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Introdução 

Nos últimos anos, materiais poliméricos têm sido 

explorados como cápsulas moleculares para 

aplicações farmacêuticas, visando a liberação 

controlada de moléculas de fármaco no 

organismo.
1
 O encapsulamento destas moléculas 

tem sido feito com solventes orgânicos, no 

entanto, o dióxido de carbono supercrítico (CO2-

sc) é um solvente alternativo promissor por ser 

barato, atóxico, inodoro, não inflamável e possuir 

ponto crítico de fácil acesso, Pc = 73,8 bar e Tc = 

31,1°C.
2
 A acetilação proporciona maior interação 

dos polímeros com o CO2-sc, sendo então 

possível utilizar este solvente para o 

encapsulamento de fármacos.
3
 O presente 

trabalho tem como objetivo o estudo da 

solubilidade e a expansão volumétrica em CO2-sc 

de um Polietilenoglicol parcialmente acetilado 

(PEG-semiAC) e de seu análogo não 

funcionalizado (PEG) para comparação. 

Resultados e Discussão 

A acetilação do PEG (Mn=856, DPn=1,12) foi 

realizada conforme a Figura 1, gerando o PEG-

semiAC. O produto foi purificado por 

cromatografia e seco a pressão reduzida. Sua 

caracterização foi feita por Espectrometria de 

Massas ESI-TOF e RMN 1H e mostrou que o 

produto foi acetilado em apenas uma de suas 

extremidades.  

 Figura 1. Esquema reacional formação do PEG 

semi acetilado.   

O estudo de comportamento de fase do produto e 

de seu percursor foi realizado em um monitor de 

fases de alta pressão (Thar Instruments SPM20). 
A expansão do PEG-semiAC foi companhada 

durante 144h, a pressão de 250 bar e 

temperatura de 35 ºC (Grafico 1) e a solubilidade 

(Tabela 1) foi verificada ao final deste 

experimento. O mesmo procedimento foi adotado 

para o PEG, porém a 35,7 ºC e durante 48 h 

(quando já não eram mais observadas 

visualmente variações no sistema). Ambos os 

parâmetros apresentaram um aumento para o 

PEG-semiAC, pois os grupos acetila apresentam 

interações específicas do tipo ácido-base de 

Lewis com o CO2 e, substituindo grupos hidroxila, 

eles por diminuem as interações intermoleculares 

do polímero.
3
  

Gráfico 2. Porcentagem de expansão do PEG e 

PEG-semiAC em CO2-sc em por tempo. 

 

Massa solubilizada / solubilidade dos polímeros 

Polímero PEG-semiAC PEG 

Massa solubilizada 
(%m/m) 

93 40 

Solubilidade (%m/m) 0,09 0,05 

Tabela 1. Massa total solubilizada e solubilidade dos 

polímeros em CO2-sc. 

Conclusões 

Foi possível verificar que a acetilação, ainda que 

parcial, melhora a interação do polímero com o 

CO2-sc, aumentando a viabilidade da sua 

utilização no encapsulamento de fármacos tendo 

este fluido como solvente.  
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