura 21. 

Grupos 

funcionais 

Bandas (cm-1) 

(1) (2) (3) AP[5]A 

(C=C) 1515 1506 1499 1480 

(O-H) 3284 - - - 

(C-O)as 1227 1232 1202 1210 

(C-O)s 1063 1074 1071 1058 

(C-Br) - 1221 1205 - 

(C-H) - - - 3022 

(C-N+) - - - 864 

 

De maneira geral, observam-se algumas bandas em comum para o AP[5]A e seus 

intermediários (1), (2) e (3). Por exemplo, as bandas em aproximadamente  1500 cm-1 são 

referentes aos estiramentos das ligações C=C dos anéis aromáticos. Outra banda que aparece 

em todos os espectros é aquela devido ao estiramento assimétrico e simétrico da ligação C-O 

do aril éter em aproximadamente 1230 e 1070 cm-1, respectivamente. (FURNISS et al., 1989; 

SANTOS et al., 2020a; SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2005).  
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No espectro do 1,4-dibromoetoxibenzeno (2), nota-se a ausência da banda em 3284 

cm-1 referente ao estiramento da ligação O-H com ligação de hidrogênio intermolecular 

presente no espectro do reagente de partida (1), indicando que a reação de Appel foi bem 

sucedida. No espectro do composto (3) há também a banda referente à deformação angular da 

ligação C-Br em 1205 cm-1 (FURNISS et al., 1989; SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 

2005). No espectro do AP[5]A, as bandas em 3022 e 864 cm-1 podem ser atribuidas aos 

estiramentos das ligações C-H de metila, e C-N+, ambas referentes ao grupamento 

trimetilamônio. A banda próxima em 3500 cm-1 faz ao estiramento da ligação O-H do 

solvente etanol remanescente (ANASTASSOPOULOU, 1991; EBSWORTH; SHEPPARD, 

1959; PIGORSCH, 2009). 

 

5.2 – Estudos de interação do composto AP[5]A com o fármaco miltefosina (MF) em solução 

 

5.2.1 – Titulação calorimétrica isotérmica (ITC)  

 A curva obtida no experimento de interação AP[5]A-MF está representada na Figura 

22. Nela é possível observar que seu perfil está de acordo com a obtenção de valores 

confiáveis de H e Ka, segundo o valor de c (anexo D). De fato, ao calcular o fator c através 

Figura 21: Espectro de ATR-FTIR do amônio pilar[5]areno e seus intermediários. 
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da Equação 3, foi obtido um valor igual a 21,06, que se encontra no intervalo desejado. 

Entretanto, esse valor poderia ser melhorado, aumentando a concentração da espécie a ser 

titulada. Desse modo, espera-se que o valor de n se aproximasse de 1 e que o erro obtido para 

Ka diminuísse, e consequentemente, diminuindo o erro de c (Equação 1). 

  

   ∆𝑐 =  |
𝜕𝑐

𝜕𝑛
. ∆𝑛| + |

𝜕𝑐

𝜕[𝑀]
. ∆[𝑀]| + |

𝜕𝑐

𝜕𝐾𝑎
. ∆𝐾𝑎|     (1) 

  

Outro fator que indica se a concentração do titulante deveria ser aumentada é o próprio 

perfil da curva de titulação. Nota-se que o patamar após o ponto de inflexão é muito maior 

que o patamar anterior. Isso significa que foram necessárias poucas injeções de titulante – 

molécula convidada – para deslocar o equilíbrio no sentido da formação do complexo de 

inclusão, isto é, o hospedeiro foi consumido muito rapidamente. 

 

 Como mostrado na Tabela 5, observa-se um valor alto da constante de afinidade, para 

a formação de complexo de inclusão, indicando que uma boa estabilidade do agregado 

supramolecular. Considerando-se as estruturas da molécula hospedeira e convidada esta 

Figura 22: Titulação calorimétrica do AP[5]A com MF em água deionizada a 25 oC 
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interação forte deve ser devido à formação de interações supramoleculares do tipo C-H⋯ O 

valor reportado nesse trabalho para Ka está de acordo com a literatura. Gómez-González e col. 

investigaram as interações de benzenossulfonato de sódio com AP[5]A em água (25 °C e pH 

= 7,0). A estequiometria encontrada para esse sistema foi de 1:2 com valores de constantes de 

interação K1:1 = 1,04 x 105 M-1 e K1:2 = 6,76 x 104 M-1. O valor de Ka para o sistema de 

Gómez-González e col. é ligeiramente maior devido a interações que vão além da C-H⋯ 

 como - (devido a presença do anel benzênico na molécula convidada) e ligações de 

hidrogênio (GÓMEZ-GONZÁLEZ et al., 2017; SUN et al., 2015). Esse tipo de interação 

contribui também para o caráter exotérmico da interação descrito pelo H.  

 

Tabela 5: Valores termodinâmicos de interação AP[5]A-MF obtidos pela curva da Figura 22. 

 

 Outro fator a ser considerado nessa análise é a variação de entropia negativa. 

Esperava-se um valor positivo para esse parâmetro devido ao aumento de desordem do 

sistema. Isso porque a molécula convidada expulsa, ao entrar na cavidade, as moléculas de 

solvente. Entretanto, esse fenômeno é contrabalanceado pela perda de graus de liberdade da 

miltefosina dentro da cavidade, gerando S < 0 (SCHÖNBECK et al., 2015). Como H > 

TS, o processo é espontâneo: G = - 7,368 x 103 cal/mol (Equações 10 e 11 – anexo D). 

 

5.2.2 – Titulação por espectrometria de ressonância magnética nuclear de 1H 

No espectro de RMN de 1H da miltefosina pura (Figura 23a), é possível observar 

sinais característicos dos hidrogênios metilênicos: (a) adjacentes ao grupo fosfato em 4,36 

ppm (2H); (b) adjacente ao grupo fosfato pelo lado da cadeia carbônica em 3,93 ppm (2H); 

(c) adjacente ao grupo amônio em 3,77 ppm (2H); (e) adjacente aos hidrogênios (b) em 1,71 

ppm (2H); (f) adjacente aos hidrogênios (e) em 1,43-1,39 ppm (26H). Por fim, o espectro 

apresenta também hidrogênios de metilas em (g) 0,97 ppm (3H), referentes à extremidade da 

n Ka (M-1) H (cal/mol) 

S  

(cal/mol oC) 

c 

0,66 ± 0,03 (3,80 ± 1,47) x104 (-7,47 ± 0,43) x103 -4,08 21,06 ± 9,26  
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cadeia carbônica e (d) 3,34 ppm (9H), referentes aos hidrogênios das metilas do grupo 

amônio.  

Na presença de amônio pilar[5]areno (Figura 23b), percebem-se mudanças no 

espectro. Os hidrogênios (f) foram desdobrados em quatro sinais: 1,76 ppm (4H), 1,43 ppm 

(10H), 1,19 ppm (6H) e 0,85 ppm (6H), enquanto que o sinal (e) foi deslocado para alto 

campo 0,29 ppm. Os sinais desdobrados em 1,19 e 0,85 ppm estão em menor valor de 

deslocamento químico em relação ao seu sinal de origem (f). Isso indica que esses 

hidrogênios podem estar inseridos na cavidade do pilar[5]areno. Por ser rica em densidade 

eletrônica, esta blinda os hidrogênios inclusos que, por sua vez, sentem um campo magnético 

efetivo menor e, portanto, entram em ressonância em uma frequência mais baixa (anexo B). 

Os demais sinais provenientes de (f), em 1,76 e 1,43 ppm, que estão em maior valor de 

deslocamento químico, provavelmente estão externos a cavidade, interagindo com as 

extremidades inferiores do AP[5]A (PEACOCKE, 2013).  

Mudanças nos valores de deslocamento químico de sinais do amônio pilar[5]areno 

também são observadas no espectro da mistura equimolar. Os sinais de H-5 tornaram-se mais 

blindados em 0,12 ppm, fato que corrobora com a posição do grupo fosfato próximo as 

extremidades superiores do pilar[5]areno. Além disso, observa-se um alargamento do sinal em 

relação ao mesmo no espectro do composto puro (Figura 23c) (HORE, 1995). 

