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RESUMO: MARIA CONCEIÇÃO RAMOS S. BEZERRA, NANOCOMPÓSITOS 

METÁLICOS E SEMICONDUTORES À BASE DE QUITOSANA. Dissertação de 

Mestrado, Programa em Pós-Graduação em Ciência de Materiais, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil, fevereiro de 2011. 

Novos compósitos biocompatíveis à base de Pontos Quânticos de CdTe funcionalizados com 

o biopolímero quitosana, com elevada luminescência e promissoras possibilidades de 

aplicações biológicas foram obtidos. Adicionalmente, um novo compósito metálico foi 

sintetizado com o precursor polimérico nanoparticulado, para fins de obtenção de um novo 

material passível de aplicação em terapia fotodinâmica. A otimização de alguns parâmetros 

físico-químicos da quitosana tais como solubilização em meio aquoso neutro e diminuição da 

viscosidade intrínseca como recurso para a síntese do material polimérico particulado, 

constituiu-se numa das etapas inicias do presente trabalho. Reações de desacetilação e 

hidrólise oxidativa foram realizadas, além da sistematização da relação entre a concentração 

da quitosana e de seu agente reticulante, em busca de uma configuração adequada para a 

obtenção de partículas com menores diâmetros e elevada carga superficial, o que potencializa 

a aplicabilidade biológica das mesmas. A partir daí foram obtidos seus compósitos metálicos 

e semicondutores. Os resultados apresentados indicam que o processo de desacetilação e 

despolimerização mostraram-se eficientes, fornecendo material com alto grau de 

desacetilação, atingindo valores superiores a 99% e viscosidades reduzidas com relação ao 

material comercial de partida. Nanopartículas de quitosana com diâmetro médio de 18 nm e 

potencial zeta de 36,58 mV foram obtidas em meio livre de ácido. Os compósitos metálicos se 

apresentaram como sistemas core-shell e exibiram tendências à aglomeração e precipitação 

em regime coloidal enquanto que os compósitos semicondutores apresentaram boa 

estabilidade ótica e coloidal, ampliando suas perspectivas de aplicabilidade para os fins 

mencionados acima. Um novo compósito semicondutor foi sintetizado, utilizando-se a 

quitosana em sua forma salina como cloridrato de quitosana. A utilização desse compósito 

luminescente para fins de marcação in vitro de células de cultura de Cândida Albicans e 

melanona foi realizada. Fatores relativos à obtenção do nanomaterial polimérico, bem como o 

tratamento químico inicial, e seus compósitos foram apresentados e discutidos. 

Palavras chave: Nanocompósitos, Desacetilação e despolimerização da quitosana, 

Nanopartículas de quitosana, Pontos Quânticos de CdTe, Nanopartículas de ouro, 

Fluorescência, Marcação celular. 



xxi 

 

ABSTRACT: Aiming to obtaining new biocompatible highly luminescent composite with 

promising possibilities for biological applications has been proposed to prepare 

nanocomposites based on functionalized CdTe Quantum Dots with the biopolymer chitosan. 

Subsequently a new metallic composite was synthesized in the precursor polymer 

nanoparticles for obtaining a material with a view to applications in photodynamic therapy. In 

the present work is primarily the optimization of some physical-chemical properties of 

chitosan such as solubility in neutral aqueous media and reduced viscosity as a resource for 

the synthesis of polymeric particles. For that, were carried out reactions of oxidative 

deacetylation and hydrolysis. The relationship between the concentration of chitosan and its 

crosslinking agent have been systematized to achieve an appropriate configuration of particles 

with smaller diameters and high surface charge, for the purpose of enhancing its biological 

applicability and from there be obtained metallic composites and semiconductors. The results 

presented indicate that the process of deacetylation and depolymerization were effective, 

providing material with a high degree of deacetylation values higher than 99% and reduced 

viscosities with respect to the commercial starting material. Chitosan nanoparticles with an 

average diameter of 18 nm and zeta potential of 36.58 mV were obtained when the optimal 

conditions of reagent concentrations were achieved in acid-free medium. The metallic 

composite have been shown as a core-shell systems and exhibit the agglomeration and 

precipitation trends in colloidal regime while the semiconductor composites showed good 

colloidal stability and optical broadening their perspective of applicability. Although the 

semiconductor composite was synthesized using chitosan in its form as hydrochloride salt of 

chitosan by knowing its high antibacterial and antifungal bioactivity. The application of 

luminescent composite was held for marking cells of Candida albicans and Melanoma. 

Factors relating to the acquisition of polymeric nanomaterial as well as the initial drug 

treatment, and their composites are discussed. 

 

Keywords: Deacetylation and depolymerization of chitosan, chitosan nanoparticles, quantum 

dots of CdTe, gold nanoparticles, nanocomposites, fluorescence, labeling cells  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, as nanopartículas poliméricas têm sido amplamente investigadas como 

sistemas transportadores para entrega da droga [1]. As nanopartículas podem desempenhar 

um avanço na entrega orientada (vetorização) de drogas, no sentido de que as mesmas 

apresentam muitas das vantagens dos lipossomas e inclusive possuem dimensões 

semelhantes. Porém, ao contrário dos lipossomas, as nanopartículas têm uma vida útil longa e 

pode adsorver maior quantidade de drogas [2]. 

Nanopartículas de polímeros biodegradáveis e biocompatíveis são bons candidatos para 

sistemas vetorizadores de drogas, porque se espera que sejam absorvidos de forma intacta no 

trato gastrintestinal após a administração oral [2, 3]. Quando essas propriedades são aliadas a 

outras propriedades apresentadas por outras classes de nanomateriais, tais como as 

propriedades intrínsecas de nanomateriais metálicos ou semicondutores, por exemplo, um 

novo e multifuncional material é formado, um nanocompósito.  

Com essa perspectiva buscou-se confeccionar nanocompósitos a base de quitosana como 

marcadores biológicos e agentes hipertérmico com perspectiva de adsorção de drogas que 

possibilitem uma maior aplicabilidade como sistema terapêutico.  

Com essa perspectiva, no presente trabalho foram obtidos dois tipos de nanocompósitos à 

base de quitosana. Um deles mostrou grande potencial de aplicação para marcação de 

sistemas biológicos, enquanto que o outro pode ser aplicado como agente de hipertemia e 

adsorção de drogas, possibilitando sua ampliação de faixa terapêutica de agentes utilizados 

em terapia fotodinâmica [4 – 6] de forma que estes novos materiais poderão atuar como 

―theranostics agents‖ onde theranostics é a fusão de tratamento e diagnóstico [5]. 

1.1. QUITOSANA 

A quitosana (figura 1) é um polissacarídeo de cadeias lineares que contêm proporções 

variáveis e aleatórias dos carboidratos 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose e 2-amino-2-

desoxi-D-glicopiranose, unidos por ligações glicosídicas β-(1→4). A quitosana pode ser 

obtida a partir da quitina por meio da desacetilação com álcalis e tem sua ocorrência natural 

bastante reduzida, encontra-se apenas em alguns fungos, como aqueles pertencentes aos 

gêneros Mucor e Zygomicetes, neste caso, apresenta-se em sua forma completamente 
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desacetilada [7]. A quitina, por sua vez, é o segundo polímero mais abundante da natureza 

perdendo apenas para a celulose, sendo o principal componente do exoesqueleto de crustáceos 

e insetos; sua presença ocorre também em nematóides e parede celular de fungos e leveduras 

[8]. São denominados quitosanas os copolímeros em que predominam unidades de 2-amino-2-

desoxi-D-glicopiranose, que são solúveis em meios aquosos ácidos, mas que são insolúveis 

em meios neutros e alcalinos [9]. As estruturas químicas da quitina e quitosana estão 

apresentadas na figura 1.1. 
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Figura 1.1- Estrutura química parcial da quitina e quitosana. 

A solubilidade da quitosana está relacionada com a quantidade de grupos amino protonados (-

NH3
+
) na cadeia polimérica. Quanto maior a quantidade destes grupos, maior a repulsão 

eletrostática entre as cadeias e também maior a solvatação em água. O grau de protonação 

pode ser determinado pela variação da concentração de quitosana. Para uma dada 

concentração de ácido, o grau de protonação depende do pKa do ácido usado para solubilizar 

a quitosana [10]. A quitosana é susceptível a mudanças estruturais, devido à grande 

quantidade de grupos reativos como as hidroxilas e principalmente os grupos amino, 

especialmente em reações de N-acetilação, N-alquilação, N-carboxilação, N-sulfonação e 

formação de bases de Schiff com aldeídos e cetonas [11]. 

A quitosana possui baixa cristalinidade e esta é proporcional ao grau de desacetilação, ou seja, 

quanto mais desacetilada a quitosana menos cristalina ela se apresenta. A quitina por sua vez 

possui alta cristalinidade que pode ser atribuída a dois fatores: o alto grau de acetilação e a 

orientação de suas cadeias que influenciam diretamente na densidade de empacotamento da 

estrutura. Quanto à orientação das suas cadeias, a quitina pode ser encontrada em três 

diferentes formas: α, β, γ-quitina (figura 1.2). A α-quitina, que possui cadeias antiparalelas, é 

a mais abundante na natureza, sendo encontrada em estruturas rígidas como as carapaças de 

camarões e caranguejos, e apresenta grau de cristalinidade acima de 85% [12]. A β-quitina, 

que possui cadeias paralelas, é encontrada em estruturas menos rígidas, mas resistentes, 
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apresentando grau de cristalinidade de aproximadamente 72% [12]. É encontrada no esqueleto 

calcáreo de alguns animais marinhos (Thalassiosira fluviatilis, por exemplo), que é uma 

estrutura rígida, ou onde certa flexibilidade é necessária, como nos gládios dos cefalópodes 

[13, 14]. A γ-quitina possui cadeias paralelas e antiparalelas e pode ser encontrada nos casulos 

dos insetos [15] e ainda não é muito conhecida. 

   

α-quitina β-quitina γ-quitina 

Figura 1.2- Representação esquemática das estruturas polimórficas de quitina [12]. 

 

A cristalinidade em amostras de quitina desacetiladas (quitosanas) pode ser favorecida através 

de resfriamento lento e controlado após a reação de desacetilação, propiciando condições mais 

favoráveis para um maior nível de organização e maior índice de cristalinidade (ICR). 

Propriedades e Aplicabilidade 

A quitosana tem sido alvo de grande interesse devido a sua combinação única de propriedades 

tais como biocompatibilidade, biodegradabilidade, adsorção, complexação metálica, atividade 

antibacterial, carreamento de fármacos, agente anticarcinogênico, entre outras. Tais 

propriedades geram potenciais aplicações nos campos farmacêuticos [16 - 19], de 

biotecnologia [20], tratamento de águas residuárias [21, 22-27], fotografia [28], cosméticos 

[29, 30], pele artificial [31-35], curativos [36 - 44], oftalmologia [45], baterias no estado 

sólido [46], agentes antimicrobianos [47], anti-coagulantes sanguíneos (heparinóides) [48], 

material anti-trombogênico e hemostáticos [49] e alimentícios [50].  

Algumas propriedades da quitosana como adsorção, veiculação genética, propriedades 

térmicas e solubilidade sofrem influência de sua massa molecular [51]. Propriedades 

biológicas e físico-químicas são potencialmente elevadas quando se consegue reduzir o 

tamanho da estrutura polimérica macroscópica à escala nanométrica. Dessa maneira utiliza-se 

nanopartículas poliméricas que são feitas de polímeros naturais ou artificiais, que variam em 

tamanho 10-1000 nm [52] em aplicações biológicas.  
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A figura 1.3 mostra estruturas representativas de carreadores poliméricos de fármacos, nas 

formas de nanocápsulas e nanoesferas das quais as nanopartículas de quitosana podem ser 

representadas dependendo da forma de síntese na conjugação do fármaco. 

 

 

Figura 1.3- Representação esquemática de nanocápsulas e nanoesferas poliméricas: a) fármaco dissolvido no 

núcleo oleoso das nanocápsulas; b) fármaco adsorvido à parede polimérica das nanocápsulas; c) fármaco retido 

na matriz polimérica das nanoesferas; d) fármaco adsorvido ou disperso molecularmente na matriz polimérica 

das nanoesferas. 

Para confecção de nanopartículas de quitosana dois fatores apresentam-se fundamentais: alto 

grau de desacetilação e baixa massa molecular. Estudos relatam a importância desses dois 

fatores em resultados tais como a diminuição do tamanho das partículas e a monodispersão 

[53 - 55]. Quitosanas de baixo peso molecular podem ser preparadas a partir de quitosanas 

com alto peso molecular através da despolimerização por metodologias distintas: 

despolimerização enzimática [56], despolimerização oxidativa [57 - 58] e clivagem ácida 

[59]. 

1.1.1 Desacetilação da quitosana 

A solubilidade, biodegradabilidade e reatividade da quitosana bem como a  adsorção de 

muitos substratos depende da quantidade de grupos amino protonados na cadeia polimérica. 

Por conseguinte, a proporção de unidades de glucosamina acetiladas e não acetiladas [60]. Em 

solução ácida com pKa menor do que 6,2, os grupos amina da quitosana (pKa 6,2-7,0) são 

completaente protonados para -NH3
+
. Portanto, a fração de grupos amina livre é um parâmetro 

chave para compreender os mecanismos e, em seguida, controlar o processamento de 

materiais [60 - 61]. Esta proporção é denominada grau de desacetilação (GD) que corresponde 

ao percentual de unidades glucosamina em toda a extensão da cadeia polimerica.  
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Como diversas propriedades da quitosana estão intimamente relacionados com o GD este é o 

parâmetro mais fundamental que influencia as propriedades e comportamentos do polímero. 

