
Resumo:
A análise termogravimétrica é muito utilizada no estudo de sólidos, como os Insumos Farmacêuticos Ativos. Neste caso, é possível
determinar o tempo de prateleira dos fármacos através dos parâmetros cinéticos obtidos neste tipo de análise, a tripé cinético – energia
de ativação, fator de frequência de Arrhenius e mecanismo reacional. O presente trabalho investigou acinética da decomposição térmica
da lumefantrina usando dados experimentais de TG não isotérmicos através de algoritmos tradicionais – Levenberg-Marquardt e
isoconversionais – e um algoritmo inovador – rede neural artificial de Hopfield. A rede neural é baseada no cérebro humano, onde
neurônios artificiais fazem sinapses com pesos para minimizar uma função de erro e dar um resultado mais preciso. Ela foi aplicada
utilizando a metodologia de Cai-Liu e por contribuição de modelos cinéticos, sendo que as duas metodologias dão informações
completas sobre a decomposição, mas a ultima dá os modelos cinéticos que seu mecanismo segue diretamente. Asanálises utilizando o
algoritmo de Levenberg-Marquardt também fornecem esses resultados e os métodos tradicionais isoconversionais só dá informações
sobre a energia de ativação. Todas essas metodologias concordaram que o evento de decomposição é complexo, isto é, segue mais de
um modelo cinético. Os resultados dos métodos isoconversionais mostraram que a energia de ativação ao longo da conversão do
fármaco é crescente, começando em aproximadamente 110 kJ mol-1 e,para atingir 20% de conversão, esse valor aumenta para cerca de
120 kJ mol-1. As análises por Levenberg-Marquardt e rede neural para Cai-Liu ajustaram bem a curva experimental, com baixo valor de
erro, sendo o primeiro maior, o que mostrou maior robustez do algoritmo da rede. Com a análise de contribuição de modelos foi
possível averiguar que a decomposição, sendo complexa, segue principalmente os modelos R2, D1, A2, D2 e A3 que, de acordo com o
modelo de nucleação para decomposição de sólidos, correspondem a modelos de contração e difusão do núcleo após nucleação inicial.
Os resultados do trabalho fornecem informações importantes para a indústria farmacêutica, com metodologias mais rápidas e robustas,
podendo ser aplicadas em outrossistemas além deste.
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