O alargamento dos sinais, tanto do pilar[5]areno quanto da miltefosina, está 

relacionado com a rápida troca em relação a escala de tempo de RMN. Nesse caso, a 

miltefosina transita da forma livre para a forma complexada muito rápido, resultando em 

sinais colapsados e alargados. Esse fenômeno é consequência de uma interação fraca, com 

baixo valor de Ka. No caso de uma troca lenta (Ka alto), haveria dois sinais, um referente a 

espécie livre e outro referente a espécie ligada (BECKER et al., 2018)  

 A titulação por RMN de 1H pode fornecer informações importantes a respeito de 

complexos de inclusão. A partir de uma mistura equimolar de ambos componentes, é possível 

inferir como a interação ocorre, a posição dos átomos da molécula convidada em relação aos 

do hospedeiro, como descrito no experimento anterior, devido a influencia de densidade 

eletrônica causada por interações supramoleculares (BECKER et al., 2018). 
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 Quando se aumenta o número de pontos dessa titulação, isto é, quando diversas razões 

estequiométricas são analisadas, pode-se obter outras informações como estequiometria e 

constante de afinidade. Ma e col. sintetizaram o mesmo pilar[5]areno deste trabalho e 

utilizaram-no como molécula hospedeira (1) em um complexo de inclusão com 1-

octanossulfonato de sódio, molécula convidada (G) que estruturalmente se assemelha com a 

miltefosina, devido a uma longa cadeia carbônica e uma parte iônica. Nesse trabalho, os 

autores realizaram uma titulação por RMN de 1H com 13 medidas, onde a concentração de G 

foi fixada e de 1 foi variada. Na Figura 24a são mostrados os espectros obtidos (MA et al., 

2011). 

 

Figura 23: Expansão do espectro de RMN de 1H de (a) MF (0,5 mM); (b) mistura equimolar 

de AP[5]A-MF e (c) AP[5]A (0,5 mM). 
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 Para determinar a estequiometria da interação, a mudança de deslocamento químico 

do hidrogênio Ha foi plotada em função da razão das concentrações molares de pilar[5]areno e 

1-octanossulfonato. A interseção das curvas na Figura 24b determinou a estequiometria. Por 

fim, a determinação da constante de afinidade, Ka, requer um ajuste não-linear de pontos de 

concentração de pilar[5]areno em função da mudança de deslocamento químico do hidrogênio 

Ha (Figura 24c) através da Equação 2 (AMABILINO et al., 1996). A partir da determinação 

de Ka e de n pela titulação de RMN de 1H, esses valores podem ser utilizados para otimizar a 

concentração da molécula hospedeira na análise de ITC.  

∆𝛿 = (
∆𝛿∞

[𝐺]0
) . (0,5. [𝐻]0 + 0,5. ([𝐺]0 +

1

𝐾𝑎
) − (0,5. ([𝐻]0

2
+ (2. [𝐻]0. (

1

𝐾𝑎
− [𝐺]0)) +

(
1

𝐾𝑎
+ [𝐺]0)

2
)0,5)           (2) 

Figura 24: (a) Espectros de RMN de 1H de G com diferentes concentrações de 1; (b) razão 

molar em função da mudança de deslocamento químico de Ha; (c) Variacao do deslocamento 

químico de Ha em função da concentração de 1. 

Fonte: (MA et al., 2011). Licença de imagem: 1072489-2 
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5.3 – Síntese do dispositivo óxido de grafeno reduzido funcionalizado com AP[5]A (rGO-

AP[5]A) 

 A síntese do dispositivo foi realizada em apenas uma etapa sintética. O óxido de 

grafite, sintetizado previamente pelo Dr. Thiago C. dos Santos (DOS SANTOS; RONCONI, 

2017), foi submetido à maceração com bastão de vidro e sonicado, posteriormente, durante 2 

h. A oxidação do grafite permite a inserção de grupos oxigenados na estrutura, aumentando a 

distância interlamelar entre as folhas. Dessa forma, a energia fornecida pelo banho ultrassom 

é suficiente para romper as interações entre as folhas de óxido de grafite, formando o óxido de 

grafeno (GO). A maceração é feita de forma delicada, com poucos mililitros de água para 

ajudar na separação das lamelas de forma a não romper ou danificar as folhas (COMPTON; 

NGUYEN, 2010).  

 A funcionalização e redução do GO foram realizadas de acordo com um procedimento 

descrito na literatura com modificações (ZHOU et al., 2013). Ao GO foi adicionado o volume 

restante de água e o sistema foi colocado sob agitação magnética. Em seguida, foram 

adicionados os 50 mg de AP[5]A e, após 30 min para garantir a incorporação do macrociclo à 

estrutura do GO, a hidrazina hidratada foi adicionada, gota a gota. Ao final da adição, 

aumentou-se a temperatura do sistema para garantir a redução do GO. 

 A redução química do GO pela hidrazina ocorre segundo o mecanismo descrito na 

Figura 25. Os grupos epóxido em geral seguem o mecanismo de acordo com a rota 1. 

Entretanto, um estudo feito por Gao e col., através do método da teoria do funcional da 

densidade (DFT), mostrou que sistemas conjugados podem sofrer redução pelas rotas 2 e 3 

(GAO; JANG; NAGASE, 2010). 

 Na rota 2, o par de elétrons do nitrogênio da hidrazina ataca o carbono próximo ao 

grupo epóxido. Ao mesmo tempo, o par de elétrons do oxigênio abstrai um hidrogênio da 

hidrazina e o ciclo epóxídico se abre para restaurar o par de elétron, formando um 

intermediário. Esse, por fim, perde uma molécula de água e uma de diimida (N2H2) 

aromatizando o sistema. A rota 3 acontece de forma semelhante, onde a diferença está na 

primeira etapa, em que o par de elétrons do nitrogênio ataca o carbono na posição meta em 

relação ao grupamento epóxido (CHUA; PUMERA, 2015; GAO; JANG; NAGASE, 2010).  
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 Ao final das 24 h de reação, a cor da dispersão mudou de marrom para preta. A 

mudança de cor é o primeiro indício de que houve a redução. O meio reacional foi liofilizado 

por 48 h a fim de obter o sólido. 

 

5.3.1 - Espectroscopia vibracional na região do infravermelho (ATR-FTIR) 

 A espectroscopia na região do infravermelho foi a técnica utilizada para caracterizar o 

material sintetizado e seus precursores. No espectro do GO, observam-se bandas 

características desse tipo de material, devido a presença de grupos oxigenados na estrutura 

carbônica. As bandas em 3259, 1722 e 1201 cm-1 são referentes aos estiramentos das ligações 

O-H de hidroxilas, C=O de carbonilas e C-O-C de epóxido, respectivamente. Também pode-

se observar bandas de deformação angular em 1378 e 1037 cm-1 das ligações O-H e C-O 

(Figura 26 e Tabela 6). 

 

 

 

  

Figura 25: Ilustração de diferentes mecanismos para a redução do grupo epóxido pela 

hidrazina. 
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Tabela 6: Tentativas de de atribuição das bandas observadas nos espectros dos compostos 

GO, AP[5]A e rGO-AP[5]A apresentados na Figura 26. 

Grupos funcionais 

Bandas (cm-1) 

GO AP[5]A rGO-AP[5]A 

(C=C) 1625 1480 1534 

(O-H) 3259 - - 

(O-H) 1378   

(C-O-C) 1201 - - 

(C-O)as - 1210  

(C-O)s - 1058  

(C-O) 1037   

(C=O) 1722 -  

(C-H) - 3022 3085 

(C-N+) - 864 838 
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 Em relação ao espectro do material reduzido e funcionalizado com o pilar[5]areno, 

rGO-AP[5]A, nota-se que as bandas dos grupos oxigenados não estão mais presentes, devido 

à redução com a hidrazina hidratada.  

 Além disso, é possível inferir que houve a funcionalização do material em 

consequência da aparição das bandas referentes ao AP[5]A em 3085 cm-1, devido ao 

estiramento da ligação C-H do grupo -CH3 do trimetilamônio.  

 

5.3.2 – Espectroscopia de absorção na região do Ultravioleta-Visível (UV-Vis) 

 A espectroscopia de UV-Vis é uma técnica muito utilizada para caracterização de GO 

e seus derivados devido a bandas de absorção específicas descritas na literatura. Na Figura 27 

é possível observar a absorção do GO, em preto, em 228 nm referente a transição -* da 

ligação C=C (ZHANG; SCHNIEPP; ADAMSON, 2019). Já no espectro do AP[5]A, em 

vermelho, é possível observar a absorção em 290 nm referente a transição -* 

(BHATTACHARYYA, 2015). 

 No espectro de absorção do material rGO-AP[5]A, observa-se uma banda de baixa de 

absorvância em 268 nm. Essa banda pode ser referente à absorção do óxido de grafeno 

reduzido devido ao restabelecimento do sistema . Contudo, também pode ser referente ao 

AP[5]A na superfície do rGO. Como ambas transições são referentes à mesma ligação (C=C 

Figura 26: Espectro de ATR-FTIR do GO, AP[5]A e rGO-AP[5]A. 
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do sistema  do rGO e C=C dos anéis benzênicos do AP[5]A), não se pode afirmar 

categoricamente a qual composto a banda faz referência (TAN et al., 2019).  

 

 

 Outro ponto importante a se discutir é o perfil dos espectros. Na região próxima ao 

vermelho, observa-se que o espectro do GO apresenta absorvância menor do que de rGO-

AP[5]A. Isso mostra que o material rGO-AP[5]A pode ter uma absorção maior na região do 

infravermelho próximo do que o GO, devido a recuperação da estrutura conjugada dos 

carbonos sp2. É válido ressaltar que a concentração não foi levada em consideração ao medir 

os espectros.  