A determinação do GD é essencial para o estudo de suas estruturas químicas, propriedades e 

relações estrutura-propriedades da quitosana. Se a GD é conhecido, muitas propriedades 

podem ser previstas [62]. 

Portanto, a caracterização do polímero é extremamente importante em função da relação 

estrutura-propriedades, definindo uma possível aplicação industrial. Muitas técnicas 

disponíveis para determinar o grau de desacetilação, tais como a titulação condutométrica [63, 

64], cromatografia [65], métodos de espectrometria de ressonância magnética nuclear de 
1
H 

(RMN 
1
H) [66 - 68], 

13
C-CP-MAS-RMN [69], 

15
N-CP-MAS-RMN [70], infravermelho [62, 

71 - 74],  ultra-violeta [74, 75], difração de raios x [76], espectroscopia de massa [77], 

dicroísmo circular [78], cromatografia de permeação em gel GPC [79], HPLC [80, 81], 

cromatografia gasosa com pirólise [82], análise térmica [83] e análise elementar [64, 84, 85] e 

titulação potenciométrica [85]. Entretanto poucas destas técnicas são capazes de fornecer 

valores de GD com alta confiabilidade. 

Dentre as tantas técnicas de se determinar o GD de quitosanas as mais amplamente utilizadas 

são a espectroscopia de IV, a espectroscopia de RMN 
1
H, a titulação condutimétrica e a 

análise elementar. Estas últimas técnicas serão abordadas a seguir. 

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 
1
H) 

A determinação do GD em quitosanas através da espectroscopia de RMN 
1
H baseia-se na 

integração de alguns picos relevantes que quantificam o teor de monômeros acetilados. O 

principal desses picos é aquele relativo ao próton H
Ac

 do CH3 no grupamento acetamida. A 

figura 1.4 apresenta a estrutura química do monomero acetil-glucosamida com seus diversos 

tipos de prótons destacados. 
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Figura 1.4- Estrutura química do monômero acetil-glucosamina com seus diversos tipos de prótons destacados. 

Uma vez obtidos os picos de integração dos prótons do polímero aplica-se esses valores na 

equação que determina o grau de acetilação. A equação mais utilizada (equação 1) foi 

proposta por Hirai et al [86] que utiliza todos os picos dos prótons indicados na figura 1.4. 

(1)                              
H 1/6

H 1/3
 = GA(%)

6-2

AC

 

Entre os vários métodos de determinação do GD em quitosanas, a espectroscopia de RMN 
1
H 

pode ser considerada como uma ferramenta rápida, precisa, reprodutível, robusta, sólida, 

estável e exige apenas uma pequena quantidade de quitosana [87]. Além disso não necessita 

nenhum padrão com GD conhecido ou curva de calibração obtida com outra técnica. A 

espectroscopia de RMN 
1
H, ainda foi escolhida como método padrão pela organização 

americana de métodos de testes padrões, a American Standard Test Method, para 

determinação do GD de quitosana, e foi publicado no Annual Book of ASTM, edição 2003, 

teste F2260-03. A escolha dessa técnica como um método padrão é devido a sua alta 

sensibilidade e precisão, resultando em dados mais precisos, bem como a menor variação de 

resultados experimentais, em comparação com outros métodos [62]. 

A solubilidade da amostra é a limitação crítica do uso da espectroscopia de RMN em estado 

líquido pois a presença de impurezas nao interfere na determinação do GD da quitosana desde 

que seus picos não se sobreponham aos picos de interesse. Porém amostras com baixo GD 

podem apresentar baixa solubilidade e consequentemente as integrações dos sinais de 

interesse serão afetados e o resultado passa a ter menor reprodutibilidade e menor 

confiabilidade. 
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A espectroscopia de RMN 
1
H em estado sólido é considerada a melhor técnica de 

determinação de GD em quitinas ou em quitosanas com baixo GD [60] porem o elevado 

intervalo de tempo gerado em cada análise muitas vezes inviabiliza o experimento. 

Todas as técnicas estudadas, exceto a espectroscopia de RMN, exigem uma pesagem precisa 

da quitosana. Dessa forma, a umidade deve ser eliminada cuidadosamente e a pureza das 

amostras devem ser determinadas separadamente. Além disso, muitas dessas técnicas não-

RMN são imprecisas, longas ou complicadas de executar. No método de RMN 
1
H, a 

quantidade de quitosana utilizada não precisa ser conhecido com precisão e a pureza da 

amostra não precisa ser determinada, a salvo quando os picos de impurezas coincidem com os 

picos relevantes da quitosana. A preparação da amostra é simples, apenas alguns miligramas 

de quitosana são necessários e não há necessidade para qualquer curva de calibração ou 

amostra de referência de GD conhecido. Contrariamente às alegações de Domard et al. [88], a 

espectroscopia de RMN 
1
H foi considerada mais exata e precisa para a quantificação do 

amostras com alto GD, que normalmente é difícil de medir com técnicas convencionais, como 

o IV, ou titulação. Além disso o GD pode ser calculado usando diferentes combinações de 

picos, a fim de verificar a consistencia do método. 

Espectroscopia vibracional no Infravermelho (IV) 

A espectroscopia no infravermelho (IV) é uma técnica relativamente rápida e extremamente 

importante na avaliação estrutural e morfológica da quitosana. A técnica também tem sido 

exaustivamente utilizada para se determinar o grau de desacetilação ou grau de acetilação 

(GD ou GA) em amostras de quitina ou quitosana. Esta análise leva em consideração a 

absorção da energia vibracional de ligações específicas dos grupamentos acetamida (AM) e 

das ligações comuns aos dois monômeros que constituem a estrutura da quitosana (AR). 

Ocorre que a razão entre as absorções AM e AR é diretamente proporcional ao GD ou GA. 

A espectroscopia no IV tem a vantagem de ser um método bastante rápido e pode ser usado 

com a quitosana insolúvel. Outros métodos de análise do GD, quando publicados, são 

frequentemente comparados com IV [60, 61, 74, 89].  

Muitas metodologias utilizam razões de absorções distintas visando avaliar a confiabilidade 

dos resultados obtidos para o GD e encontrar as absorções que apresentem maior 

reprodutibilidade e independencia dos fatores que imitam a técnica de obtenção do GD por 

espectroscopia de IV. 
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A validação de uma determinada razão AM/AR é feita através da comparação de amostras com 

GD conhecidos ou comparando-se os resultados de GD obidos por IV com um método de 

referencia como a espectroscopia de RMN 
1
H. 

Muitas razões de bandas de absorção são encontradas na literatura [73, 74, 90 - 96] para se 

determinar o GD dentre elas estao A1560/A2875, A1655/A2875, A1655/A3450, A1320/A3450, 

A1655/A1070, A1655/A1030, A1560/A1160, A1560/A897 e A1320/A897. 

A utilizaçao de picos bem definidos é fundamental para a exatidão na determinação do GD 

quando comparados a picos largos e sobrepostos. Com base nisto, muitos autores calculam a 

soma das bandas de absorção vizinhas como ―probe band‖ e encontram a relação ∑AMi/AR 

versus GA plotando-se esses valores de amostras de GA previamente conhecidos (calibração) 

ao invés de utilizar uma banda AM com baixa definição. Um exemplo desse somatório de 

bandas e suas respectivas linhas de base é mostrado na figura 1.5. 

 

Figura 1.5- Exemplo de bandas de absorção e suas respectivas linhas de base no espectro de IV da quitosana 

[62]. 

As limitações desta técnica são devido a absorção de ligações das impurezas orgânicas 

(proteínas e pigmentos) provenientes do processo de extração da quitina em carapaças de 

crustáceos, por exemplo, que contem grupamentos amina, acetil e carboxila e que podem 
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interferir nas bandas de absorção da quitosana. O alto teor de água e as interações inter e 

intramoleculares tambem são fatores de interferencia nas bandas de absorção em amostras 

com alto e baixo GD, respectivamente, além da escolha de uma boa linha de base.  

Amostras com alto GD apresentam teor de umidade elevado alargando a banda de absorção 

em 3450 cm
-1

 por outro lado amostras com baixo GD apresentam interferência das bandas de 

absorção por conta das forças intra e intermoleculares (Figura 1.6). 

 

Figura 1.6-Representação das interações intra e intermoleculares entre as cadeias de quitosana [97]. 

 

A escolha da banda de referência deve ser cuidadosamente determinada devido às suas 

limitações específicas. Estas bandas não devem apresentar variações de intensidade quando há 

variações do GD. A tabela 1.1 exibe resumidamente as possíveis bandas de referência bem 

como suas limitações. 
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Tabela 1.1- Principais Bandas de absorção utilizadas como banda de referência nas determinações de 

GD e suas limitações [62]. 

 

Absorção (cm
-1

) Atribuiçao Limitações 

3450 [74] ν(OH) A intensidade da banda é influenciada: (i) pela presença de 

umidade, (ii) pelas interações intra e intermoleculares e (iii) 

pela banda N-H em amostras com alto GD. 

Utilizar preferencialmente em amostras com GD < 90% [88] 

2870 – 2880 [92] ν(CH) Esta banda corresponde a diversos estiramentos C-H da 

quitosana inclusive ao estiramento C-H do grupo acetamida 

causando a variação na intensidade do pico em altos valores de 

GA. 

1430 [91] – CH2 A forma e intensidade do pico muda com a variação da 

cristalinidade da amostra através do rearranjo das ligações de 

hidrogênio na posição dos grupos OH primários [79] 

1030 ou 1070 [73, 96] C – O –C (i) ocorrencia de elevado número de bandas de absorção nesta 

região; (ii) os picos não são bem separados; (iii) fraca 

intensidade dos picos 

1160 [93] ν(OH)as  

1315 – 1320 [158] Amida III  

1620 – 1630 [73, 96] – NH 

(amina) 

 

890 – 900 [159] C – O – C  

 

Um problema com técnicas de espectroscopia óptica como o IV é a exigência de padrões de 

GD conhecido, ou o uso de uma curva de calibração obtida usando outro método, tais como a 

titulação, o que em si não é necessariamente precisa. Sabnis e colaboradores [98], afirmam 
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que a variabilidade na preparação da amostra, tipo de instrumento e condições experimentais 

podem influenciar os resultados obtidos através dessas equações. Além disso nenhum dos 

métodos puderam fornecer uma determinação exata do GA em toda a faixa de 0-100% [73]. 

Entretanto Kasaai afirma que se uma boa linha de base é selecionada e a espectroscopia de IV 

resulta em um espectro altamente resolvido, seus resultados são considerados bons para uma 

análise quantitativa [62].  

Titulação condutimétrica 

Condutimetria é a medida de condutância da solução (condutividade elétrica). A variação da 

condutividade elétrica da solução é medida durante a reação química em titulações 

condutométricas. Essas titulações são baseadas na substituição de íons com condutividade 

diferentes e o ponto equivalente mostra quando a mudança é completa. 

Geralmente empregada para quantificar grupos ácidos com boa precisão e simplicidade, a 

titulaçao condutimetrica é empregada para determinar a quantidade de grupos amina numa 

solução de concentração conhecida. 

As limitações desta técnica são a temperatura, a solubilidade e a viscosidade da amostra [60].  

Como a condutância depende da temperatura e concentração de eletrólitos em solução, a 

energia cinética dos íons e, conseqüentemente, da condutância é aumentada quando a 

temperatura é elevada e por isso é necessário que não haja variação de temperatura na hora da 

análise. A solubilidade é o fator limitante na escolha da técnica, pois como amostras com um 

alto grau de acetilação são menos solúveis em soluções ácidas por apresentarem um menor 

percentual de protonação dos grupamentos amino responsáveis pela solubilidade do polímero 

apenas amostras com alto GD apresentam resultados confiáveis. Além disso, uma alta 

concentração de quitosana acarreta no aumento elevado da viscosidade da solução polimérica 

o que ocasiona aderência do material a ser analisado no eletrodo e pode provocar uma 

inexatidão muito grande no resultado obtido. 

Resumidamente a titulação condutimétrica é uma boa metodologia de determinação do GD de 

uma amostra de quitosana se (i) fixar a temperatura de forma que a variação seja a mínima 

possível, (ii) amostras com elevados GD forem utilizadas e, (iii) amostras com baixa 

concentração. Mantendo-se o controle desses parametros o GD da amostra pode ser 

facilmente obtido através da equação 2. 
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(2)             161 x 
 m

V - V
  [base] = GD(%) 12

 

Onde: [base] é a concentração da solução básica titulante em mol/L, V2 e V1 são os volumes 

em mL da base utilizada até o segundo ponto de inflexão onde os grupos amino são 

completamente desprotonados e da base utilizada até o primeiro ponto de inflexão onde os 

íons H3O
+
 do ácido dissociado na solução de quitosana são completamente consumidos, 

respectivamente, 161 é a massa molecular do monômero glucosamina e m é a massa de 

quitosana em mg. Um exemplo de uma curva condutimétrica é apresentado na figura 1.7. 

 

Figura 1.7- Exemplo de uma curva condutimétrica de uma mistura dos monômeros glucosamina e gucosamida 

[60]. 

 

O grau de desacetilação da quitosana utilizada neste trabalho foi avaliado através de 

espectroscopia de RMN 
1
H, espectroscopia no infravermelho e análise elementar para fins de 

se obter resultados mais precisos com base nas vantagens e desvantagens dos métodos 

discutidos para determinação do GD em quitosanas. 
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1.1.2. Despolimerização da quitosana 

Recentemente tem-se evidenciado que quitosanas de baixo peso molecular apresentam 

atividades biologicas distintas. Estudos relatam a influência da baixa massa molecular na 

formação de nanopartículas estáveis e monodispersas [54, 58, 99]. 

