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Resumo: A quitosana, polissacarídeo obtido por meio da desacetilação da quitina, tem
atraído o interesse de pesquisadores e da indústria, devido às suas propriedades físico-
químicas. Este trabalho teve como objetivo obter e caracterizar produtos de quitosana,
para aplicação na indústria farmacêutica como arcabouços (scaffolds) biodegradáveis.
A quitosana e os géis, obtidos por coagulação, foram caracterizados por FTIR e TGA. As
propriedades  reológicas  foram  estudadas  em  reômetro  de  tensão  controlada,  com
geometria placa-placa, a 25°C. Os espectros de FTIR e os termogramas mostraram que
o processo de coagulação não altera a estrutura química da quitosana, mas modifica a
sua estabilidade térmica. Os ensaios reológicos mostraram o caráter viscoso da solução
de quitosana e o caráter elástico dos produtos submetidos ao processo de coagulação.
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Abstract: Chitosan, the polysaccharide obtained by deacetylation of chitin, has attracted
interest of researchers and from industry, because of its physicochemical properties. The
objective of this work was to prepare and characterize chitosan products for application
in the pharmaceutical industry as biodegradable scaffolds. The samples were character-
ized by FTIR and TGA. Rheological measurements were performed in a stress-controlled
rheometer, equipped with a plate-plate geometry at 25ºC. The FTIR spectra and the ther-
mograms showed that the coagulation process does not alter the chemical structure of
chitosan, but modifies its thermal stability. The rheological experiments revealed the liq-
uid-like behavior of the chitosan dispersions and the solid-like character of the products
submitted to the coagulation process.  
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1. Introdução

A quitosana,  biopolímero  formado  de  unidades  repetitivas  de  (1,4)--2-amino-2-
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desoxi-D-glicose  e  obtida  a  partir  da  quitina  por  desacetilação,  tem  sido  usada  em
produtos biomédicos e farmacêuticos devido às suas propriedades de biocompatibilidade,
baixa toxicidade e biodegradabilidade. A quitina, biopolímero insolúvel na maioria dos
solventes,  e  encontrado  em  carapaças  de  crustáceos  (particularmente  em  camarões,
caranguejos e lagostas), constitui-se em rejeito da indústria pesqueira. Por outro lado, a
solubilidade da quitosana em meio ácido diluído favorece o seu uso no desenvolvimento
de inúmeros produtos [1-3]. A aplicação da quitosana como biomaterial é justificada pela
excelente habilidade em ser processada em estruturas porosas (esponjas, membranas e
scaffolds) [4]. 

O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  desenvolver  e  caracterizar  esferas  de
quitosana,  para  a  produção  de  arcabouços  (scaffolds),  com  aplicação  na  indústria
farmacêutica, para a liberação de biomoléculas e fármacos.  

2. Materiais e métodos

No  presente  trabalho,  a  quitosana  fornecida  pela  Sigma-Aldrich  possui  grau  de
desacetilação  (GD)  de  87,7%.  O ácido  acético  P.A.  foi  fornecido  Sigma-Aldrich.  A
quitosana, na concentração de a 2% (m/v), foi dispersa em ácido acético a 2% (v/v), sob
agitação a temperatura ambiente, por 24 h. Em seguida, a dispersão foi coagulada por
meio  da  adição  de  solução  diluída  de  NaOH.  O  produto  coagulado  foi  seco  por
liofilização,  e  deu  origem a  esferas  de  quitosana.  A técnica  de  FTIR (espectrômetro
Excalibur, modelo 3100) foi usada para a caracterização estrutural da quitosana original e
das  esferas.  A estabilidade  térmica  dos  produtos  foi  avaliada  por  termogravimetria
(TGA), em analisador térmico Q500 da TA Instruments. Estudos reológidos da dispersão
e dos  produtos  coagulados de  quitosana  foram realizados  em reômetro  ARG2 da  TA
Instruments, equipado com geometria placa-placa, a 25°C. As amostras foram submetidas
a ensaios de amplitude de deformação, e à varredura de frequência na faixa de 6,283 a
62,83 rad/s.

3. Resultados e Discussão

Os espectros de  FTIR (Figura 1), obtidos para a  quitosana original e para uma das
amostras de esferas, mostraram-se semelhantes, com bandas a 3600-3000 cm-1 (absorção
atribuída ao estiramento de grupos OH e NH), a 1650 cm-1 (estiramento de C=O) e a
1590  cm-1 (estiramento  de  CN  e  deformação  angular  de  C-N-H).  A  curva
termogravimétrica da quitosana mostrou perda de massa em três estágios. O primeiro,
entre 25-100°C, corresponde à perda de água. O segundo, entre 200 e 400°C, pode ser
atribuído à  decomposição  do biopolímero.  Na curva  termogravimétrica para uma das
amostras de esferas, foram observados 4 eventos. O primeiro, com máximo a ~100°C,
pode ser atribuído à perda de água. Os demais, a temperaturas mais elevadas, mostraram
a decomposição gradual do produto após a coagulação e secagem. 
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Figura 1: Espectros de FTIR para a quitosana original (I) e para o produto coagulado e
seco (II).

Para  a  investigação  das  propriedades  reológicas,  as  amostras  foram submetidas  a
ensaios de amplitude de deformação, para a determinação da faixa de viscoelasticidade
linear.  Varreduras  de  frequência  (espectros  mecânicos)  foram  realizadas  a  5%  de
deformação para a solução de quitosana, e a 0,5% para o produto coagulado. 

O espectro mecânico para a quitosana dispersa em ácido acético mostrou valores de
módulo de perda (G'') mais elevados do que os valores observados para o módulo de
armazenamento  (G').  Esse  resultado caracteriza  o  comportamento  viscoso  do sistema
quitosana/ácido acético diluído. Para o produto coagulado, os valores mais elevados de G'
em relação a G'', em toda a faixa de frequência estudada, indicaram o caráter sólido do
produto coagulado (Figura 2).
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Figura 2: Espectros mecânicos a 25°C para a solução de quitosana em ácido acético
diluído e para o produto coagulado.

4. Conclusão
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Os resultados obtidos mostraram que o processo usado para a coagulação da dispersão
de quitosana em meio ácido preserva a estrutura química do biopolímero, mas altera a
estabilidade  térmica  do  produto.  A investigação  das  propriedades  reológicas  permitiu
caracterizar o comportamento do produto coagulado como redes tridimensionais (géis) de
quitosana.  
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