 

5.4 – Ensaio qualitativo de estabilidade coloidal dos sistemas rGO-AP[5]A (2:1) e rGO-

AP[5]A (2:1) + MF 

 De posse do material, sua estabilidade em meio aquoso foi estudada juntamente com o 

fármaco de interesse. Duas alíquotas de 2 mL foram transferidas para dois frascos, em que no 

primeiro foi adicionada 10 mg de miltefosina. O aspecto da dispersão foi observado de acordo 

com o tempo.  

 Percebeu-se que o sistema sem o fármaco era mais instável do que aquele com o 

fármaco. A miltefosina é um surfactante que pode interagir tanto com a cavidade do 

pilar[5]areno quanto com a estrutura do óxido de grafeno reduzido através de sua cadeia 

Figura 27: Espectro de absorção, em água, dos compostos GO, AP[5]A e rGO-AP[5]A (2:1). 



Trabalho de Conclusão de Curso - UFF 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia 

Isabela Alves de Albuquerque Bessa 

 

 
 

60 

carbônica. Além disso, ela oferece caráter hidrofílico ao sistema devido à suas cargas, 

podendo, portanto, interagir com a água.  

 

 

 Esse estudo pode ser uma evidência da necessidade da presença do pilar[5]areno uma 

vez que a interação da miltefosina com o rGO parece ser forte, situação desfavorável na 

construção de um SVF. 

 

5.4.1 – Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta visível (UV-Vis) 

 No espectro de absorção de UV-Vis do sistema na presença de miltefosina é possível 

observar que a banda presente no espectro do sistema rGO-AP[5]A aparece deslocada para a 

região do visível, para  = 288 nm. 

 

Figura 28: Ensaio qualitativo de estabilidade coloidal dos sistemas (a) rGO-AP[5]A (2:1) + 

MF e (b) rGO-AP[5]A (2:1) em água. 
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 Assim como o perfil espectroscópico observado em análise de RMN de 1H é sensível 

às interações supramoleculares, o mesmo ocorre com o perfil de absorção na região do UV-

Vis. Isto é, as interações que ocorrem no sistema podem ser visualizadas através de mudanças 

físicas – neste caso, mudanças no perfil de absorção. O deslocamento da banda de absorção 

do sistema de 268 para 288 nm é um indicativo de que a molécula de miltefosina está 

interagindo com o material. Além disso, percebe-se um decaimento da linha base, mostrando 

que o fármaco atuou como surfactante e aumentou a solubilidade do material no meio aquoso. 

Contudo, ainda é possível observar que o material absorve na região do infravermelho 

próximo, condição importante a aplicação pretendida, uma vez que a liberação do fármaco 

deverá ocorrer após a conversão desta energia absorvida em calor. 

 

6 – Conclusões 

 

 O macrociclo amônio pilar[5]areno (AP[5]A) foi sintetizado e caracterizado através de 

técnicas espectroscópicas. O espectro de RMN de 1H do macrociclo mostrou um sinal em 

3,85 ppm referente aos hidrogênios da ponte metilênica, confirmando a formação do 

pilar[5]areno. No espectro do AP[5]A, a presença do sinal 3,42 ppm referente aos hidrogênios 

metílicos dos grupamentos trimetilamônio confirmou a formaçãodo produto final. 

Figura 29: Espectro de absorção dos compostos GO, AP[5]A, rGO-AP[5]A (2:1) e rGO-

AP[5]A (2:1) na presença de miltefosina. 
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 A interação entre o AP[5]A e o fármaco miltefosina foi caracterizada por dois 

experimentos. A titulação calorimétrica isotérmica revelou uma interação exotérmica, 

espontânea e de estequiometria igual a 1:1. Já os resultados obtidos pela titulação por 

espectroscopia de RMN de 1H indicaram que a molécula de miltefosina foi incorporada na 

cavidade hidrofóbica do pilar[5]areno, interagindo por interações do tipo C-H⋯  

 O sistema rGO-AP[5]A foi sintetizado a partir da adição de hidrazina hidratada a uma 

dispersão de GO e AP[5]A em água. O espectro de FTIR confirmou a redução do material a 

partir da ausência de bandas referentes aos grupos oxigenados do GO além de comprovar que 

a redução química não prejudicou a funcionalização devido a aparição das bandas 3085 e 838 

cm-1 das ligações C-H e C-N+ do AP[5]A. Já o espectro de absorção na região do UV-Vis 

mostrou que o material, na presença do fármaco miltefosina, apresenta melhor estabilidade 

coloidal e, portanto, é um forte candidato como SVF para o tratamento da leishmaniose. 

 

7 – Perspectivas Futuras 

 

  As projeções sobre o trabalho incluem aprimorações nos estudos de interação do 

AP[5]A com a miltefosina. Para a titulação de RMN de 1H, a inserção de mais pontos 

forneceria um valor de Ka que serveria de base para a determinação de uma concentração 

ótima de AP[5]A na análise de ITC. Uma curva de ITC melhorada, forneceria parâmetros 

termodinâmicos mais confiáveis e precisos.  

 Sabendo que o dispositivo rGO-AP[5]A foi efetivamente formado, a próxima etapa 

seria a síntese de novos sistemas, aumentando a proporção de AP[5]A a fim de aumentar a 

estabilidade coloidal do sistema. A síntese seria acompanhada de caracterizações mais 

rebuscadas, como XPS, microspias, DRX de pó e potencial zeta. O sistema seria carregado 

com o fármaco e a quantificação seria realizada por método calorimétrico com 

(NH4Fe[NCS]4) (DORLO et al., 2012b). Os ensaios in vitro e in vivo seriam realizados em 

parceria com a profa. Dra. Juliany Rodrigues do Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa em 

Biologia (NUMPEX-Bio) da UFRJ (Campus Duque de Caxias). 

 

8 – Referências Bibliográficas 

 

ALSOHAIMI, A. Cutaneous Leishmaniasis: Treatment Options and Possibilities for Drug 

Repurposing. Advances in Medicine and Medical Research, v. 2, n. 1, p. 9–19, 2019.  



Trabalho de Conclusão de Curso - UFF 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia 

Isabela Alves de Albuquerque Bessa 

 

 
 

63 

AMABILINO, D. B. et al. Self-assembly of [n]rotaxanes bearing dendritic stoppers. Journal 

of the American Chemical Society, v. 118, n. 48, p. 12012–12020, 1996.  

ANASTASSOPOULOU, J. D. Mass and FT-IR Spectra of Quaternary Ammonium 

Surfactants. In: Chemistry and Properties of Biomolecular Systems. [s.l.] Springer, 

Dordrecht, 1991. v. 8p. 1–9.  

ANVERSA, L. S. et al. Human leishmaniasis in Brazil: A general review. Revista da 

Associação Médica Brasileira, v. 64, n. 3, p. 281–289, 2018.  

ATKINS, P.; DE PAULA, J. Physical Chemistry. 8th. ed. Oxford: W. H. Freeman and 

Company, 2006.  

AVERSA, F. et al. Liposomal amphotericin B (AmBisome®) at beginning of its third decade 

of clinical use. Journal of Chemotherapy, v. 29, n. 3, p. 131–143, 2017.  

BECKER, W. et al. Investigating Protein–Ligand Interactions by Solution Nuclear Magnetic 

Resonance Spectroscopy. ChemPhysChem, v. 19, n. 8, p. 895–906, 2018.  

BHATTACHARYYA, P. K. Reactivity, aromaticity and absorption spectra of pillar[5]arene 

conformers: A DFT study. Computational and Theoretical Chemistry, v. 1066, p. 20–27, 

2015.  

BISHT, D.; IQBAL, Z. Lyophilization - process and optmization for pharmaceuticals. 

International Journal of Drug Regulatory Affairs, v. 3, n. 1, p. 30–40, 13 fev. 2015.  

BLUM, A. P. et al. Stimuli-responsive nanomaterials for biomedical applications. Journal of 

the American Chemical Society, v. 137, n. 6, p. 2140–2154, 2015.  

BRODIE, B. C. On The Atomic Weight of Graphit. Royal Society of London, v. 149, p. 

423–429, 1858.  

CHEN, J. et al. Supramolecular combination chemotherapy: a pH-responsive co-

encapsulation drug delivery system. Chemical Science, v. 11, n. 24, p. 6275–6282, 2020.  

CHEN, Y. W. et al. Functionalized graphene nanocomposites for enhancing photothermal 

therapy in tumor treatment. Advanced Drug Delivery Reviews, v. 105, p. 190–204, 2016.  

CHUA, C. K.; PUMERA, M. Chemical reduction of graphene oxide: A synthetic chemistry 

viewpoint. Chemical Society Reviews, v. 43, n. 1, p. 291–312, 2014.  

CHUA, C. K.; PUMERA, M. The reduction of graphene oxide with hydrazine: elucidating its 

reductive capability based on a reaction-model approach. Chemical Communications, 2015.  