Apesar da quitosana apresentar importantes propriedades funcionais em diversas áreas, a alta 

massa molecular resulta numa alta viscosidade e baixa solubilidade em pH fisiológico 

restringem sua aplicabilidade como material biológico. Além disso, a ação de quitosana in 

vivo pode ser afetada, pois o trato gastro intestinal humano não possui enzimas para degradar 

diretamente o polissacarídeo através da ligação β-glicosídica e pode ter sua absorção no 

organismo humano prejudicada [99]. 

Quitosanas com 5-10 KDa apresentaram forte atividade bacterecida e maior atividade 

biológica [99], além da aplicabilidade como sistema de entrega genética [101]. Quitosanas de 

20 KDa exibiram atividade inibitória na progressão do diabetes melitus e exibiram alta 

afinidade para lipopolissacarídeos do que quitosanas de 140 Kda [102]. Quitosanas de baixo 

peso molecular apresentam melhores atividades antimicrobiana [103 - 106] e antitumoral [107 

- 108].  

Wang et al propõe que se  considere o número de grupamentos amina acessiveis através do 

pKa desses grupamentos ao invés do GD para aplicações dependentes desses grupamentos da 

quitosana [61] e sugere que os parâmetros responsáveis por estes grupamentos amina são o 

grau de desacetilação, a massa molecular e os parametros de vizinhança (força iônica, pH, 

solvente, temperatura, etc). Wang et al avaliou a relação entre pKa com massa molecular e 

GD por titulação potenciométrica e concluiu que o pKa diminuiu de 6,51 para 6,39 alterando-

se a massa molecular de 1.370.000 g/mol para 60.000 g/mol. Ou seja, quitosana com alto GD 

e alto peso molecular pode não apresentar todos os seus grupamentos amina acessíveis ou 

mesmo protonados de forma que o processo de despolimerização torna esses grupamentos 

aminas com menor impedimento estérico, favorecendo a acessabilidade da protonação 

ocorrer. 

A maioria das quitosanas obtidas comercialmente apresentam alta massa molecular. Devido 

às propriedades promissoras de quitosanas com baixa massa molecular, diversas metodologias 

foram desenvolvidas para se obter quitosanas com baixo peso molecular, entre elas estão a 

despolimerização de clivagem ácida [1, 61], despolimerização enzimática [99, 109], 
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despolimerização oxidativa [51, 58, 110], despolimerização por degradação em ultrassom 

[111] e despolimerização por laser femtosecond [112]. 

A despolimerização enzimática é mais específica produzindo quitosanas com quantidade de 

monômeros aleatórias [58]. Já despolimerização oxidativa é, talvez, a mais utilizada devido a 

utilização de reagentes de fácil aquisição. Dentre os reagentes estudados, o que melhor 

desfragmentou a cadeia polimérica é o HNO2 [51]. Entretanto, o reagente de 

despolimerização escolhido para ser utilizado neste trabalho foi o H2O2 [110] pois não resulta 

em contra-íons como subprodutos e o resíduo da reação é a água, facilitando sua purificação 

para utilizações posteriores. 

A maneira mais utilizada para se determinar a massa molecular em polímeros é através do 

tempo de escoamento de soluções diluídas desse polímero, em que esses tempos são 

convertidos a valores de viscosidade reduzida, de forma que a viscosidade intrínseca é obtida 

por extrapolação desses valores em x = 0. A partir daí, a viscosidade intrínseca é utilizada 

para determinação da massa molecular do polímero pela equação de Staudinger-Mark-

Houwink (3). 

(3) K          / ][ = M     MK =][  

Em que: 

 η é a viscosidade intrínseca da solução, 

 K é a constante de Mark-Houwink  

 M é a massa molecular media do polímero, e; 

α é a constante determinada por espalhamento de luz. 

As constantes K e α são tabeladas para cada conjunto de polímero e solvente. Para a quitosana 

esses valores estão descritos na tabela 1.2. 
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Tabela 1.2- Valores de K e a empregados para determinações de massa molar média viscosimétrica em 

função do grau médio de acetilação. 

 

Intervalo de GD(%) K α 

75,4 - 83% 0,074 0,76 

87,5 – 89,5% 0,076 0,76 

93,4 – 96,7% 0,082 0,76 

 

A viscosimetria é uma ferramenta poderosa e precisa para a caracterização de 

macromoléculas. Entretanto, é bastante sensível a temperatura e inexata para soluções de 

macromoléculas de massa molar muito alta (M > 10
6
g/mol), devido ao cisalhamento destas 

cadeias no viscosímetro capilar. 

1.1.3. Cloridrato de quitosana 

A aplicabilidade da quitosana pode ser potencialmente reduzida quando esta se encontra em 

meio ácido de forma que a purificação desse polímero em suas formas salinas podem ser 

considerada uma ferramenta útil para se obter quitosanas hidrossolúveis. 

A obtenção da quitosana em sua forma salina se dá através das seguintes etapas: (i) dissolução 

em meio aquoso de força iônica controlada; (ii) filtração; (iii) precipitação por adição de não-

solvente e (iv) lavagens e secagem. Polieletrólitos, como a quitosana, assim purificados são 

formas salinas hidrofílicas e, em geral, são solúveis em água à temperatura ambiente. Um 

grande excesso molar de sal é adicionado em relação à quantidade de sítios iônicos da 

quitosana e a escolha desse sal determinará a forma salina do polieletrólito. Por exemplo, 

quando um excesso de acetato de sódio ou de cloreto de sódio é acrescentado à solução 

polimérica, a forma salina obtida após a precipitação será o acetato de quitosana ou cloridrato 

de quitosana (figura 1.8). 



 16 

O

OH

O

O

NH3
+
CH3COO

-

O

OH

NH

O

OH

NH3
+
CH3COO

-

OH
OH

OH

O

n

 

O

OH

O

O

NH3
+
Cl 

-

O

OH

NH

O

OH

NH3
+
Cl 

-

OH
OH

OH

O

n

 

Figura 1.8- Estruturas químicas da quitosana purificada nas formas acetato e cloridrato. 

Uma vez que o material insolúvel e agregado são eliminados, por filtração ou por 

centrifugação, a solubilidade do polieletrólito no meio é progressivamente diminuída através 

da adição de um não-solvente o qual, em geral, é um álcool ou uma cetona de cadeia curta. 

Em função das concentrações de polímero e de sal adicionado, a precipitação do polímero 

ocorrerá quando um teor crítico de não-solvente tiver sido atingido, devido a sua pobre 

solubilidade nesse meio. O polieletrólito, precipitado na forma salina, é então exaustivamente 

lavado para eliminar o excesso de sal e submetido à secagem. Alternativamente, a solução 

aquosa do polieletrólito pode ser submetida à diálise contra solução contendo um grande 

excesso do contra-íon desejado e o polímero na forma salina é isolado por liofilização [59]. 

Há estudos que relatam acerca da toxicidade de quitosanas em determinadas células 

cancerosas e microbianas e apontam que a quitosana em sua forma cloridrato apresenta maior 

citotoxicidade. Duncan e Carreño-Gómez [113] verificaram que algumas quitosanas 

apresentaram comportamento citotóxico e que esse comportamento é dependente de sua 

massa molecular, grau de desacetilação e formas salinas. O cloridrato de quitosana foi a forma 

mais tóxica (50% de inibição no crescimento celular em 210 µg/mL). Porém a quitosana de 

baixa massa molecular apresentou sua toxicidade potencialmente diminuída em celula de 

melanoma murino (B16F10). Estes resultados inviabilisam a utilização do cloridrato de 

quitosana em vários segmentos biomédicos, todavia potencializam sua aplicabilidade como 

sistemas citotóxicos em células cancerosas ou mesmo como agente antimicrobiano. 

1.1.4. Nanoparticulas de quitosanas 

Nanopartículas biopoliméricas são sintetizadas a base de algumas proteínas e polissacarídeos 

e utilizadas em aplicações biomédicas devido à grande biodegradabilidade, 

biocompatibilidade e estabilidade na circulação sanguínea. Dentre os polissacarídeos, a 

quitosana e o alginato são os mais utilizados para síntese de nanopartículas. As nanopartículas 

biopoliméricas foram desenvolvidas primeiramente a partir da albumina [114] e polímeros 
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sintéticos não biodegradáveis como a poliacrilamida e poli(metilacrilato) [115, 116]. Os 

riscos de toxicidade crônica de polímeros não-degradáveis foram logo considerados como 

uma limitação importante para a administração sistêmica de nanopartículas de poliacrilamida 

e poli (acrilato de metila) em seres humanos. Com sua fácil acessibilidade no corpo, as 

nanopartículas podem ser transportadas através da circulação a diferentes locais do corpo. As 

nanopartículas têm, geralmente, mais hidrofilicidade e maior acessibilidade de circulação 

sanguínea [117].  

A quitosana tem demonstrado possuir propriedades mucoadesivas devido às forças 

intermoleculares atrativas formadas pela interação eletrostática entre quitosanas protonadas e 

superfícies da mucosa carregadas negativamente. Isso ocorre devido à fácil disponibilidade de 

grupos aminas livres da quitosana, que carregam uma carga positiva e, portanto, reagem com 

muitas superfícies carregadas negativamente. Nano e micropartículas de quitosana são usadas 

para fornecer liberação controlada de fármacos e para melhorar a biodisponibilidade de 

substâncias degradáveis, como proteínas, bem como para melhorar a absorção de substâncias 

hidrofílicas através da camada epitelial. Tais sistemas não só controlam a taxa de 

administração da droga que prolonga a duração do efeito terapêutico, mas também entregam a 

droga para sítios específicos.  

A aplicação visada neste trabalho para as nanopartículas poliméricas é visualizada como 

biossensor quando conjugadas a materiais de propriedades ópticas, por exemplo, conferindo 

biocopatibilidade e bioatividade, além de todas as outras propriedades já citadas da quitosana. 

Além da perspectiva citada, espera-se que as nanopartículas de quitosana possam ser 

utilizadas futuramente como vetorizador de fármacos.  

Chenguang e seus colaboradores [117] reuniram cinco metodologias de síntese de 

nanopartículas de quitosana. Essas metodologias consistem em processos de emulsificação 

seguida de ligação cruzada (cross-linking) ou seguida por coalescência das nanoemulsões, 

gelificação iônica, micela reversa e modificação química. 

O método de gelificação iônica, utilizado neste trabalho, consiste na reticulação da quitosana 

com moléculas de carga oposta. O agente reticulante tripolifosfato (TPP) é bastante utilizado 

na literatura [54, 118, 119], pois é considerado atóxico, polivalente e capaz de formar quelatos 

através de interações iônicas entre grupos amino da quitosana carregados positivamente e íons 

TPP carregados negativamente. A interação pode ser controlada pela densidade de carga da 
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quitosana e TPP. A metodologia utilizada neste trabalho foi escolhida pela fácil obtenção e 

baixa toxicidade dos reagentes, além da quase completa ausência da geração de resíduos. 

As nanopartículas são geralmente caracterizadas por sua composição (GD e GA) e por 

propriedades tais como: tamanho (diâmetro), morfologia e carga de superfície. O diâmetro 

médio da partícula, a sua distribuição de tamanho e carga superficial afetam a estabilidade 

física e a distribuição in vivo das nanopartículas. No presente trabalho, são apresentadas 

alternativas para o controle desses parâmetros estruturais, através de adaptações que deram 

origem a uma nova metodologia de obtenção de nanopartículas de quitosana, sendo estas 

modificadas através da inserção de pontos quânticos de semicondutores ou de nanoparticulas 

metálicas.  

1.2 PONTOS QUÂNTICOS DE CdTe  

Os pontos quânticos (PQs) de semicondutores são nanocristais coloidais que apresentam seus 

portadores de carga (buracos e elétrons) em um estado de forte confinamento quântico, o que 

faz com que estes materiais possuam propriedades ópticas que podem ser alteradas 

modificando-se apenas o tamanho das nanopartículas. Uma das propriedades ópticas mais 

interessantes destes nanocristais, do ponto de vista da aplicação tecnológica, é a forte 

intensidade de luminescência que apresentam, permitindo que sejam utilizados em 

dispositivos opticoeletrônicos, fotovoltaicos e biomédicos, dentre outros [120]. 

Existem dois principais tipos de semicondutores de nanocristais que são classificados de 

acordo com os diferentes grupos da tabela periódica, os semicondutores II-VI e III-V, sendo 

que os semicondutores do tipo III-V são menos estudados, pois exigem precursores de baixa 

disponibilidade, como aqueles a base de Ga e In além do que, os processos experimentais 

empregados na síntese dos semicondutores III-V são mais complexos do que os utilizados 

para produção dos semicondutores II-VI, uma vez que os primeiros exigem temperaturas 

muito elevadas e tempos de reação prolongados. Nanocristais de nitrito (AlN, InN, GaN), por 

exemplo, são de difícil obtenção por exigirem altas temperaturas de crescimento e baixas 

temperaturas de decomposição. Ainda há aqueles do tipo IV-VI que são pouquíssimos 

estudados. 

Pontos quânticos de semicondutores do tipo II-VI a base de Cádmio possuem propriedades 

ópticas de maior qualidade do que aqueles com precursores a base de Zinco, porém possuem 

toxicidade mais elevada também. Estudos relatam melhoras significativas no rendimento 
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quântico de emissão de pontos quânticos de ZnS, quando estes são dopados com íons Mn
2+

, 

entretanto seu comprimento de onda de emissão aumenta para a região do vermelho [121]. 