COMPTON, O. C.; NGUYEN, S. T. Graphene oxide, highly reduced graphene oxide, and 

graphene: Versatile building blocks for carbon-based materials. Small, v. 6, n. 6, p. 711–723, 

2010.  



Trabalho de Conclusão de Curso - UFF 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia 

Isabela Alves de Albuquerque Bessa 

 

 
 

64 

DAR, M. J. et al. Development and evaluation of novel miltefosine-polyphenol co-loaded 

second generation nano-transfersomes for the topical treatment of cutaneous leishmaniasis. 

Expert Opinion on Drug Delivery, v. 17, n. 1, p. 97–110, 2020.  

DHINAKARAN, V. et al. Review on exploration of graphene in diverse applications and its 

future horizon. Materials Today: Proceedings, v. 27, p. 824–828, jan. 2020.  

DIEGUEZ, C. M. T. et al. Os fundamentos quânticos da Ressonância Magnética Nuclear. 

Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 40, n. 1, p. 1–9, 2018.  

DOANE, T. L.; BURDA, C. The unique role of nanoparticles in nanomedicine: Imaging, drug 

delivery and therapy. Chemical Society Reviews, v. 41, n. 7, p. 2885–2911, 2012.  

DORLO, T. P. C. et al. Miltefosine: A review of its pharmacology and therapeutic efficacy in 

the treatment of leishmaniasis. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 67, n. 11, p. 

2576–2597, 2012a.  

DORLO, T. P. C. et al. Characterization and identification of suspected counterfeit 

miltefosine capsules. Analyst, v. 137, n. 5, p. 1265–1274, 2012b.  

DOS SANTOS, T. C.; RONCONI, C. M. Self-assembled 3D mesoporous graphene oxides 

(MEGOs) as adsorbents and recyclable solids for CO2 and CH4 capture. Journal of CO2 

Utilization, v. 20, n. May, p. 292–300, 2017.  

DREYER, D. R. et al. The chemistry of graphene oxide. Chemical Society Reviews, v. 39, n. 

1, p. 228–240, 2010.  

EBSWORTH, E. A. V.; SHEPPARD, N. The infra-red spectra of some methylammonium 

iodides: angle deformation frequencies of and 2 groups. Spectrochimica Acta, v. 13, n. 4, p. 

261–270, jan. 1959.  

FENG, W. et al. Supramolecular delivery systems based on pillararenes. Chemical 

Communications, v. 54, n. 97, p. 13626–13640, 2018.  

FERNANDES, T. S. et al. A self-assembled AMF-responsive nanoplatform based on 

pillar[5]arene and superparamagnetic nanoparticles for controlled release of doxorubicin. 

Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 30, n. 11, p. 2452–2463, 2019.  

FOX, D.; SCIENCE, V. Drug Discovery for Leishmaniasis. Cambridge: Royal Society of 

Chemistry, 2017.  

FURNISS, B. S. et al. Vogel’s textbook of practical organic chemistry. 5. ed. [s.l.] 

Longman Scientific & Technical, 1989.  



Trabalho de Conclusão de Curso - UFF 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia 

Isabela Alves de Albuquerque Bessa 

 

 
 

65 

GAO, X.; JANG, J.; NAGASE, S. Hydrazine and thermal reduction of graphene oxide: 

Reaction mechanisms, product structures, and reaction design. Journal of Physical 

Chemistry C, v. 114, n. 2, p. 832–842, 2010.  

GENG, W.-C.; SESSLER, J. L.; GUO, D.-S. Supramolecular prodrugs based on host–guest 

interactions. Chemical Society Reviews, 2020.  

GEORGAKILAS, V. et al. Noncovalent Functionalization of Graphene and Graphene Oxide 

for Energy Materials, Biosensing, Catalytic, and Biomedical Applications. Chemical 

Reviews, v. 116, n. 9, p. 5464–5519, 11 maio 2016.  

GÓMEZ-GONZÁLEZ, B. et al. Investigation of the binding modes of a positively charged 

pillar[5]arene: internal and external guest complexation. Organic and Biomolecular 

Chemistry, v. 15, n. 4, p. 911–919, 2017.  

GONZÁLEZ, C. et al. Climate change and risk of leishmaniasis in North America: 

Predictions from ecological niche models of vector and reservoir species. PLoS Neglected 

Tropical Diseases, v. 4, n. 1, 2010.  

GRIFFITHS, P. R.; DE HASETH, J. A. Fourier Transform Infrared Spectrometry. 

Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2007. v. 42 

GUPTA, V. P. Principles and Applications of Quantum Chemistry. 1st. ed. [s.l.] Elsevier, 

2016.  

HOLLER, M. et al. The high yielding synthesis of pillar[5]arenes under Friedel-Crafts 

conditions explained by dynamic covalent bond formation. Chemical Communications, v. 

48, n. 20, p. 2576–2578, 2012.  

HORE, P. J. Nuclear magnetic resonance. Oxford: Oxford University Press Inc., 1995.  

HOUSECROFT, C. E.; SHARPE, A. G. Inorganic Chemistry. 4th. ed. Barcelona: Pearson, 

2012.  

HU, X. B. et al. Pillar[n]arenes (n = 8–10) with two cavities: Synthesis, structures and 

complexing properties. Chemical Communications, v. 48, n. 89, p. 10999–11001, 2012.  

HUMMERS, W. S.; OFFEMAN, R. E. Preparation of Graphitic Oxide. Journal of the 

American Chemical Society, v. 80, n. 6, p. 1339, 1958.  

INSTRUMENTS, M. MicroCal ITC 200 System.Malvern Instruments Ltd, , 2014.  

JIE, K. et al. Near-Ideal Xylene Selectivity in Adaptive Molecular Pillar[n]arene Crystals. 

Journal of the American Chemical Society, v. 140, n. 22, p. 6921–6930, 2018.  

JIJIE, R. et al. Nanomaterials for transdermal drug delivery: Beyond the state of the art of 

liposomal structures. Journal of Materials Chemistry B, v. 5, n. 44, p. 8653–8675, 2017.  



Trabalho de Conclusão de Curso - UFF 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia 

Isabela Alves de Albuquerque Bessa 

 

 
 

66 

KANWAR, R. et al. Green nanotechnology-driven drug delivery assemblies. ACS Omega, v. 

4, n. 5, p. 8804–8815, 2019.  

KASVI. Espectrofotometria: Análise da concentração de soluções. Disponível em: 

<https://kasvi.com.br/espectrofotometria-analise-concentracao-solucoes/>. Acesso em: 17 jul. 

2020.  

KUMAR, S.; CHATTERJEE, K. Comprehensive Review on the Use of Graphene-Based 

Substrates for Regenerative Medicine and Biomedical Devices. ACS Applied Materials and 

Interfaces, v. 8, n. 40, p. 26431–26457, 2016.  

LI, C. Pillararene-based supramolecular polymers: from molecular recognition to polymeric 

aggregates. Chemical Communications, v. 50, n. 83, p. 12420–12433, 2014.  

LIBRETEXTS, C. 13.6: Electronic Spectra Contain Electronic, Vibrational, and 

Rotational Information. Disponível em: 

<https://chem.libretexts.org/Courses/Pacific_Union_College/Quantum_Chemistry/13%3A_M

olecular_Spectroscopy/13.06%3A_Electronic_Spectra_Contain_Electronic%2C_Vibrational

%2C_and_Rotational_Information>. Acesso em: 15 out. 2020.  

LIU, J.; CUI, L.; LOSIC, D. Graphene and graphene oxide as new nanocarriers for drug 

delivery applications. Acta Biomaterialia, v. 9, n. 12, p. 9243–9257, 2013.  

LIU, Z.; NALLURI, S. K. M.; FRASER STODDART, J. Surveying macrocyclic chemistry: 

From flexible crown ethers to rigid cyclophanes. Chemical Society Reviews, v. 46, n. 9, p. 

2459–2478, 2017.  

MA, Y. et al. A cationic water-soluble pillar[5]arene: Synthesis and host-guest complexation 

with sodium 1-octanesulfonate. Chemical Communications, v. 47, n. 45, p. 12340–12342, 

2011.  

MACHADO, P. R. et al. Miltefosine in the treatment of cutaneous leishmaniasis caused by 

leishmania braziliensis in Brazil: A randomized and controlled trial. PLoS Neglected 

Tropical Diseases, v. 4, n. 12, p. 1–6, 2010.  

MAITY, A. R.; STEPENSKY, D. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Nano-Drug 

Delivery Systems. In: Intracellular Delivery III. Beer-Sheva: Springer Int, 2016. p. 341–

362.  

MASSARANDUBA SANTOS, H. M. et al. Obtenção de pellets por extrusão e esferonizaç ão 

farmacêutica. Parte I. Avaliação das variáveis tecnológicas e de formulação. Revista 

Brasileira de Ciencias Farmaceuticas/Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 

40, n. 4, p. 455–470, 2004.  