A síntese destes materiais pode ser realizada pelo método top-down, que utiliza técnicas 

físicas em que os nanocristais podem ser crescidos por litografia, ou pelo método bottom-up, 

que emprega técnicas de química coloidal [120, 122]. Por meio de técnicas físicas, é possível 

produzir uma grande quantidade de material, no entanto, a obtenção de nanocristais com 

tamanhos uniformes, isto é, com uma distribuição estreita de tamanhos, torna-se 

comprometida quando se utilizam tais técnicas. Em contrapartida, por meio da química 

coloidal, é possível obter nanocristais com tamanhos relativamente uniformes, apesar de ser 

possível produzir apenas pequenas quantidades do material. Os métodos de síntese de 

nanocristais semicondutores têm progredido nos últimos 30 anos, e vários protocolos foram 

desenvolvidos para a síntese dos nanocristais monodispersas com boas propriedades ópticas, 

diferentes composições e morfologias. 

Primeiramente, a síntese coloidal de pontos quânticos de semicondutores era realizada em 

ambiente hidrofóbico com precursores organometálicos como o dimetilcádmio, por exemplo, 

e ligantes orgânicos de cadeia longa (figura 1.9 à esquerda), permitindo a estabilidade coloidal 

em solventes orgânicos. Além de ser possível obter amostras com uma distribuição estreita de 

tamanhos (dispersão entre 5 e 10%), por meio do método organometálico, é possível também 

produzir nanopartículas cristalinas com rendimentos quânticos de fluorescência de até 80%. 

No entanto, este método de síntese conhecido como rota organometálica, ou método 

TOP/TOPO (trioctilfosfina/óxido de trioctilfosfina), utiliza precursores extremamente tóxicos, 

pirofóricos, de custo elevado e que necessitam de altas temperaturas de reação [123]. Além 

disso, os nanocristais obtidos por essa rota sintética são praticamente insolúveis em meio 

aquoso e, portanto, não são compatíveis com o sistema biológico, o que é um fator limitante 

para a aplicação desses materiais em dispositivos biomédicos. 
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Figura 1.9- Repesentação de nanocristais estabilizados com ligantes de cadeia longa, solúveis em meio orgânico 

(à esquerda) e nanocristais estabilizados com ligantes de cadeia curta, solúveis em meio aquoso (à direita). Em 

azul: ponto quântico. Em cinza: parte apolar  do funcionalizante. Em vermelho: parte polar do funcionalizante 

[124]. 

 

Os procedimentos de síntese em meio aquoso têm sido amplamente utilizados para produção 

de semicondutores nanocristalinos, pois esses métodos apresentam boa reprodutibilidade 

sintética, menor custo, baixa toxicidade e são capazes de formar produtos facilmente 

dispersados em água e, portanto, biocompatíveis, através da utilização de preursores 

inorganicos, como perclorato de Cádmio, por exemplo, e ligantes de cadeia curta com 

terminações polares (figura 1.9, à direita). Apesar de apresentar inúmeras vantagens, o 

método de síntese coloidal em meio aquoso apresenta o inconveniente de produzir 

nanocristais polidispersos, ou seja, com uma distribuição larga de tamanhos, e com 

rendimentos quanticos relativamente baixos (~38-67%) [125, 126]. Uma distribuição estreita 

de tamanhos pode ser requerida quando se deseja obter nanocristais com cores de emissão 

homogêneas além de aumentar a eficiência quântica desses materiais sintetizados em meio 

aquoso. Com a finalidade de se aumentar o rendimento quântico, algumas técnicas foram 

utilizadas para se obter uma estreita faixa de tamanhos que correspondem a (i) precipitação 

seletiva onde um não solvente é adicionado ao colóide e as partículas maiores são depositadas 

primeiramente [127]; (ii) dopagem dos nanocristais, e (iii) tratamento pós síntese tais como 

tratamentos fotoquímicos, por exemplo [128].  

Uma outra técnica adotada para este fim é baseada no crescimento de uma camada externa 

composta por uma matriz inorgânica também constituída de semicondutores nanocristalinos 

sobre a superfície dos nanocristais, dando origem a estruturas do tipo caroço/casca (core/shell) 

[129]. 
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Os semicondutores nanocristalinos do tipo caroço/casca são formados por uma combinação 

de dois semicondutores distintos, em que um deles constitui o caroço (core), que é recoberto 

por uma camada externa contendo outro tipo de semicondutor (shell). Nesse caso, tem-se na 

casca o semicondutor com maior band gap e, no caroço, o material com menor band gap. 

Como resultado, buracos e elétrons ficam fortemente confinados na região do caroço, o que 

faz com que este tipo de material apresente rendimentos quânticos elevados, maior 

estabilidade e maior luminescência. Isso acontece pelo fato de o semicondutor da casca 

separar fisicamente a superfície ativa do semicondutor do caroço do meio reacional, o que 

provoca uma diminuição dos defeitos de superfície, que poderia comprometer a qualidade 

desses nanocristais. A figura 1.10 apresenta o esquema de uma partícula na forma 

casca/caroço para CdTe/CdS. 

 

 

Figura 1.10- Esquema das estruturas do tipo caroço/casca de CdTe/CdS. 

 

Nesses sistemas, além de se elevar o rendimento quântico de fotoluminescência, tem-se 

também um ganho de estabilidade dos nanocristais. Além disso, a escolha adequada dos 

materiais do caroço e da casca permite estender a emissão desses nanomateriais para uma 

ampla faixa de comprimentos de onda do espectro.  

A escolha dos materiais do caroço e da casca deve ser realizada de forma que a diferença de 

parâmetro de rede entre as duas estruturas seja pequena, a fim de se facilitar a cristalização 

desses materiais em uma mesma estrutura. Se essa condição não for adotada, o crescimento da 

casca poderá provocar a formação de defeitos de superfície, na interface caroço-casca, 

ocasionando a diminuição do rendimento quântico dos materiais resultantes [130]. A Tabela 



 22 

1.3 apresenta os valores de parâmetros de rede e Egap para alguns nanocristais 

semicondutores. 

Tabela 1.3-Parâmetros estruturais para alguns semicondutores nanocristalinos nos sistemas II-VI e III-

V [131]. 

 

Material Tipo Egap (eV) Parametro de rede (Å) 

ZnS II-VI 3,61 5,41 

ZnSe II-VI 2,69 5,668 

ZnTe II-VI 2,39 6,104 

CdS II-VI 2,49 4,136/6,714 

CdSe II-VI 1,74 4,3/7,01 

CdTe II-VI 1,43 6,482 

GaN III-V 3,44 3,188/5,185 

GaP III-V 2,27 5,45 

GaAs III-V 1,42 5,653 

InN III-V 0,8 3,545/5,703 

InP III-V 1,35 5,869 

InAs III-V 0,35 6,058 

 

Em comparação aos pontos quânticos, os cromóforos orgânicos, tais como: moléculas 

orgânicas, as proteínas fluorescentes, quelantes metálicos, apresentam as seguintes 

desvantagens: a falta de brilho, bandas de emissão estreitas e alta taxa de fotodegradação 

[132]. 

Pontos quânticos como biomarcadores e agentes de diagnósticos 

A alta sensibilidade da fluorescência, combinada com os avanços em técnicas de medição, 

permite a detecção de pequenas quantidades de determinadas espécies presentes nos sistemas 

biológicos. A escolha do ligante é primordial em aplicações biológicas pois estes podem 

servir como funcionalizantes que permitem a interação com moléculas específicas. Os 
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funcionalizantes mais utilizados pelo Grupo de Nanoetruturas e Interfaces Biológicas (NIB)  

em pontos quânticos de CdTe são o ácido mercaptoacético (AMA) ou ácido tioglicólico [133, 

134], ácido mercaptopropanóico (AMP) ou ácido propiônico ou ainda ácido propílico e 

cisteína (figura 1.11). Esses ligantes atuam tanto como passivadores como funcionalizantes 

pois são ligantes bifuncionais, ou seja, numa estremidade possuem um grupamento tiol que 

serve como fonte de íons sulfeto para compor a camada de passivação, na outra estremidade 

há um grupamento carboxílico que permite a ligação com biomoléculas específicas e atuam 

ainda como estabilizantes coloidais. 
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Figura 1.11- Estruturas químicas dos ligantes: ácido mercaptoacético (AMA), ácido mercaptopropanóico (AMP) 

e cisteína (da esquerda para a direita, respectivamente). 

 

Cada molécula apresentada na figura 1.11 pode apresentar atividades biológicas distintas ou 

ainda pode conferir maior ou menor estabilidade e rendimento quântico ao semicondutor. 

Visando-se uma maior amplitude na aplicabilidade dos pontos quânticos, um segundo 

funcionalizante pode ser conjugado aos pontos quânticos estabilizados com AMA, AMP ou 

cisteína. O grupo de Nanoestruturas e Interfaces Biológicas vem trabalhando a 

funcionalização do nanossistema CdTe-CdS com Concanavalina A e Quitosana.  

Sabe-se que nanopartículas derivadas de polissacarídeos ajudam a melhorar a 

biocompatibilidade do material de toxicidade celular como os pontos quânticos a base do 

precursor Cd
2+

. A biomarcação com quitosana pode ser específica para células microbianas 

uma vez que a quitosana possui atividade antifúngica e antibacteriana através da fixação da 

quitosana a essas células. A afinidade com proteínas e DNA potencializa a aplicabilidade de 

um compósito de pontos quânticos com a quitosana. Além disso, as propriedades de 

incorporação de fármacos em nanopartículas de quitosana, que contam com carga de 

superfície positiva e prolongam o tempo de contato dos ingredientes ativos com o epitélio, 
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aumentam a absorção através da parede celular através de tight junctions [103-105], fariam do 

compósito quitosana/ponto quântico um material de biomarcação e terapêutico, 

simultaneamente. 

A literatura já fornece alguns poucos trabalhos onde a quitosana é conjugada a pontos 

quânticos de CdS [135, 136], CdSe [137-140], CdTe [141, 142] e ZnS [143]. Porém nenhum 

deles relata a conjugação de nanopartículas de quitosana a pontos quânticos de qualquer 

semicondutor. 

Neste trabalho utilizaram-se sistemas nanoparticulados a base de quitosana para conjugação 

com nanopartículas do semicondutor CdTe-CdS que possuem propriedades ópticas e 

permitem sua utilização como biomarcadores a fim de se observar a atuação das 

nanoquitosanas em sistemas biológicos distintos. Além disso, sabe-se que nanopartículas 

derivadas de polissacarídeos ajudam a melhorar a biocompatibilidade de materiais de 

toxicidade celular como é o caso dos pontos quânticos de CdTe. 

Foi avaliada também a aplicação do nanocompósito quitosana/CdTe-CdS em células de 

Cândida Albincans e melanoma. Ademais utilizaram-se as nanopartículas de quitosana para 

formação e bioconjução com nanopartículas de ouro visando sua utilização como agentes de 

hipertermia em terapia fotodinâmica. Em ambos os casos a quitosana tem papel determinante, 

pois permite que a superfície do novo material tenha atuação preferencial em meios 

biológicos distintos daqueles cujo material incorporado atuaria isoladamente. Além disso, as 

propriedades ópticas adquiridas pelo nanocompósito semicondutor permitem que seja 

viabilizado um estudo prévio de atuação antes de se avaliar sua aplicação como transportador 

de um fármaco específico. 

1.3 NANOPARTÍCULAS DE OURO (AuNPs) 

Nanoestruturas apresentam diversas vantagens em metodologias analíticas, quando utilizadas 

como transdutores ou como um componente da camada de reconhecimento em um dispositivo 

de detecção macrométrico. No primeiro caso, quando usado como transdutores, as 

propriedades intrínsecas das nanopartículas de Ouro AuNPs, apresentam diversas utilidades  

tais como transporte de massa, maior disponibilidade de sítios reacionais, efeito da agregação 

/ dispersão ótica e do aumento de sinais óticos, devido às propriedades de ressonância de 

plasmons de superfície de AuNPs podem ser exploradas. No segundo caso, a melhoria da 
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resposta do biossensor pode ser alcançada pelo aumento da relação área / volume que 

aumenta o número de biocomponentes ligados na superfície de detecção. 

Em escala nanométrica uma grande proporção de átomos se concentra na superfície das 

nanopartículas, desempenhando um papel importante nas suas propriedades químicas e 

físicas. Na verdade, os átomos da superfície parecem exibir valência incompleta, no sentido 

de que eles só são ligados aos átomos internos, mantendo sites externos de alta energia 

disponíveis para interagir com o receptor-doador, ou ligantes. Por esta razão, as 

nanopartículas de metal podem apresentar um comportamento semelhante aos seus complexos 

metálicos relacionados, formando ligações químicas seletivas com ligantes apropriados.  

No caso de nanopartículas de ouro, o interesse adicional é provocado pela existência da 

superfície de plasmon. Nanopartículas de ouro apresentam cores características e propriedades 

diferenciadas com relação aos átomos individuais, bem como no material in bulk. No caso de 

nanopartículas esféricas muito menores do que o comprimento de onda da luz, o campo 

elétrico médio induzido pela luz pode ser considerado constante, de forma que todos os 

elétrons da nanopartícula sejam submetidos ao mesmo campo eletromagnético. Em alguns 

casos, no entanto, o campo eletromagnético de freqüência ν é capaz de induzir uma oscilação 

coletiva dos elétrons na banda de condução sobre a superfície das nanopartículas metálicas, 

como uma onda de propagação do plasmon. Essa propriedade tem sido objeto de muitos 

estudos de propriedades ópticas espectroscópicas. 