Trabalho de Conclusão de Curso - UFF 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia 

Isabela Alves de Albuquerque Bessa 

 

 
 

67 

MORICONI, M. et al. Phlebotomine sand fly–borne pathogens in the Mediterranean Basin: 

Human leishmaniasis and phlebovirus infections. PLoS Neglected Tropical Diseases, v. 11, 

n. 8, p. 1–19, 2017.  

MUHAMMED, M. A. H. et al. Pillar[5]arene-Stabilized Silver Nanoclusters: Extraordinary 

Stability and Luminescence Enhancement Induced by Host–Guest Interactions. Angewandte 

Chemie - International Edition, v. 58, n. 44, p. 15665–15670, 28 out. 2019.  

NAGLE, A. S. et al. Recent developments in drug discovery for leishmaniasis and human 

african trypanosomiasis. Chemical Reviews, v. 114, n. 22, p. 11305–11347, 2014.  

NIREESHA, G. et al. Lyophilization/Freeze Drying -An Review. International Journal of 

Novel Trends in Pharmaceutical Sciences, v. 3, n. 4, p. 87–98, 2013.  

NOBELPRIZE.ORG. The Nobel Prize in Chemistry 1987. Disponível em: 

<https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1987/summary/>. Acesso em: 11 jun. 2020.  

NOVOSELOV, K. S. et al. Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films. Science, v. 

306, n. 5696, p. 666–669, 22 out. 2004.  

OGOSHI, T. et al. para-bridged symmetrical pillar[5]arenes: Their Lewis acid catalyzed 

synthesis and host-guest property. Journal of the American Chemical Society, v. 130, n. 15, 

p. 5022–5023, 2008.  

OGOSHI, T. et al. Conversion from pillar[5]arene to pillar[6-15]arenes by ring expansion and 

encapsulation of C60 by pillar[ n ]arenes with nanosize cavities. Organic Letters, v. 16, n. 

11, p. 2896–2899, 2014a.  

OGOSHI, T. et al. The template effect of solvents on high yield synthesis, co-cyclization of 

pillar[6]arenes and interconversion between pillar[5]- and pillar[6]arenes. Chemical 

Communications, v. 50, n. 43, p. 5774–5777, 2014b.  

OGOSHI, T.; YAMAGISHI, T. Pillararenes. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2015.  

OGOSHI, T.; YAMAGISHI, T. A. Pillararenes: Versatile synthetic receptors for 

supramolecular chemistry. European Journal of Organic Chemistry, n. 15, p. 2961–2975, 

2013.  

OGOSHI, T.; YAMAGISHI, T. A.; NAKAMOTO, Y. Pillar-Shaped Macrocyclic Hosts 

Pillar[n]arenes: New Key Players for Supramolecular Chemistry. Chemical Reviews, v. 116, 

n. 14, p. 7937–8002, 2016.  

OLIVEIRA, O. V. DE; COSTA, G. D. C.; COSTA, L. T. Encapsulation of the Sulfur 

Compounds by Cucurbit[7]uril: A Quantum Chemistry Study. Journal of Physical 

Chemistry B, v. 122, n. 50, p. 12107–12113, 2018.  



Trabalho de Conclusão de Curso - UFF 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia 

Isabela Alves de Albuquerque Bessa 

 

 
 

68 

OSTOS, F. J. et al. Self-aggregation in aqueous solution of amphiphilic cationic 

calix[4]arenes. Potential use as vectors and nanocarriers. Journal of Molecular Liquids, v. 

304, 2020.  

PARK, K. Controlled drug delivery systems: Past forward and future back. Journal of 

Controlled Release, v. 190, p. 3–8, 2014.  

PARK, K. Drug delivery research: The invention cycle. Molecular Pharmaceutics, v. 13, n. 

7, p. 2143–2147, 2016.  

PEACOCKE, C. Concepts. In: Supramolecular Chemistry. Chichester, UK: John Wiley & 

Sons, Ltd, 2013. p. 1–48.  

PEDERSEN, C. J. Cyclic Polyethers and Their Complexes. Journal of the American 

Chemical Society, v. 2, n. 11, p. 209, 1967.  

PEI, S.; CHENG, H. M. The reduction of graphene oxide. Carbon, v. 50, n. 9, p. 3210–3228, 

2012.  

PIGORSCH, E. Spectroscopic characterisation of cationic quaternary ammonium starches. 

Starch/Staerke, v. 61, n. 3–4, p. 129–138, 2009.  

PROZELLER, D.; MORSBACH, S.; LANDFESTER, K. Isothermal titration calorimetry as a 

complementary method for investigating nanoparticle-protein interactions. Nanoscale, v. 11, 

n. 41, p. 19265–19273, 2019.  

QIANG, L. et al. A novel macrophage-mediated biomimetic delivery system with NIR-

triggered release for prostate cancer therapy. Journal of Nanobiotechnology, v. 17, n. 1, p. 

1–15, 2019.  

ROPER, K. A. et al. The application of a monolithic triphenylphosphine reagent for 

conducting Appel reactions in flow microreactors. Beilstein Journal of Organic Chemistry, 

v. 7, p. 1648–1655, 2011.  

SANGSHETTI, J. N. et al. Antileishmanial drug discovery: Comprehensive review of the last 

10 years. RSC Advances, v. 5, n. 41, p. 32376–32415, 2015.  

SANTOS, E. C. S. et al. A reversible, switchable pH-driven quaternary ammonium 

pillar[5]arene nanogate for mesoporous silica nanoparticles. Journal of Materials Chemistry 

B, v. 8, n. 4, p. 703–714, 2020a.  

SANTOS, F. A. Caracterização de grafeno quimicamente esfoliado para aplicações em 

nanomedicina. [s.l: s.n.]. 

SANTOS, J. F. L. et al. Ressonância de plasmon de superfície localizado e aplicação em 

biossensores e células solares. Quimica Nova, v. 39, n. 9, p. 1098–1111, 15 jul. 2016.  



Trabalho de Conclusão de Curso - UFF 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia 

Isabela Alves de Albuquerque Bessa 

 

 
 

69 

SANTOS, S. S. et al. Searching for drugs for Chagas disease, leishmaniasis and 

schistosomiasis: a review. International Journal of Antimicrobial Agents, v. 55, n. 4, p. 

105906, 2020b.  

SANTRA, S. et al. Role of polar solvents for the synthesis of pillar[6]arenes. RSC Advances, 

v. 5, n. 126, p. 104284–104288, 2015.  

SAÚDE, M. DA. Leishmaniose Visceral: o que é, causas, sintomas, tratamento, 

diagnóstico e prevenção. Disponível em: <https://saude.gov.br/saude-de-a-z/leishmaniose-

visceral>. Acesso em: 2 maio. 2020a.  

SAÚDE, M. DA. Leishmaniose Tegumentar (LT): o que é, causas, sintomas, tratamento, 

diagnóstico e prevenção. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/saude-de-a-

z/leishmaniose-tegumentar>. Acesso em: 2 maio. 2020b.  

SCHÖNBECK, C. et al. Solvent effects and driving forces in pillararene inclusion complexes. 

Journal of Physical Chemistry B, v. 119, n. 22, p. 6711–6720, 2015.  

SEEKAEW, Y. et al. Synthesis, characterization, and applications of graphene and 

derivatives. In: YARAGALLA, S. et al. (Eds.). . Carbon-Based Nanofillers and Their 

Rubber Nanocomposites: Carbon Nano-Objects. Bangkok: Elsevier Inc., 2018. p. 259–

283.  

SENAPATI, S. et al. Controlled drug delivery vehicles for cancer treatment and their 

performance. Signal Transduction and Targeted Therapy, v. 3, n. 1, p. 1–19, 2018.  

SHANGGUAN, L. et al. Enhancing the solubility and bioactivity of anticancer drug 

tamoxifen by water-soluble pillar[6]arene-based host–guest complexation. Chemical 

Communications, v. 53, n. 70, p. 9749–9752, 2017.  

SHAW, D. J. Introdução à química de colóides e de superfícies. São Paulo: Edgard 

Blucher, Ed da Univerdade de São Paulo, 1975.  

SILVEIRA, E. V. et al. Inhibitory and Cooperative Effects Regulated by pH in Host-Guest 

Complexation between Cationic Pillar[5]arene and Reactive 2-Carboxyphthalanilic Acid. 

Journal of Organic Chemistry, v. 84, n. 15, p. 9684–9692, 2019.  

SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X.; KIEMLE, D. J. Spectrometric Identification of 

Organic Compunds. 7. ed. [s.l.] John Wiley & Sons, Inc., 2005.  

SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. Principles of Instrumental Analysis. 7th. 

ed. Boston: Cengage Learning, 2016.  

SOARES, M. et al. Permeação cutânea: Desafios e oportunidades. Revista de Ciencias 

Farmaceuticas Basica e Aplicada, v. 36, n. 3, p. 337–348, 2015.  



Trabalho de Conclusão de Curso - UFF 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia 

Isabela Alves de Albuquerque Bessa 

 

 
 

70 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. Química Orgânica I. 7. ed. [s.l.] John Wiley & 

Sons, Inc., 2000.  

SRIVASTAVA, V. K.; YADAV, R. Isothermal titration calorimetry. [s.l.] Elsevier Inc., 

2019.  

STEED, J. W.; ATWOOD, J. L. Molecular Guests in Solution. In: Supramolecular 

Chemistry. [s.l: s.n.]. p. 307–384.  

STEED, J. W.; TURNER, D. R.; WALLACE, K. J. Core Concepts in Supramolecular 

Chemistry and Nanochemistry. [s.l.] John Wiley & Sons, Ltd, 2007.  

STONE, N. R. H. et al. Liposomal Amphotericin B (AmBisome®): A Review of the 

Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, Clinical Experience and Future Directions. Drugs, v. 

76, n. 4, p. 485–500, 2016.  

STREBHARDT, K.; ULLRICH, A. Paul Ehrlich’s magic bullet concept: 100 Years of 

progress. Nature Reviews Cancer, v. 8, n. 6, p. 473–480, 2008.  

STRUTT, N. L. et al. Functionalizing pillar[n]arenes. Accounts of Chemical Research, v. 

47, n. 8, p. 2631–2642, 2014.  

SUN, N. et al. An unprecedented porphyrin-pillar[5]arene hybrid ditopic receptor. RSC 

Advances, v. 5, n. 54, p. 43218–43224, 2015.  

SUNDAR, S.; OLLIARO, P. L. Miltefosine in the treatment of leishmaniasis: Clinical 

evidence for informed clinical risk management. Therapeutics and Clinical Risk 

Management, v. 3, n. 5, p. 733–740, 2007.  

SUNYOTO, T.; POTET, J.; BOELAERT, M. Why miltefosine - A life-saving drug for 

leishmaniasis-is unavailable to people who need it the most. BMJ Global Health, v. 3, n. 3, 

p. 1–10, 2018.  

TAN, L. L. et al. Pillar[5]arene-based supramolecular organic frameworks for highly selective 

CO2-capture at ambient conditions. Advanced Materials, v. 26, n. 41, p. 7027–7031, 2014.  

TAN, X. et al. The synthesis of water-soluble phosphate pillar[5]arenes functionalized 

graphene as a fluorescent probe for sensitive detection of paraquat. Talanta, v. 195, p. 472–

479, 2019.  

TARCAN, R. et al. Reduced graphene oxide today. Journal of Materials Chemistry C, v. 8, 

n. 4, p. 1198–1224, 2020.  

TEIXEIRA, M. G. et al. Theoretical and experimental study of inclusion complexes formed 

by isoniazid and modified β-cyclodextrins: 1H NMR structural determination and 



Trabalho de Conclusão de Curso - UFF 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia 

Isabela Alves de Albuquerque Bessa 

 

 
 

71 

antibacterial activity evaluation. Journal of Physical Chemistry B, v. 118, n. 1, p. 81–93, 

2014.  

THAKURIA, R.; NATH, N. K.; SAHA, B. K. The Nature and Applications of π-π 

Interactions: A Perspective. Crystal Growth and Design, v. 19, n. 2, p. 523–528, 2019.  

TIBBITT, M. W.; DAHLMAN, J. E.; LANGER, R. Emerging Frontiers in Drug Delivery. 

Journal of the American Chemical Society, v. 138, n. 3, p. 704–717, 2016.  

VAN BOCXLAER, K. et al. Topical formulations of miltefosine for cutaneous leishmaniasis 

in a BALB/c mouse model. Journal of Pharmacy and Pharmacology, v. 68, p. 862–872, 

2016.  

VARSHEY, D. B. et al. Supramolecular Interactions. In: Supramolecular Chemistry. 

Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2012.  

VELÁZQUEZ‐CAMPOY, A. et al. Isothermal Titration Calorimetry. Current Protocols in 

Cell Biology, v. 23, n. 1, p. 163–169, jun. 2004.  

WANDERLIND, E. H. et al. Imidazole-Functionalized Pillar[5]arenes: Highly Reactive and 

Selective Supramolecular Artificial Enzymes. ACS Catalysis, v. 8, n. 4, p. 3343–3347, 2018.  

WANG, Z. Comprehensive Organic Name Reactions and Reagents: Appel Reaction. 

Angewandte Chemie International Edition, v. 49, n. 15, p. 801–811, 2010.  

WEBBER, M. J.; LANGER, R. Drug delivery by supramolecular design. Chemical Society 

Reviews, v. 46, n. 21, p. 6600–6620, 2017.  

WEN, H.; PARK, K. Oral Controlled Release Formulation Design and Drug Delivery. 

Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2010.  

WHO. Leishmaniasis – Disease distribution of new cases in Brazil. Disponível em: 

<https://www.who.int/leishmaniasis/leishmaniasis_CP_disease_distribution_BRA_2015/en/>. 

Acesso em: 8 maio. 2020.  

WHO. Leishmaniasis country profile- 2015 Brazil. World Health Organization, p. 1–2, 

2017.  

WHO. Neglected tropical diseases. Disponível em: 

<https://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/>. Acesso em: 2 maio. 2020a.  

WHO. Leishmaniasis. Disponível em: 

<https://www.who.int/gho/neglected_diseases/leishmaniasis/en/>. Acesso em: 8 maio. 2020b.  

WISEMAN, T. et al. Rapid measurement of binding constants and heats of binding using a 

new titration calorimeter. Analytical Biochemistry, v. 179, n. 1, p. 131–137, 1989.  



Trabalho de Conclusão de Curso - UFF 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia 

Isabela Alves de Albuquerque Bessa 

 

 
 

72 

WU, J. BIN et al. Raman spectroscopy of graphene-based materials and its applications in 

related devices. Chemical Society Reviews, v. 47, n. 5, p. 1822–1873, 2018.  

YAMASHITA, F.; HASHIDA, M. Pharmacokinetic considerations for targeted drug delivery. 

Advanced Drug Delivery Reviews, v. 65, n. 1, p. 139–147, 2013.  

YAO, Y. et al. An amphiphilic pillar[5]arene: Synthesis, controllable self-assembly in water, 

and application in calcein release and TNT adsorption. Journal of the American Chemical 

Society, v. 134, n. 38, p. 15712–15715, 2012.  

YU, G. et al. A pillararene-based ternary drug-delivery system with photocontrolled 

anticancer drug release. Small, v. 11, n. 8, p. 919–925, 2015.  

ZHANG, B.; ISAACS, L. Acyclic cucurbit[n]uril-type molecular containers: Influence of 

aromatic walls on their function as solubilizing excipients for insoluble drugs. Journal of 

Medicinal Chemistry, v. 57, n. 22, p. 9554–9563, 2014.  

ZHANG, H.; LI, C. Pillararene-functionalised graphene nanomaterials. RSC Advances, v. 

10, n. 31, p. 18502–18511, 2020.  

ZHANG, J.; SCHERER, G. W. Comparison of methods for arresting hydration of cement. 

Cement and Concrete Research, v. 41, n. 10, p. 1024–1036, 2011.  

ZHANG, Z.; SCHNIEPP, H. C.; ADAMSON, D. H. Characterization of graphene oxide: 

Variations in reported approaches. Carbon, v. 154, p. 510–521, 2019.  

ZHOU, J. et al. Synergistically enhanced electrochemical response of host-guest recognition 

based on ternary nanocomposites: Reduced graphene oxide-amphiphilic pillar[5]arene-gold 

nanoparticles. ACS Applied Materials and Interfaces, v. 5, n. 21, p. 11218–11224, 2013.  

  

ANEXO 

 

ANEXO A – Espectros de RMN de 1H 

 



Trabalho de Conclusão de Curso - UFF 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia 

Isabela Alves de Albuquerque Bessa 

 

 
 

73 

 

Figura 31: Espectro de RMN de 1H do intermediário (3) (CDCl3, 298 K, 500 MHz). 

Figura 30: Espectro de RMN de 1H do intermediário (2) (CDCl3, 298 K, 500 MHz). 
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Figura 33: Espectro de RMN de 1H da miltefosina (D2O, 298 K, 500 MHz) 

 

Figura 32: Espectro de RMN de 1H do composto final AP[5]A (D2O, 298 K, 500 MHz). 
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Figura 34: Espectro de RMN de 1H da mistura equimolar de miltefosina e AP[5]A (D2O, 298 

K, 500 MHz) 

 

ANEXO B – Espectroscopia por ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN 1H) 

 A espectroscopia por ressonância magnética nuclear é uma técnica onde a matéria 

interage com um campo magnético. Em essência, a matéria é formada por átomos e esses 

contêm núcleos atômicos.  

 Núcleos atômicos apresentam massa, carga e spin. O número quântico de spin I do 

núcleo é determinado pelo número de prótons e nêutrons desemparelhados, onde cada um 

contribui com spin = ½. Quando I = 0, isto é, não há prótons e nêutrons desemparelhados, o 

momento angular de spin I (Equação 3) também é zero. Por exemplo, os isótopos 12C e 16O 

apresentam I = 0 enquanto os isótopos 1H, 13C e 15N apresentam I = ½. O momento magnético 

 de um núcleo é diretamente proporcional ao momento angular de spin e tem como constante 

de proporcionalidade a constante giromagnética  (HORE, 1995). 