O decaimento dos estados plasmon excitados pode ocorrer radiativa ou não radiativa, dando 

origem ao maior espalhamento e absorção em freqüência conhecida. Tais propriedades 

ópticas são efetivamente incorporadas nos espectros de absorção 

AuNPs têm atraído muita atenção em estudos biológicos devido à sua baixa toxicidade, 

biocompatibilidade e propriedades ópticas únicas. Testes biológicos que medem a presença ou 

atividade de analitos selecionados se tornam mais rápidos, mais flexíveis e sensíveis quando 

as partículas em nanoescala são utilizadas, com inúmeras vantagens sobre os procedimentos 

mais tradicionais. 

o elemento de reconhecimento biológico de um biossensor deve ser de origem biológica, 

como uma enzima, um anticorpo, antígeno, uma célula, um tecido, um DNA (ácido 

desoxirribonucléico), dentre outros. O principal objetivo da utilização de biomoléculas situa-

se na alta seletividade para o analito, onde uma maior sensibilidade pode ser alcançada através 
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do desenvolvimento de novos e eficazes transdutores. Nesse sentido, a utilização de materiais 

nanoestruturados trouxe novas e potenciais perspectivas para os métodos analíticos, dentre as 

quais pode ser citada a possibilidade de efetivo aumento na capacidade de sensibilidade e na 

especificidade da detecção em questão. 

Uma variedade de técnicas ou métodos têm sido relatados e analisados para a elaboração de 

AuNPs [146-148]. Um dos métodos mais comumente utilizado é a redução química de sais de 

ouro por vários agentes redutores, tais como o borohidreto de sódio, citrato de sódio, 

formamida e assim por diante [149-151]. No entanto, AuNPs tendem a se agregar durante sua 

síntese, e agentes de proteção ou de estabilização assim como tióis, surfactantes e polímeros, 

podem ser depositados na superfície das AuNPs, e evitando assim a aglomeração. 

No processo para a síntese de nanopartículas metálicas, a energia de superfície elevada dessas 

partículas torna extremamente reativa a agregação sem proteção ou passivação de suas 

superfícies. Portanto, um bom agente de estabilização é indispensável para a síntese de 

nanopartículas. É sabido que as soluções de materiais poliméricos de alta viscosidade com 

interações de origem inter e intramolecular, podem ser usadas para proteger, restringir o 

crescimento e estabilizar as nanopartículas.  

Raveendran et al. utilizaram pela primeira vez o conceito de completamente "verde" para a 

síntese de nanopartículas metálicas [152]. Eles usaram a água como solvente, β-D-glicose 

como agente redutor e amido, como o agente estabilizador para preparar Au, Ag, e Au-Ag 

liga nanoparticles. O β-D-glicose atuou tanto como agente redutor e agente de nivelamento 

para a síntese e estabilização de nanocristais de Au na sistema. Entretanto, Vidneshwaran et 

al. prepararam nanopartículas de Ag estável usando apenas amido tanto como agente de 

redução como agente estabilizador [146]. Além do amido, a quitosana é um outro polímero 

natural, que também tem sido utilizado como agentes redutor, estabilizante e funcionalizante 

para preparar nanoparticulas de Ag, Au, Pt e Pd devido à biocompatibilidade, 

biodegradabilidade, relativa atoxicidade e propriedades de adsorção da quitosana [147, 148, 

153, 154]. Estas nanopartículas funcionalizadas com quitosana podem ser facilmente 

integradas em sistemas relevantes para aplicações farmacêuticas, biomédicas e biossensores. 

Assim, o sistema quitosana-AuNPs consiste em material nanoestruturado cujas potenciais 

aplicações biomédicas são vastas e pretendem ser alvo da continuação do presente estudo. 
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Neste trabalho buscou-se a síntese de nanopartículas de ouro utiizando-se para tanto 

nanopartículas de quitosana como agentes redutores levando-se a obtenção de um compósito 

nanoestruturado com propriedades óticas, de bioespecíficidade e de alta biocompatibilidade. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem como objetivo geral a síntese de nanopartículas de quitosana com 

elevada carga superficial, visando aplicações em sistemas biológicos, além da conjugação da 

quitosana com compostos capazes de atuar como marcadores e agentes terapêuticos. 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtenção de quitosanas com diferentes graus de desacetilação; 

 Obtenção de quitosanas com baixa massa molecular; 

 Síntese de nanopartículas de quitosana com precursores de alto grau de desacetilação e 

baixa massa molecular; 

 Investigação da influência do grau de desacetilação e quantidade de agente reticulante 

sobre o tamanho e distribuição de tamanho das nanopartículas de quitosana; 

 Modulação da carga de superfície, tamanho de partículas (razão quitosana : 

tripolifosfato) 

 Conjugação de nanopartículas de quitosana a pontos quânticos de CdTe/CdS; 

 Síntese de nanocompósito quitosana / ouro; 

 Aplicação in vitro do sistema quitosana/CdTe em células de Cândida Albicans e 

Melanoma; 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

No presente trabalho utilizou-se quitosana comercializada pela Sigma Aldrich, com grau de 

desacetilação médio ≥ 85%, peso molecular médio (ambos os dados fornecidos pelo 

fabricante). A quitosana tal como foi fornecida pela Sigma Aldrich, será aqui denominada 

Quit0. 

A Quit0 foi caracterizada através de espectroscopia vibracional no infravermelho (IV), 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN 
1
H), análise elementar, 

difratometria de raios x (DRX), análise termogravimétrica (TGA), Espectroscopia de 

absorção molecular no UV/Vis, medidas de tempo de escoamento e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). 

RMN 
1
H: δ 7,75-7,78 ppm (m,4H); δ 7,22-7,35 ppm (m,6H) e δ 3,9 ppm (t,2H) 

3.1. TRATAMENTO QUÍMICO DA QUITOSANA 
 

3.1.1 Desacetilação da quitosana 

A fim de se obter quitosanas com diferentes graus de desacetilação, a quitosana comercial foi 

submetida à reação de desacetilação por tempos distintos. A desacetilação da quitosana foi 

realizada através da inserção de 2,5 gramas de Quit0 em 110 mL de solução aquosa a 40% 

(p/V) de NaOH num balão de fundo redondo de 250 mL [155]. O balão contendo a mistura 

reacional foi posto em refluxo com banho de óleo de silicone a aproximadamente 115°C, sob 

agitação vigorosa. Os tempos de reação foram variados para se observar como o grau de 

desacetilação varia com o tempo de reação. Os tempos reacionais analisados foram de 3h, 6h 

e 9h. Depois de decorrido o tempo de reação, a suspensão foi filtrada a quente sob pressão 

positiva com lavagens sucessivas de água destilada a 80°C até a neutralidade. Em seguida a 

quitosana foi lavada com CH3OH e acondicionada em dessecador com pressão reduzida. 

Quando a quitosana estava seca, o pó foi pesado e o material foi utilizado para caracterização 

e etapas de sínteses posteriores. A quitosana resultante da reação de desacetilação com tempos 

de 3h, 6h e 9h serão denominadas Quit3, Quit6 e Quit9, respectivamente. 

A quitosana obtida nesta etapa de desacetilação foi caracterizada através de espectroscopia 

vibracional no infravermelho (IV), espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio (RMN
1
H), análise elementar, difratometria de raios x (DRX), análise 
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termogravimétrica (TGA), Espectroscopia de absorção molecular no UV/Vis, Viscosidade 

intrínseca e microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

RMN 
1
H: δ 7,75-7,78 ppm (m,4H); δ 7,22-7,35 ppm (m,6H) e δ 3,9 ppm (t,2H) 

3.1.2. Despolimerização da quitosana 

 

Dois gramas de quitosana foram dissolvidos em 100 ml 0,1 M HCl. A mistura foi agitada por 

30 min e então a solução resultante foi centrifugada a fim de se separar eventuais partículas 

não solubilizadas. Então, 7,5 mL de H2O2 a 30% foram adicionados. A mistura foi aquecida e 

agitada a 60 º C por 2 horas (Huang et al, 2010). As quitosanas Quit3, e Quit9 resultantes da 

reação de despolimerização serão denominadas DQ3 e DQ9, respectivamente. 

A quitosana obtida nesta etapa de despolimerização foi caracterizada através de 

espectroscopia vibracional no infravermelho (IV), espectroscopia de ressonância magnética 

nuclear de hidrogênio (RMN
1
H), análise elementar, difratometria de raios x (DRX), análise 

termogravimétrica (TGA), Espectroscopia de absorção molecular no UV/Vis, Viscosidade 

intrínseca e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

RMN 
1
H: δ 7,75-7,78 ppm (m,4H); δ 7,22-7,35 ppm (m,6H) e δ 3,9 ppm (t,2H) 

3.1.3. Cloridrato de Quitosana 

Inicialmente 0,5 g de quitosana comercial foi dispersa em 75 mL de HCl 0,05 M e este 

sistema permaneceu sob agitação por 24 horas. Este sistema foi centrifugado a 4500 rpm por 

20 min para retirada de eventuais frações não solubilizadas. Então 75 mL de uma solução 

0,20 M de NaCl foi adicionada à solução de quitosana que permaneceu sob agitação por 20 

min. Ainda sob agitação foram adicionados lentamente 150 mL de EtOH até turvamento da 

solução. A mistura foi centrifugada a 5000 rpm por 20 min e o precipitado foi disperso em 

EtOH a 80% e novamente centrifugado a 5000 rpm por 20 min. O material foi redispersado 

em soluções de EtOH a 85%, 90%, 95% e 100% e posteriormente centrifugado a 5000 rpm 

por 20 min após cada redispersão. Este material será denominado CQ0 nas citações 

posteriores. 

O procedimento para obtenção do Cloridrato de Quitosana foi realizado também para a 

quitosana desacetilada por 3 h e despolimerizada com H2O2. O material obtido nesta etapa foi 

denominado CQ3. 
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A quitosana obtida nesta etapa foi caracterizada através de Espectroscopia Vibracional no 

Infravermelho (IV), Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 

(RMN
1
H), Análise Elementar (AE), Difratometria de Raios x (DRX), Análise 

termogravimétrica (TGA), Espectroscopia de absorção molecular no UV/Vis, Viscosidade 

intrínseca e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

RMN 
1
H: δ 7,75-7,78 ppm (m,4H); δ 7,22-7,35 ppm (m,6H) e δ 3,9 ppm (t,2H) 

3.2. PURIFICAÇÃO DA QUITOSANA 

Após os sucessivos tratamentos químicos da quitosana procedeu-se com a etapa de 

purificação da quitosana para garantir a retirada de impurezas e excesso de íons. Dessa forma, 

a quitosana utilizada para síntese das micro e nanopartículas de quitosana e dos 

nanocompósitos à base de quitosana foram purificadas a partir da dissolução de 0,5 g de 

quitosana em 75 mL de solução aquosa de HAc a 1% por 24 h e posteriormente centrifugação 

a 5000 rpm por 30 min. A fração solúvel foi filtrada,  precipitada com 150 mL de EtOH, 

centrifugada novamente a 5000 rpm por 30 min e seca em dessecador com pressão reduzida 

por um tempo mínimo de 72 horas. 

3.3. SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS DE QUITOSANA 

Nanopartículas de quitosana podem ser obtidas, entre outros métodos, por gelificação 

ionotrópica através da reticulação polimérica entre a quitosana e um agente reticulante 

polianiônico. Com a finalidade de se obter nanopartículas de quitosana de forma prática, 

eliminando-se o uso de substâncias que levam à geração de resíduos, tais como surfactantes e 

solventes orgânicos e com baixa demanda instrumental, utilizou-se reagente fosfatado em 

diferentes concentrações e volumes até se obter uma configuração otimizada quanto ao 

tamanho e monodispersão das partículas. 

Visando se adquirir os parâmetros ideais para síntese de nanopartículas de quitosana com a 

menor dispersão possível, foram testadas e analisadas adequações nas quantidades dos 

reagentes. 

3.3.1. Metodologia 1 

As quitosanas QUIT3 e QUIT6 despolimerizadas com H2O2 foram dissolvidas em 50 mL de 

solução aquosa de HAc a 1% de forma a se obter uma solução 0,05% (m/V) ou 0,5 mg/mL. 

De acordo com adaptações de síntese de nanoquitosanas da literatura [117, 156] foram 
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adicionados gota a gota 1 mL de solução aquosa de TPP a 1% (m/V) ou 10 mg/mL sob 

vigorosa agitação. O sistema permaneceu sob agitação por 20 min e sonicado por 30 min. As 

partículas formadas foram centrifugadas a 13.400 rpm por 10 min. Denominou-se NQ3 e 

NQ6 as partículas resultantes de DQ3 e DQ6 reticuladas com TPP. 

As nanopartículas obtidas nesta etapa foram caracterizadas através de medidas de 

Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) para análise de Distribuição de Tamanho de Partículas 

e Potencial Zeta. 

3.3.2. Metodologia 2 

A quitosana desacetilada e despolimerizada com H2O2, DQ3, foi dissolvida em 25 mL de 

solução aquosa de HAc a 1% de forma a se obter uma solução 0,05% (m/V) ou 0,5 mg/mL. 

Foi adicionado gota a gota 10 mL de solução aquosa de TPP a 0,05% (m/V) ou 0,5 mg/mL 

sob agitação. Este sistema permaneceu sob agitação por 2 h e armazenado em recipiente 

plástico. A quitosana DQ3 resultante da reação de reticulação com TPP foi denominada 

NQ3.10. 

Alternativamente, os volumes de TPP adicionados à solução DQ3 foram 6 mL, 5 mL e 4 mL 

e as partículas resultantes foram denominadas NQ3.6, NQ3.5 e NQ3.4, respectivamente. 

A quitosana DQ9 que tem GD = 99% também foi reticulada com TPP nas mesmas condições 

da quitosana DQ3, porém utilizando-se para tanto um volume de 4 mL de TPS 0,5 mg/mL em 

HAc 1% e em água ultra pura. As partículas resultantes foram denominadas NQ9.4 e 

NQ9.4A. 