     𝑰 = [𝐼(𝐼 + 1))]1/2.
ℎ

2𝜋
     (3) 

 Em condições normais, o núcleo apresenta 2I +1 orientações de spin degeneradas, em 

relação a um eixo arbitrário. Na presença de um campo magnético B, essa degenerescência é 
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quebrada devido ao efeito Zeeman e a frequência  (Equação 4), chamada de frequência de 

Larmor, que corresponde a diferença entre as orientações. Nessas condições, a população de 

spin em cada estado é determinada pela distribuição de Boltzamnn (DIEGUEZ et al., 2018). 

     𝜐 =  
𝛾 .𝐵

2𝜋
      (4) 

 De acordo com a Equação 4, a frequência de RMN de um núcleo é determinada pela 

constante giromagnética e pelo campo aplicado. O espectrômetro de RMN consiste em um 

eletroímã supercondutor que produz um campo B0 ao longo do eixo z. A amostra é inserida 

nas linhas campo, entre as bobinas. O supercondutor funciona a baixas temperaturas (4 K 

aproximadamente) com auxílio de hélio líquido, o que aumenta o custo da técnica. Contudo, o 

espaço que contém a amostra se mantém à temperatura ambiente (ATKINS; DE PAULA, 

2006; DIEGUEZ et al., 2018).  

 Apesar de a espectroscopia de RMN fazer uso da interação do núcleo atômico com a 

radiação, a nuvem eletrônica apresenta um papel fundamental. Isso porque os elétrons 

também têm spin. Dessa forma, a aplicação do campo magnético externo resulta em pequenos 

campos de orientação oposta B’, que diminui a diferença de energia entre os estados (Figura 

35). Esse efeito é chamado de blindagem por parte da nuvem eletrônica e o campo realmente 

sentido pelo núcleo é a diferença entre o campo externo e o campo magnético gerado pelos 

elétrons. Isso pode ser reescrito pela Equação 6, onde  é a constante de blindagem (HORE, 

1995). 

 

Figura 35: Níveis de energia de um núcleo (I = ½) na ausência de campo magnético; na 

presença de campo magnético sem (azul) e com nuvem eletrônica (verde). 
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    𝐵 = 𝐵0 − 𝐵′ = 𝐵0(1 − 𝜎)    (5) 

    𝜐 =  
𝛾.𝐵0(1−𝜎) 

2𝜋
      (6) 

 O mesmo efeito de blindagem ocorre quando esses núcleos estão presentes em 

moléculas. Cada grupo vizinho ao núcleo analisado pode ser interpretado como uma nuvem 

eletrônica que blinda o campo magnético de acordo com o valor seu de . De forma a 

padronizar as medidas de RMN, utiliza-se a diferença de frequência entre o núcleo e uma 

referência. Essa diferença dividida pelo valor de frequência da referência (Equação 7) é 

chamada de deslocamento químico ().  

    𝛿 =  106 (𝜈− 𝜈𝑟𝑒𝑓)

𝜈𝑟𝑒𝑓
     (7) 

 Normalmente, para RMN de 1H e 13C, a referência utilizada é o tetrametilsilano (TMS) 

porque é um composto inerte e solúvel na maioria dos solventes orgânicos. Além disso, os 

núcleos de 1H e 13C do TMS apresentam alto valor de , o que resulta em um sinal em baixa 

frequência e, por consequência, valores positivos de .  

 

ANEXO C – Espectroscopia vibracional na região do Infravermelho (ATR-FTIR) 

 Em termos gerais, a espectroscopia é um conjunto de técnicas que estuda a interação 

da radiação eletromagnética com átomos e moléculas. A espectroscopia é dividida de acordo 

com a frequência da radiação utilizada e seu efeito na molécula. A Figura 36 apresenta os 

níveis de energia de uma molécula, onde a energia do fóton incidente pode resultar na 

excitação eletrônica, vibração da ligação ou rotação dos átomos. 

Figura 36: Os três tipos de níveis energéticos em uma molécula diatômica. 

Fonte: (LIBRETEXTS, 2020) 
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 A espectroscopia de infravermelho corresponde a absorção de radiação por uma 

molécula na faixa de 104 a 102 cm-1 (região do infravermelho), resultando na transição entre 

estados de energia vibracionais quantizados. A Figura 36 mostra as curvas de potencial de 

Morse, onde em níveis vibracionais mais baixos da curva se assemelham a uma parábola. 

Nesse caso, pode-se aproximar o sistema para o modelo de oscilador harmônico (Equação 8), 

onde  = frequência vibracional,  = constante de força da ligação e  = massa reduzida. A 

aproximação do oscilador harmônico é consistente na previsão dos valores de frequência 

considerando as transições a partir do estado fundamental para o primeiro estado vibracional, 

que corresponde a faixa espectral de 4000 a 200 cm-1 (ATKINS; DE PAULA, 2006). 

     𝜐 =  
1

2.𝜋.𝑐
√

𝜅

𝜇
       (8) 

 Para que a absorção de radiação na região do infravermelho ocorra de fato, a molécula 

deve apresentar um dipolo elétrico. Isso porque, quando uma ligação vibra, o dipolo da 

molécula cria um campo elétrico que interage com a componente elétrica da radiação. Se a 

frequência da radiação incidente for igual a frequência natural de vibração da molécula, há 

absorção da radiação e aumento na amplitude da vibração molecular (SKOOG; HOLLER; 

CROUCH, 2016).  

 O espectrômetro de FTIR consiste em uma fonte de luz na região do infravermelho 

(4000 a 400 cm-1) que é dividida, com auxílio de espelhos, em dois feixes: um de frequência 

fixa e outro de frequência variável. Os feixes passam pela amostra e a diferença entre os 

caminhos óticos dos feixes transmitidos resulta uma sequência de interferências construtivas e 

destrutivas. A transformada de Fourier (FT) converte o sinal obtido em função do tempo para 

um sinal em função da frequência (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2005). No caso de 

equipamentos com acessório ATR, o feixe não é transmitido, e sim refratado de acordo com a 

lei de Snell (Equação 9), onde n = índice de refração do meio e  = ângulo de incidência (1) e 

refração (2) (GRIFFITHS; DE HASETH, 2007). 

    𝑛1. sen 𝜃1 =  𝑛2. sen 𝜃2     (9) 

 Pode-se dizer que o meio (1) é mais denso que o meio (2) quando n1 > n2, logo o 

ângulo de refração (2) será maior que o ângulo de incidência (1). Quando o ângulo de refração 

atinge o valor de 90º, o ângulo de incidência é chamado de ângulo crítico, c. Quando 1 ≥ c, 

o ângulo de refração 2 é igual ao ângulo incidente. Dessa forma, pela técnica de ATR, a 

amostra é posicionada em um cristal com índice de refração maior e os feixes de radiação são 
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refratados na estrutura interna desse cristal. O diamante é um dos cristais mais utilizados 

porque apresenta índice de refração mais alto que a maioria dos compostos orgânicos (n = 

2,41). Essa técnica é simples e não destrutiva, as amostras podem ser sólidas ou líquidas e não 

precisam de tratamento prévio (GRIFFITHS; DE HASETH, 2007). 

 

ANEXO D – Titulação calorimétrica isotérmica (ITC) 

 A titulação calorimétrica isotérmica (ITC) é uma técnica analítica que estuda, 

experimentalmente, a interação entre duas moléculas de acordo com medidas de calor 

absorvido ou desprendido. Essa técnica é utilizada a fim de obter constantes termodinâmicas 

da interação bem como sua estequiometria (PROZELLER; MORSBACH; LANDFESTER, 

2019; SRIVASTAVA; YADAV, 2019).  

 O instrumento consiste em duas células adiabáticas, onde uma contém o titulado 

(normalmente, a macromolécula) e outra apenas o solvente, chamada de célula de referência 

(Figura 37a), ambas com volume fixo. A seringa é adicionada na célula de amostra e 

pequenas injeções de volume do titulante são realizadas. A cada injeção, a interação da 

macromolécula com o ligante resulta em variação de calor que, por sua vez, gera uma 

variação de temperatura. Dessa forma, o equipamento fornece energia de forma a manter a 

analise isotérmica (INSTRUMENTS, 2014; VELÁZQUEZ‐CAMPOY et al., 2004).  

Figura 37: (a) Representação esquemática do funcionamento de um equipamento de ITC e (b) 

exemplo de uma curva de titulação calorimétrica. 