As nanopartículas NQ3 obtidas nesta etapa foram caracterizadas através de medidas de 

Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) para análise de Distribuição de Tamanho de Partículas 

e Potencial Zeta, Espectroscopia vibracional no infravermelho (IV), Espectroscopia de 

absorção molecular no UV/Vis, Análise Elementar (AE), Análise Termogravimétrica (TGA), 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV). Já as nanopartículas NQ9 obtidas nesta etapa foram caracterizadas através de medidas 

de Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) para análise de Distribuição de Tamanho de 

Partículas e Potencial Zeta, Espectroscopia de absorção molecular no UV/Vis e Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (MET). 
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3.4.  SÍNTESE DE NANOCOMPÓSITO QUITOSANA/OURO 

Foram adicionados 100 µL de uma solução 2 mM de Ácido Cloroáurico (HAuCl4), a 5 mL da 

suspensão de nanopartículas de quitosana NQ3.5 em HAc 1% sob agitação. A temperatura foi 

aumentada até 80°C e manteve-se sob agitação por 5 a 10 min até se observar a coloração 

ficar cor de rosa. Este sistema foi denominado NQ3Au100. 

Alternativamente os volumes da solução de HAuCl4 2 mM adicionados foram de 50 µL, 150 

µL e 200 µL. Estes sistemas denominar-se-ão NQ3Au50, NQ3Au150 e NQ3Au200, 

respectivamente. 

Os compósitos resultantes obtidos nesta etapa foram caracterizados através de Espectroscopia 

de absorção molecular no UV/Vis, medidas por Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) para 

análise de Distribuição de Tamanho de Partículas, Potencial Zeta, Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). 

3.5.  SÍNTESE DE PONTOS QUÂNTICOS DE TELUTO DE 

CÁDMIO/SULFETO DE CÁDMIO (CdTe/CdS) 

A síntese coloidal dos pontos quânticos de CdTe/CdS já foi bastante estudada e estabelecida 

pelo Grupo de Pesquisa em Nanoestruturas e Interfaces Biológicas (NIB) [133, 134] e é 

basicamente dividida em três etapas principais: 

 Preparação do complexo de Cádmio agente estabilizante/passivante-CdTe;  

 Redução do Telúrio elementar (Te
0
). 

 Síntese dos pontos quânticos de CdTe-CdS 

Preparação do complexo de Cádmio: 

Num balão de 100 mL foram adicionados 20 mL de água ultra pura, 1,2 mL de uma solução 

4,9% (m/V) do agente estabilizante Ácido Mercaptoacético (AMA) e ajustou-se o pH para 

10,6. Após isso foram adicionados 20 mL da solução 0,01 M de Perclorato de Cádmio 

(Cd(ClO4)2), o sistema foi aquecido em um banho de óleo de silicone a 60°C e foi adicionado 

fluxo de argônio (Ar).  
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A etapa seguinte é caracterizada pela redução do Telúrio elementar (Te
0
): 

Num balão de 50 mL foram adicionados 0,010 g de Te
0
 (0,078 mmol ou 78 µmol) e 100 µL 

de solução aquosa de NaOH 2M. O sistema foi fechado com auxílio de um septo, mantido sob 

agitação e inserido fluxo de Ar. A temperatura foi elevada até 60°C e então 0,110 g do agente 

redutor Borohidreto de Sódio (NaBH4) diluído em aproximadamente 2 mL de água ultra pura 

e adicionado ao balão contendo o Te
0
. A formação do NaHTe foi observada com a coloração 

roxo intenso e subseqüente descoramento do sistema. 

Após a completa redução do Te
0
, a solução contendo Te

2-
 foi transferida rapidamente para o 

balão com os precursores Cd
2+

. Imediatamente o sistema adquire uma coloração laranja 

intensa indicando a formação da suspensão coloidal de pontos quânticos de CdTe. 

As nanopartículas obtidas nesta etapa foram caracterizadas através de medidas de 

Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) para análise de Distribuição de Tamanho de Partículas 

e Potencial Zeta, Espectroscopia de absorção molecular no UV/Vis, Espectroscopia de 

Fluorescência (excitação e emissão) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). 

3.6.  SÍNTESE DOS NANOCOMPÓSITOS QUITOSANA/CdTe-CdS 

3.6.1. Cloridrato de Quitosana/CdTe-CdS 

O Cloridrato de Quitosana CQ0 e CQ3 purificado foi dissolvido em 5 mL de água ultra pura 

para se obter uma solução 0,1 mg/mL. O pH resultante igual a 5 foi medido em fita 

indicadora. Esta solução foi mantida sob agitação e 1 mL de CdTe-CdS foi adicionado gota a 

gota e permaneceu sob agitação por 5 min. 

Os nanocompósitos resultantes obtidos nesta etapa foram caracterizadas através de medidas 

de Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) para análise de Distribuição de Tamanho de 

Partículas e Potencial Zeta, Espectroscopia de absorção molecular no UV/Vis, Espectroscopia 

de Fluorescência (excitação e emissão) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). 

3.6.2.  Nanoquitosana/CdTe-CdS 

Num béquer de 15 mL foi diluído 1 mL da solução concentrada do CdTe-CdS em 4 mL de 

água (diluição 1:5). A estes 5 mL resultantes da diluição da suspensão coloidal do CdTe-CdS 

foram adicionados 5 mL da suspensão coloidal das nanoquitosanas NQ9 sob agitação 

constante e assim foi mantido por cerca de 10 minutos. 
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O nanocompósito resultante obtido nesta etapa foi caracterizado através de medidas de 

Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) para análise de Distribuição de Tamanho de Partículas 

e Potencial Zeta, Espectroscopia de absorção molecular no UV/Vis, Espectroscopia de 

Fluorescência (excitação e Emissão), Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). 

3.7 MARCAÇÃO EM CÉLULAS DE CÂNDIDA ALBICANS 

Amostras das células de Cândida albicans (ATCC 90028) foram inicialmente crescidas em 

caldo Sabouraud por 48h a 72h, a 30°C. Após este período de crescimento, foi feita a lavagem 

da suspensão com PBS (solução salina tamponada com fosfato) para remoção do meio de 

cultura, por duas vezes (a suspensão de células foi centrifugada a 3000 rpm por 2 min na 

centrífuga de tubo, o sobrenadante da suspensão foi removido, foi adicionado PBS, a 

suspensão foi agitada em vórtex, centrifugação novamente e remoção de sobrenadante). Um 

inóculo de aproximadamente 10
7 

UFC/mL foi incubado com CdTe-CdS e com os compósitos 

CQ0/CdTe-CdS e NQ9/CdTe-CdS na proporção 1:1 por 30 min em temperatura ambiente. 

Após este período foi feita novamente a lavagem com PBS para remoção do excedente da 

suspensão de QD. Alíquotas de 5 µL da suspensão de células coradas foram depositadas em 

lâminas e levadas para análise em microscópio de fluorescência. 

3.8 MARCAÇÃO EM CÉLULAS DE MELANOMA (LINHAGEM B16F10) 
 

Amostras das células de melanoma (B16F10) foram inicialmente crescidas em meio RPMI 

suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de penicilina e estreptomicina. As células 

foram mantidas em estufa a 37
o
C em atmosfera com 5% de CO2 e umidade controlada por 

aproximadamente 48h. Após este período, amostras das células foram cultivadas sob lâminas 

de vidro em placas de 12 poços com o mesmo meio por 48 h. Seguido ao período de 

crescimento, as lâminas contendo as células aderidas a sua superfície foram imersas em PBS 

para remoção do meio de cultura e foram incubadas com QD na proporção de 1:1 por 30 min. 

Após este período, as lâminas foram levadas ao microscópio. 

 

3.9 CARACTERIZAÇÃO 

3.9.1.  Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

Os espectros RMN
1
H para as quitosanas Quit3, Quit6, Quit9, DQ3, DQ9, CQ0 E CQ3 foram 

obtidos utilizando um equipamento da Varian Unity Plus operando em 300 MHz, tempo de 

espera de 3,6 s e pulso de 6,8 s (90,0 graus) à temperatura de 50°C com 80 repetições. Os 
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espectros RMN
1
H das quitosanas Quit0 e Quit2 foram obtidos usando o equipamento Varian 

Unity Plus operando em 400 MHz, tempo de espera de 2,18 s e pulso de 6,8 s (90,0 graus) a 

temperatura de 50°C com 64 repetições. A solução de quitosana foi preparada dissolvendo 10 

mg de quitosana em 1 mL de uma solução de D2O e 10 µL HCl (1% V/V) com agitação 

rigorosa por 30 min. As medidas foram realizadas na Central Analítica do Departamento de 

Química Fundamental da UFPE. 

3.9.2.  Espectroscopia Vibracional no Infravermelho (IV) 

Os espectros foram obtidos em um espectrofotômetro com transformada de Fourrier (FTIR) 

da Bruker, modelo IF66, na região de 4000-400 cm
-1

. Foram obtidos os espectros do pó das 

quitosanas Quit0, Quit3, Quit6, Quit9, DQ3, DQ9, CQ3; da quitosana reticulada com as TPS 

(NQ3) e do compósito NQ3Au200. As medidas foram realizadas na Central Analítica do 

Departamento de Química Fundamental da UFPE. 

3.9.3.  Análise Elementar (AE) 

Para determinar o grau de desacetilação por esta técnica, amostras cujas massas encontram-se 

no intervalo de 2 a 3 mg das quitosanas Quit0, Quit3, Quit6, Quit9, DQ3, DQ9, CQ0, CQ3, 

NQ3 e NQ3Au200 foram pesadas, secas em estufa a 50°C por aproximadamente 3h, 

resfriadas em dessecador contendo sílica gel azul e colocada em um analisador elementar, 

modelo EA 1110, da Carlo Erba. Os elementos analisados foram C, H e N. Essas análises 

foram realizadas na Central Analítica do Departamento de Química Fundamental da UFPE. 

3.9.4.  Difratometria de Raios-X (DRX) 

Os difratogramas das amostras de Quit0, Quit3, Quit6, Quit9, DQ3, DQ9 e CQ3 foram 

obtidos no Laboratório de raios-X do Departamento de Física da UFPE. As medidas foram 

feitas usando um difratômetro de raios-X modelo SIEMENS D5000, radiação de Cu-K sendo 

= 1,5406 Å, em uma faixa de varredura de 5°≤ 2θ ≤60°, com tamanho de passo de 0,02° e 

tempo de aquisição para cada ponto de 1,0 s. 

3.9.5.  Análise Termogravimétrica (TGA)  

As medidas termogravimétricas das amostras Quit0, Quit3, Quit6, Quit9 e DQ3, NQ3 e 

NQ3Au200 foram realizadas no Laboratório de Materiais Vítreos e Nanodispositivos do 

DQF-UFPE, e em termoanalizador da Shimadzu, modelo 50 WS. As curvas foram obtidas em 

uma faixa de temperatura de 25-800 °C, com uma taxa de aquecimento 10 °C/min, sob fluxo 

de N2 de 50 mL/min. 
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3.9.6.  Tempo de Escoamento (Viscosidade Intrínseca) 

As medidas de tempo de escoamento foram realizadas com a finalidade de se determinar a 

massa molecular média das amostras Quit0, Quit3, Quit9, DQ3 e DQ9 através da 

determinação da viscosidade intrínseca das soluções diluídas. Para tanto foi utilizado um 

capilar de vidro da Vanno-Fenske (dinterno = 1,01 mm) termostatizado a 25 ± 0,01°C, em um 

vicosímetro AVS-350 da Schott-Geräte. Foram analisadas 8 diluições diferentes para cada 

amostra e cada diluição foi determinada em quintuplicata para garantir a confiabilidade dos 

resultados. Todas as medidas de viscosidade foram realizadas no Laboratório de Compostos 

Híbridos, Interfaces e Coloides do DQF-UFPE. 

3.9.7.  Medidas por Dispersão da Luz 

3.9.7.1.  Potencial Zeta 

O potencial zeta das partículas sintetizadas foi obtido para se avaliar a estabilidade coloidal 

dos sistemas formados. Para tanto se utilizou o equipamento zetasizer do laboratório de 

polímeros do departamento de física da Universidade Federal de Pernambuco e do Centro de 

Tecnologias estratégicas do Nordeste (CETENE). 

3.9.7.2.  Distribuição de Tamanho de Partículas 

A distribuição de tamanho de partículas foi realizada em triplicata e a(s) curvas que 

divergiu(ram) do tamanho médio resultante das três curvas foi(ram) descartada(s). Esta 

análise foi realizada utilizando-se equipamento zetasizer do laboratório de polímeros do 

departamento de física da Universidade Federal de Pernambuco e do Centro de Tecnologias 

estratégicas do Nordeste (CETENE). 

3.9.8. Espectroscopia de Absorção Eletrônica no UV-Vis 

As amostras de quitosana desacetilada Quit0, Quit3, Quit9 e CQ0; despolimerizadas DQ0, 

DQ3, DQ9 e CQ3; nanoquitosanas NQ0, NQ3 e NQ9 e os nanocompósitos CQ0-CdTe, CQ3-

CdTe, NQ9-CdTe, NQ3Au50, NQ3Au100, NQ3Au150 E NQ3Au200 foram caracterizadas 

utilizando o equipamento da marca Ocean Optics modelo HR4000CG-UV-NIR nos módulos 

de absorbância e refletância, no laboratório de Química do DF-UFPE. 

3.9.9.  Espectroscopia de Excitação e Emissão 

A espectroscopia de excitação e emissão eletrônica das amostras de CdTe-CdS e seus 

compósitos a base de quitosana foram realizadas no equipamento espectrofluorímetro Vinci 
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Instrument Control ISS (K2) com lâmpada de Xenônio de 300 W como fonte de excitação do 

laboratório de polímeros do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. 

3.9.10.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As amostras Quit3, DQ3, DQ9, CQ3, NQ3 e NQ3Au200 na forma de pó foram observadas 

em um microscópio eletrônico de varredura, Modelo Jeol JSM-5900, no modulo de imagem 

de elétrons secundários, utilizando uma aceleração de voltagem de 10 kV. As esferas foram 

fixadas em stubs de alumínio, com fita de carbono dupla face e recobertas com uma fina 

camada de ouro com espessura de 10 nm. As análises deram-se no Laboratório de 

Microscopia do Departamento de Física da UFPE. 