Fonte: (PROZELLER; MORSBACH; LANDFESTER, 2019). Licença de imagem: 1072489-

3 
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 A variação de calor corrigida de cada injeção é transformada em um sinal e, ao final 

de n injeções, um gráfico é obtido como exemplificado na Figura 37b. Os sinais são 

integrados individualmente e os pontos são obtidos. Os programas utilizados apresentam 

modelos de ajustes das curvas de acordo com o número e o tipo de interações. A partir de um 

modelo, os pontos formam uma curva de titulação onde o ponto de inflexão indica a razão 

molar da interação, a diferença entre os valores máximo e mínimo de calor dá o valor de H e 

a tangente no ponto de inflexão determina a constante de interação, Ka. Utilizando as 

Equações 11 e 12, obtém-se os demais parâmetros termodinâmicos (INSTRUMENTS, 2014; 

VELÁZQUEZ‐CAMPOY et al., 2004; WISEMAN et al., 1989).  

    ∆𝐺 =  −𝑅. 𝑇. 𝑙𝑛𝐾𝑎      (10) 

    ∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇. ∆𝑆      (11) 

 Uma condição importante para se obter uma boa análise de ITC é a determinação das 

concentrações a serem utilizadas na medida, uma vez que o calor envolvido é proporcional. A 

mesma pode ser determinada a partir de um conhecimento prévio dos valores de Ka e da razão 

molar obtidas em outros estudos, empregando a Equação 12 desenvolvida por Wiseman em 

1989. 

    𝑐 = 𝑛 . [𝑀] . 𝐾𝑎      (12) 

 

 O fator c é uma constante adimensional que descreve a janela de obtenção das 

constantes de interação. Em termos práticos, com um valor alto de c (c > 1000), obtém-se um 

valor de H confiável e Ka não confiável. Com um valor de c baixo (c < 1), ambos os valores 

Figura 38: Perfis de curvas de titulação dependentes do valor de c. 

Fonte: (INSTRUMENTS, 2014) 
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não são confiáveis. Dessa forma, busca-se um valor médio de c (10 < c < 100) que resulta em 

valores confiáveis (VELÁZQUEZ‐CAMPOY et al., 2004; WISEMAN et al., 1989). 

 

ANEXO E – Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta visível (UV-Vis) 

 A espectroscopia de absorção está contida em uma classe espectroscópica chamada de 

espectrofotometria, que envolve não só a absorção de fótons, como também a sua emissão. A 

absorção é caracterizada pela transição de um elétron do estado fundamental para um estado 

de maior energia, através da captura de um fóton como ilustrado na Figura 36. A emissão é a 

liberação de um fóton de energia distinta daquele absorvido (HOUSECROFT; SHARPE, 

2012). 

 Em uma molécula, normalmente, a diferença de energia entre o HOMO e LUMO é tal 

que o fóton absorvido apresenta comprimento de onda contido na região do ultravioleta 

visível (UV-Vis). Como os orbitais moleculares são quantizados, a energia associada a esse 

fóton absorvido também é quantizada (HOUSECROFT; SHARPE, 2012). Dessa forma, eram 

de se esperar linhas de absorção, e não um espectro contínuo, diferentemente da absorção 

atômica. De acordo com o princípio de Franck-Condon e a aproximação de Born-

Oppenheimer, pode-se considerar fixa a posição do núcleo durante a transição eletrônica, uma 

vez que a massa do núcleo é muito maior que a massa do elétron e, portanto, o movimento 

eletrônico é mais rápido. Assim, a transição eletrônica resulta em uma redistribuição de cargas 

na molécula que, por sua vez, gera mudanças nos estados vibracionais. O evento simultâneo 

de transição eletrônica e vibracional é chamado de transição vibrônica. Isso significa que o 

elétron no estado excitado pode atingir diversos níveis vibracionais, uma vez que estes são 

próximos, e, consequentemente, o resultado final é um espectro contínuo de absorção 

(ATKINS; DE PAULA, 2006; GUPTA, 2016). 

 Para que a transição eletrônica ocorra de fato, os sistemas moleculares devem 

obedecer a algumas regras, chamadas de regras de seleção. As transições proibidas por spin 

são aquelas em que os estados inicial e final apresentam multiplicidade de spin diferentes, 

consequência de S diferente de zero. Para moléculas com centro de inversão, existe a regra 

de Laporte, que diz que deve haver mudança de paridade na transição. Ou seja, transições u 

 u e g  g são proibidas (ATKINS; DE PAULA, 2006). Nesse contexto, as transições 

eletrônicas que dão origem aos espectros são: *  , *  n, *  , *  n, 

transferência de carga e transições ‘d-d’ (HOUSECROFT; SHARPE, 2012). 
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 O instrumento de espectrofotometria de absorção molecular e seu funcionamento são 

bem simples. O equipamento é composto por sete partes principais, como descrito na Figura 

39. A fonte luminosa é uma lâmpada que produz um espectro contínuo de radiação em uma 

faixa de comprimento de onda dependente de sua composição. Lâmpadas de deutério e 

hidrogênio produzem espectros na região de 160 – 800 nm, mas apenas na região do UV 

(faixa de 190 – 400 nm) o espectro é contínuo. Lâmpadas com filamento de tungstênio 

produzem um espectro extenso, de 350 a 2500 nm. Algumas dessas lâmpadas contém 

pequenas quantidades de iodeto, que aumenta a vida útil da lâmpada e a eficiência espectral 

na faixa do UV (SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2016). 

 A luz emitida pela lâmpada passa por um monocromador que transforma a radiação 

monocromática em diversos comprimentos de onda. As radiações de diferentes energias 

passam por uma fenda seletora de comprimento de onda, fazendo com que cada comprimento 

de onda da radiação incidente atinja a amostra. Uma parte dessa radiação é utilizada na 

absorção molecular e parte da radiação não absorvida, isto é, a transmitida, é detectada pelo 

detector e transformada em sinal elétrico, que é reconhecido por um software (SKOOG; 

HOLLER; CROUCH, 2016). 

 

 O espectro resultante é obtido em comprimento de onda em função da absorvância 

dada pela Equação 13. A transmitância T é dada pela razão da intensidade da radiação 

transmitida I e pela intensidade da radiação incidente I0 (HOUSECROFT; SHARPE, 2012; 

SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2016). 

𝐴 =  − 𝑙𝑜𝑔 𝑇 =  − 𝑙𝑜𝑔
𝐼

𝐼0
      (13) 

Figura 39: Representação esquemática do funcionamento de um espectrofotômetro onde (a) 

fonte de luz, (b) monocromador, (c) fenda seletora, (d) cubeta com amostra, (e) detector e (f) 

leitor. 

 . 

Fonte: Figura adaptada de (KASVI, 2018) 
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 A espectroscopia de absorção molecular pode ser uma análise quantitativa através da 

lei de Lambert-Beer a qual relaciona a absorvância com a concentração, em mol L-1, da 

amostra analisada. A partir da Equação 14, observa-se que a absorvância A é diretamente 

proporcional à concentração C, ao caminho ótico – comprimento b, em cm, da cubeta – e ao 

coeficiente molar de absorção , constante intrínseca de cada amostra, dado em L3 mol-1 cm-1 

(HOUSECROFT; SHARPE, 2012). 

     𝐴 =  휀. 𝑏. 𝐶       (14) 

 A lei de Lambert-Beer se torna muito importante uma vez que compostos que 

apresentam absorção na região do UV-Vis podem ter sua concentração determinada 

rapidamente por meio dessa técnica. Para tal, é necessário a construção de uma curva de 

calibração, onde diversas amostras com concentrações conhecidas são medidas. Como   e b 

são valores constantes para uma única amostra, a Equação 14 se torna uma função linear de A 

em função de C. Dessa forma, com os valores obtidos, realiza-se uma regressão linear e 

obtém-se a curva de calibração. De posse dessa curva, é possível determinar a concentração 

do analito na amostra a ser analisada (SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2016). 

 

ANEXO F – Liofilização 

 Liofilização ou crio dessecação é um processo de remoção de água no estado sólido de 

um substrato. A técnica consiste no congelamento da substância que, no liofilizador, passa por 

duas etapas de secagem. A primeira etapa é a sublimação do gelo, que envolve a passagem do 

estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Isso é possível quando se 

reduz a pressão do sistema e aumenta a temperatura, de forma a ficar abaixo do ponto triplo 

da água (Figura 40). A baixa pressão permite que as moléculas de água migrem do gelo para o 

vapor, processo que ocorre lentamente. A segunda etapa de secagem é a remoção de água 

adsorvida no substrato e que não foi congelada. Nessa etapa, a temperatura é maior do que na 

primeira etapa para permitir a dessorção das moléculas de água (BISHT; IQBAL, 2015). 
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 Baixo índice de contaminação e proteção da amostra de oxidação e degradação são 

algumas das vantagens desse processo frente aos demais mostrados na Figura 40. Contudo, o 

processo é mais demorado e apresenta limitações para amostras voláteis (NIREESHA et al., 

2013). 

Figura 40: Diagrama de fase da água e as possíveis transições a partir da água a 23 ºC a 1,01 x 

105 Pa: crio dessecação (azul), ebulição (vermelho), secagem a vácuo (verde) e secagem 

supercrítica (roxo).  

Fonte: (ZHANG; SCHERER, 2011).  
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