3.9.11.  Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

A morfologia das NPs-Au e NPs-Ag em quitosana foi determinada usando um equipamento 

fabricado pela FEI Morgagni 268D. Para preparar as amostras, 1,0 mL de Q/NPs-Au e 

Q/NPs-Ag foi diluído em 7,0 mL de ácido acético (5%), sonicado e gotejado em uma tela de 

cobre recoberta com filme fino de carbono. O tratamento das imagens foi realizado com o 

software Image-Pro Plus 6. Todas as medidas foram realizadas no Laboratório de 

Microscopia e Microanálise do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE). 

3.9.12.  Microscopia óptica de Fluorescência e de Contraste de Fase 

As imagens das células de Cândida Albicans e Meanoma foram obtidas utilizando-se um 

microscópio de fluorescência com contraste de fase da marca Leica modelo DMI 4000 B. A 

suspensão celular foi colocada em lâmina e recoberta com lamínula para estudo citológico. As 

células foram visualizadas através da lente de imersão com aumento de 100 vezes. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e discussão apresentados neste capítulo seguirão ordem cronológica, de acordo 

com a sucessão das etapas de síntese. 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA QUITOSANA 

Uma das etapas referentes à caracterização da quitosana consiste na investigação das 

possíveis influências decorrentes do tempo ao qual a amostra de quitosana foi submetida com 

relação à desacetilação da mesma. Assim, com essa finalidade, a amostra de quitosana obtida 

comercialmente foi submetida a diferentes tempos de reação de desacetilação. Os tempos 

analisados foram 0, 3h, 6h e 9h. Os respectivos produtos da reação de desacetilação foram 

denominados de acordo com esses tempos: Quit0, Quit3, Quit6 e Quit9. As quitosanas Quit3 

e Quit9 foram submetidas à despolimerização oxidativa com H2O2 e seus produtos foram 

denominados DQ3 e DQ9. Ainda as quitosanas Quit0 e DQ3 foram precipitadas em suas 

formas salinas como cloridrato de quitosana e seus produtos denominados CQ0 e CQ3, 

respectivamente. 

As quitosanas Quit0, Quit3, Quit6 e Quit9 foram caracterizadas por espectroscopia de RMN 

1
H, espectroscopia no IV, difratometria de raios x (DRX), analise termogravimétrica e análise 

elementar (AE). A Microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi obtida para a amostra 

Quit3. Espectroscopia de absorção foi realizada para as amostras Quit3 e Quit9 para fins de 

comparação com amostras obtidas em etapas posteriores à desacetilação. As quitosanas 

despolimerizadas DQ3 e DQ9 foram caracterizadas por espectroscopia de RMN 
1
H, 

espectroscopia no IV, difratometria de raios x (DRX), análise termogravimétrica (DQ3), 

análise elementar (AE) espectroscopia de absorção no UV-Vis. A Microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) foi obtida para a amostra DQ3. A massa molecular de amostras Quit0, 

Quit3 e DQ3 foram avaliadas através da determinação da viscosidade intrínseca das soluções 

diluídas. 

Espectroscopia de RMN 
1
H 

A figura 4.1 exibe o espectro da amostra Quit0 que não passou pelo processo de desacetilação 

e os valores das integrais de cada pico ou conjunto de picos utilizados para se obter o valor do 

grau de desacetilação (GD). O experimento foi realizado a 55°C com a finalidade de se 

diminuir a viscosidade e, consequentemente, melhorar a solubilização o que acarreta quebras 
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de interações intra e intermoleculares (Fig. 1.5, capítulo 1) entre as cadeias poliméricas, que 

exerce influência no tempo de relaxação dos prótons, e a melhor resolução e integração dos 

sinais obtidos. 

 

Figura 4.1- Espectro de RMN 
1
H da amostra Quit0. 

O espectro de Quit0 é considerado bem resolvido para o tipo de amostra (polimérica) apesar 

de apresentar seus picos alargados. Esse alargamento dos picos tem relação direta com as 

interações intra e intermoleculares e com a elevada massa molecular da quitosana. Apesar 

desses fatores, o valor de GD é considerado de alta confiabilidade, já que a proporção entre os 

picos de H
Ac

/3H
2
, utilizada para o cálculo do GD, é mantida de forma que o valor absoluto 

desses sinais não se apresenta como característica significativa. 

Os espectros de Quit3 e DQ3 são apresentados nas figuras 4.2 e 4.3. Diferenças entre a 

largura dos picos de Quit3 e DQ3 indicam a ocorrência de mudança estrutural entre as formas 

polimerizada e despolimerizada. O espectro de DQ3 apresenta picos finos característicos de 

amostras moleculares não poliméricas sendo a multiplicidade desses sinais mais facilmente 

observada no mesmo. Tais aspectos induzem à idéia qualitativa de que a despolimerização 

ocorreu de forma efetiva. 
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Figura 4.2- Espectro de RMN 
1
H da amostra Quit3. 

 

 

Figura 4.3- Espectro de RMN 
1
H da amostra DQ3. 
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Comparando-se o espectro de Quit3 ao espectro de Quit0 poucas mudanças podem ser 

observadas. Para Quit3, os picos apresentaram-se em geral mais estreitos e o sinal atribuído 

ao próton H
Ac

 diminuiu de intensidade como conseqüência da desacetilação e das quebras das 

ligações intra e intermoleculares que ocorrem principalmente entre monômeros acetilados da 

quitosana e os prótons da estrutura glicopiranosídica. 

A amostra que apresentou a menor razão H
Ac

/3H
2
 e, consequentemente, menor GD foi aquela 

que passou mais tempo no processo de desacetilação (Quit9), o que indica que o tempo de 

reação influência no GD do produto resultante. O espectro de Quit9 (figura 4.4) apresenta o 

pico de H
Ac

, cuja intensidade é bastante reduzida com relação ao espectro de Quit0. 

  

Figura 4.4- Espectro de RMN 
1
H da amostra Quit9. 

 

A amostra desacetilada DQ9 (Fig.4.5) apresentou picos estreitos e separados. Assim como no 

caso da amostra DQ3, esses resultados são indícios da diminuição da massa molecular da 

cadeia polissacarídea. 
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Figura 4.5- Espectro de RMN 
1
H da amostra DQ9. 

 

O espectro RMN 
1
H de Quit 6 apresentou todos os sinais atribuídos aos diferentes prótons das 

estruturas parcialmente acetiladas. Porém, a intensidade do pico relativo ao próton H
Ac

  

obedeceu à seguinte ordem H
Ac

(Quit0) > H
Ac

(Quit3) > H
Ac

(Quit6) > H
Ac

(Quit9). O espectro 

de Quit6 é apresentado no Apêndice A deste trabalho. 

Com base nos espectros obtidos para as quitosanas Quit0, Quit3, Quit6 e Quit9 obteve-se o 

grau médio de desacetilação da quitosana de acordo com a equação 4 proposta por Signini et 

al. [59]. 

 (4)                 100 x 
3H

H
- 1 = (%) GD

2

Ac

 

Onde H
Ac

/3H
2
 expressa a relação entre a quantidade de prótons nas unidades monoméricas 

acetiladas e a quantidade de prótons H
2
 constituintes em ambos os monômeros acetilados e 

desacetilados. Os prótons H
Ac

 e H
2
 são apresentados na figura 1.4. A escolha da equação 4 

deve-se ao fato de que na mesma são considerados apenas 2 picos bastante específicos e 

afastados dos picos sobrepostos e alargados (H
3-6

) e a influência do pico da água como pode 
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ocorrer utilizando-se a equação 1, apresentada no capítulo 1 (Introdução). Apesar disso, os 

valores de GD também foram obtidos através da equação 1 (Hirai et al. [86]) e comparados 

com GD fornecido pela equação 4 (Signini et al. [59]) apresentaram valores aproximados que 

estão exibidos na tabela 4.1. 

Tabela 4.1- Graus de desacetilação das quitosanas Quit0, Quit3, Quit6, Quit9, DQ3 e DQ9 obtidos 

pelas equações de Signini (4) e Hirai (1). 

 

 Quit0 Quit3 Quit6 Quit9 DQ3 DQ9 

Signini 

et al. 

79,92% 93,88% 98,84% 99,16% 98,07% 98,03% 

Hirai et 

al. 

77,86% 92,55% 93,84% 94,96% 97,91% 97,93% 

 

Os GDs apresentados na tabela 4.1 mostram desvios nos valores esperados para DQ3 e DQ9. 

Sabendo-se que com a despolimerização a proporção entre grupamentos aminas e acetamidas 

teoricamente não é alterada. Assim, os valores do GD de Quit3 e DQ3 bem como os valores 

de GD de Quit9 e DQ9 deveriam ser praticamente idênticos entre si, porém isso não ocorreu. 

Enquanto o GD de Quit3 foi de 93,88% e 92,55% para as equações 4 e 1, respectivamente os 

valores do GD de DQ3 foram alterados para 98,07% e 97,91% para a amostra hidrolisada. 

Essa discrepância foi minimizada para as amostras Quit9 e DQ9.  

Os resultados obtidos para os valores de GD das diferentes amostras de quitosana fazem 

sentido, levando-se em consideração o estudo de Chen et al [61] que concluiu que a constante 

de protonação dos grupamentos amina das quitosanas aumenta com a diminuição da massa 

molecular, deixando estes grupos mais acessíveis à protonação. Dessa forma o aparente 

aumento no GD de Quit3 para Quit9 foi mascarado pela eficiência na protonação dos 

grupamentos amina de Quit9. Uma vez que a quitosana foi submetida à reação de 

desacetilação durante 9h, em temperatura elevada, provavelmente estas condições reacionais 

promoveram a hidrólise alcalina do polissacarídeo aumentando o grau de protonação do 

grupamento amina por fatores estéricos. 
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Os resultados obtidos neste trabalho indicam fortemente que a desacetilação ocorre 

rapidamente nas primeiras horas de reação e depois se procede de forma lenta e ineficaz. Tais 

resultados estão de acordo com aqueles obtidos por Yaghobi e Hormozi [89]. Yaghobi 

realizou três desacetilações sucessivas trocando a solução alcalina de mesma concentração 

totalizando um tempo reacional de 5h, tendo verificado que a reação ocorre rapidamente na 

primeira 1,5 hora. Yaghobi ainda realizou desacetilações variando a concentração da base e a 

temperatura de reação. Neste caso foi verificado que a variação da temperatura de reação 

(70°C, 80°C e 90°C) foi significativa com relação ao produto de desacetilação enquanto que a 

concentração da base (40%, 45% e 50%) mostrou forte influência no GD da quitosana. O 

tempo prolongado na reação de desacetilação culmina, portanto, na hidrólise alcalina da 

quitosana (despolimerização). 

Os espectros de CQ0 e CQ3 apresentaram todos os picos relativos aos prótons da estrutura da 

quitosana com pequenas diferenças em seus deslocamentos químicos (Figuras 4.6 e 4.7) 

 

Figura 4.6- Espectro de RMN 
1
H da amostra CQ0. 
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Figura 4.7- Espectro de RMN 
1
H da amostra CQ3. 

 

Apesar da amostra Quit0 não ter sofrido processo de hidrólise, o produto de sua precipitação 

salina na forma de cloridrato de quitosana (CQ0) apresentou solubilidade em meio livre de 

ácido, o que induz a idéia de uma melhor protonação de seus grupamentos amina. 

A tabela A.1, que apresenta os deslocamentos químicos dos prótons das quitosanas Quit0, 

Quit3, Quit6, Quit9, DQ3 e DQ9, encontra-se no apêndice A deste trabalho. 

Espectroscopia Vibracional no Infravermelho (IV) 

A espectroscopia de IV é uma das ferramentas mais importantes para a caracterização 

estrutural da quitosana, sendo as bandas de absorção atribuídas a modos vibracionais das 

ligações específicas de seus grupamentos. Informações sobre o teor de umidade e 

cristalinidade também podem ser obtidos qualitativamente numa análise mais rigorosa. 

A figura 4.8 exibe os espectros de IV das amostras Quit0, Quit3, Quit6 e Quit9. Nela podem-

se observar os modos vibracionais específicos das respectivas amostras, bem como suas 

diferenças de intensidade, além de pequenos deslocamentos relacionados à diferença do GD 

da amostra.  
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Figura 4.8 - Espectro de IV das amostras Quit0, Quit3, Quit6 e Quit9. Em destaque a banda de absorção relativa 

a ligação C=O, principal fator que qualifica mudança no GD de quitosanas. Os espectros de Quit0 e Quit9 foram 

transladados para baixo e o espectro de Quit3 foi transladado para cima para melhor visualização das curvas. 

Inicialmente uma forte banda de absorção é observada em torno de 3450 cm
-1

, sendo a mesma 

atribuída ao estiramento O – H das hidroxilas e moléculas de água. Esta banda encontra-se 

alargada pela sobreposição da banda centrada em 3270 cm
-1

, relativa ao estiramento N – H do 

grupamento amina, resultando numa única banda ampla e mal definida. Algumas alterações 

na largura são observadas com o aumento do tempo de reação de desacetilação e, 

consequentemente, com o aumento do GD da quitosana. O alargamento da banda de absorção 

é esperado, à medida que aumenta o grau de hidratação das quitosanas com alto GD. Dessa 

forma, espera-se que a banda alargue com o aumento do GD. Tal assertiva fundamenta-se em 

dois aspectos: o primeiro deles é o aumento da intensidade da banda de absorção sobreposta 

da ligação N – H em aminas, o segundo é o aumento no teor de umidade, decorrente do 

aumento relativo de grupamentos amina na estrutura polimérica. Nota-se, portanto, que a 

amostra Quit0 apresenta banda de absorção em 3450 cm
-1

 mais estreita que a mesma banda 

para a amostra Quit9. As bandas em torno de 2827 cm
-1

 são bandas harmônicas de diferentes 

modos vibracionais das ligações C – H. A banda centrada em 1655 cm
-1

 atribuída ao 

estiramento C=O do grupamento acetamida é a banda em que melhor se visualiza o aumento 

do GD, pois sua intensidade é inversamente proporcional ao GD da quitosana. Essa banda de 
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média intensidade sobrepõe-se a banda em 1640 cm
-1

 relativa aos modos vibracionais dos 

grupamentos O – H em polissacarídeos e por isso não desaparece totalmente em amostras 

completamente desacetiladas. A banda em 1590 cm
-1

 atribuída a ligações N – H em aminas 

aparece discretamente no espectro de Quit0 e aumenta gradativamente para Quit3, Quit6 e 

aumenta bastante no espectro de Quit9. Esse aumento é concomitante com a diminuição da 

banda em 1653 cm
-1

 qualificando o aumento no GD. A banda em 1560 cm
-1

 (amida II) 

aparece sobreposta à banda em 1590 cm
-1

 na forma de ombro que só pode ser visualizada 

ampliando-se o espectro nessa mesma região. A banda em 1380 cm
-1

 corresponde ao 

estiramento C – N em aminas e aparece em todos os espectros com intensidade semelhantes. 

Entre 1319 e 1325 cm
-1

 visualiza-se a banda de absorção aos modos vibracionais de amida III. 

As bandas em 1152 cm
-1

 e entre 892 e 896 cm
-1

 encontra-se as bandas relativas aos diferentes 

modos vibracionais das ligações C – O – C do anel glicopiranosídico. Finalmente entre 1076 e 

1081 cm
-1

 e entre 1028 e 1035 cm
-1

 são correspondentes às vibrações C – O – C entre os 

monômeros da quitosana (ligação glicosídica). 

A tabela 4.2 resume as bandas de absorção no espectro de IV de quitosanas. Entre os picos 

listados na tabela 4.2 apenas os picos em 1625 e 1600 não foram visualizados nos espectros 

de IV das quitosanas Quit0, Quit3, Quit6 e Quit9. 

 

Tabela 4.2- Sinais obtidos através das bandas relativas às vibrações dos grupos funcionais presentes na 

estrutura da quitosana. 

 

Comprimento de onda (cm
-1

) Atribuições  

3450 Estiramento (ʋ ) O-H 

3270 Estiramento (ʋ ) N-H (amina)  [72] 

2870-2880 Estiramentos (ʋ ) C-H [92] 

1655 C=O (amida I , ombro) [73] 

1640 O-H (polissacarídeos e água) [62] 
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1625 Amida I (ombro) [73] 

1620-1630 Ligação –NH2 [73, 96] 

1600 δ  N – H (amida II) [157] 

1590 N – H (amina) [73] 

1560 N-H (amida II)  

1420 υ C – N (amida) [157] 

1374 υ C – N (amina) [157] 

1315 - 1320 Amida III [157, 158] 

1160 ʋ ass C – O – C (Ligação glicosídica) [23] 

1070 e 1030 C – O – C (Anel glicosídico) [62] 

900 - 890 ʋ s C – O – C (Ligação glicosídica) [157, 

159] 

1595, 3657 e 3756 Modos vibracionais das ligações de vapor de 

água 

 

O GD das quitosanas foi obtido através do método proposto por Moore e Roberts [160]. Este 

método envolve o uso da banda de amida I em 1655 cm
-1

, e da banda de hidroxilas em 3450 

cm
-1

. A porcentagem dos monômeros desacetilados foi determinada pela equação (5). 
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   (5)                 100x 
A1,33

A
 - 100 = (%) GD

3450

1655
 

Em que A1655 e A3450 são as intensidades de absorção em 1655 cm
-1

 e em 3450 cm
-1

 e 1,33 é a 

constante que representa a razão A1655/A3450 para amostras de quitina completamente N-

acetiladas. 

A escolha da equação 5 para determinação do GD em quitosanas é fundamentada na nitidez 

das bandas de absorções além de que suas respectivas linhas de base são de fácil traçado. 

Como nem todas as bandas eram nítidas ou bem resolvidas em todos os espectros a equação 4  

foi tomada como equação padrão para avaliação do GD das amostras de quitosana. A banda 

de referência e probe band estão indicada na figura 4.9 assim como suas respectivas linhas de 

base. 
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Figura 4.9- Espectro de IV da amostra Quit3. As bandas de referência e probe band são indicadas assim como 

suas respectivas linhas de base. 

 

Os GD’s calculados pela equação 4 são apresentados na tabela 4.3. 
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Tabela 4.3- Graus de desacetilações das amostras de quitosanas avaliadas por espectroscopia de IV. 

 

 Quit0 Quit3 Quit6 Quit9 

GD 81,7% 85,4% 83,5% 81,2% 

 

Os valores indicados na tabela 4.3 são inconsistentes com o tempo de reação e com o GD 

obtido por espectroscopia de RMN 
1
H. Esse fato pode ser relacionado ao teor de umidade da 

amostra, aumentando a banda em 1595 cm
-1

 que se sobrepõe à banda em 1655 cm
-1

 de forma 

mais intensa, dificultando o traçado de uma linha de base. Os valores de GD obtidos por 

espectroscopia de IV divergiram de +1,8% para a mostra de Quit0, de -8,5% e -15,4% para 

Quit3 e Quit6, respectivamente e de -18,0% para Quit9. O aumento do desvio nos valores de 

GD é crescente com relação àqueles obtidos pelo método de obtenção de GD através do 

método padrão (espectroscopia de RMN 
1
H). Os resultados para os valores de GD obtidos por 

espectroscopia de IV deixam evidente a necessidade de se preparar a amostra (secagem) para 

se obter o GD de maneira quantitativa, pois as bandas de absorção mais importantes são 

diretamente influenciadas pelo grau de hidratação da amostra. Por outro lado a análise 

qualitativa por espectroscopia vibracional no IV é imprescindível para caracterização 

estrutural da quitosana. 

As quitosanas despolimerizadas DQ3 e Cloridrato de Quitosana (CQ3) apresentaram, em seus 

espectros de IV, os mesmos picos exibidos no espectro de Quit3 (figura 4.10). A diferença 

principal foi a ausência do pico em 1595 cm
-1

 atribuído à presença de umidade e o 

aparecimento da banda centrada em 1520 cm
-1

 sinal emitido pela absorção do grupo amina em 

sua forma protonada NH3. Como todas as amostras foram secas através do mesmo 

procedimento, as formas despolimerizada e salina (cloridrato) apresentaram maior facilidade 

para eliminar sua umidade residual. Em 1527 cm
-1

 apresentam-se sobrepostas as bandas 

relativas às ligações NH2 em aminas, O – H de polissacarídeos e C=O em amidas. Além 

disso, o espectro da forma salina da quitosana apresentou suas bandas intensificadas e mais 

bem definidas. 
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Figura 4.10- Espectro de IV das amostras Quit3, DQ3 e CQ3. As setas indicam as principais alterações nos 

modos vibracionais nas amostras envolvidas. 

Nos espectros DQ3 e CQ3 pode-se observar a diminuição da intensidade da banda atribuída a 

ligação beta-(14) com relação ao pico 1098 cm
-1

 do estiramento C – O – C de 

polissacarídeos. Esta mudança deve-se à despolimerização, onde muitas ligações β-(14) são 

desfeitas. Em Quit3 estes dois picos apresentam intensidades semelhantes. Em 1520 cm
-1

 um 

novo pico referente à forma protonada do grupamento amina –NH3
+
 já que as amostras de 

DQ3 e CQ3 foram secas em suas formas protonadas.  

As diferenças de intensidade em 1415 cm
-1

 e em 1384 cm
-1

 referentes aos estiramentos C – N 

amida e amina, respectivamente, foram evidenciadas uma vez que suas bandas tornaram-se 

mais separadas e bem definidas no espectro de CQ3. 

A quitosana despolimerizada DQ9 apresenta as mesmas mudanças encontradas para DQ3 e 

seu espectro é exibido na figura 4.11. 
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Figura 4.11- Espectro de IV das amostras Quit9 e DQ9. As setas indicam as principais alterações nos modos 

vibracionais nas amostras envolvidas. O espectro de DQ9 foi transladado para cima para melhor visualização das 

curvas. 

 

Análise Elementar (AE) 

Amostras livres de resíduos do processo de extração, tais como pigmentos e proteínas, podem 

ser avaliados através da análise dos elementos encontrados em sua estrutura (análise 

elementar - AE). O grau de desacetilação (GD) para a quitosana foi calculada a partir de C / 

N, a relação carbono/nitrogênio. Esta relação varia de 5,145 em quitosanas totalmente 

desacetiladas (unidade de repetição C6H11NO4) para 6,861 em quitina, o polímero 

completamente acetilado (C8H13ON5 unidade de repetição). O grau de desacetilação foi 

calculado de acordo com a equação (6). 

(6)               100  x 
5,145 - 6,861

145,5
 - 1 = (%) GD N

C

 

Os GD’s calculados pela equação 5 são apresentados na tabela 4.4. 
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Tabela 4.4- Graus de desacetilações das amostras de quitosanas avaliadas por análise elementar (AE). 

 

 Quit0 Quit3 Quit6 Quit9 

GD (AE) 77,6% 97,2% 98,0% 97,4% 

GD (RMN
1
H) 79,92% 93,88% 98,84% 99,16% 

 

Os valores de GD obtidos por AE são semelhantes aos obtidos por RMN 
1
H. Pequenas 

variações são obtidas exceto para a amostra Quit0 que não foi acondicionada em dessecador 

sob vácuo. Neste caso, o fato da quitosana mais desacetilada Quit9 apresentar GD inferior a 

Quit6 desqualifica o método para uma determinação quantitativa do GD, uma vez que o teor 

de hidratação dificilmente pode ser controlado, apesar de se empregar boas condições de 

armazenamento. De forma geral, conclui-se que AE pode ser uma técnica de determinação 

semi-quantitativa do GD médio em quitosanas desde que as amostras sejam acondicionadas 

em ambiente com teor de umidade mínimo possível. 

As quitosanas despolimerizadas DQ3 e DQ9 apresentaram seus teores elementares reduzidos 

(tabela 4.5). Uma explicação para isso é o aumento no teor de oxigênio, que aumenta com a 

quebra das cadeias em que o agente oxidante H2O2 fornece átomos de oxigênio para compor a 

parte terminal da cadeia hidrolisada.  
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A tabela 4.5 exibe os percentuais elementares para cada amostra de quitosana. 

Tabela 4.5- Análise elementar das amostras Quit0, Quit3, Quit6 e Quit9. 

 

 %C %N %H %S 

Quit0 38,7130 7,0018 7,0477 0 

Quit3 39,2575 7,5605 7,1789 0 

Quit6 39,0080 7,5305 7,1789 0 

Quit9 38,2646 7,4006 7,1598 0 

DQ3 29,8120 5,7337 7,3288 0 

DQ9 30,3590 5,8817 7,0347 0 

CQ0 28,1823 5,5222 7,2640 0 

CQ3 20,0481 3,7476 4,9574 0 

 

As amostras de cloridrato de quitosana na forma polimerizada (CQ0) e hidrolisada (CQ3) 

exibiram seus teores elementares inferiores aos seus precursores Quit0 e DQ3, 

respectivamente. Esse fato pode ser atribuído à incorporação de íons cloreto (Cl
-
) ao 

grupamento amina protonado (figura 4.12). 
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Figura 4.12- Estrutura química da quitosana precipitada na forma cloridrato. 

 

Difratometria de Raios X (DRX) 

Quitina e quitosana têm formas polimórficas, ou seja, suas formas variam de acordo com o 

GD. Durante a desacetilação as cadeias de quitosana vão sendo formadas em fase heterogênea 

com a solução reagente, preservam parcialmente a estrutura da quitina. A Figura 4.13 mostra 

os difratogramas das quitosanas com diferentes GDs. Três reflexões cristalinas foram 

observadas no intervalo de 3h de 5-60°. Eles foram indexados como sendo a reflexão dos 

planos 020, 110 e 120 da parte de baixo ângulo da quitina [161]. Note-se que o pico 020 

diminuiu de intensidade com o aumento do GD, e mudou para um maior ângulo, e o pico 

máximo de intensidade relativo ao plano 110 também diminuiu com o aumento do GD, mas 

aparece praticamente no mesmo ângulo de reflexão. A DRX revelou ainda, o aparecimento do 

plano 120 em amostras desacetilada. Esse novo plano aumeta de intensidade e definição com 

o aumento do tempo reacional na desacetilação da quitosana. O plano 120 ainda aparece 

muito discretamente na amostra Quit0 e na forma de ombro em Quit3, já para Quit6 e Quit9 a 

reflexão do plano 120 apresentou-se com maior definição. 
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Figura 4.13- Difratogramas das amostras Quit0, Quit3, Quit6 e Quit9. 

Os resultados de difratometria de raios-X apresentados e discutidos acima indicam fortemente 

que o processo de resfriamento no pós desacetilação influiu na melhor definição desse pico 

conferindo uma maior cristalinidade nas amostras desacetiladas, apesar da diminuição das 

interações inter e intramoleculares que conferem maior estruturação cristalina em amostras 

mais acetiladas. 

O índice de cristalinidade das quitosanas foi obtido utilizando-se a equação 7, em que é 

levada em consideração a intensidade relativa do pico de maior intensidade e do pico de 

menor intensidade, considerados picos cristalinos e amorfos, respectivamente.  

(7)            100 x 
I

)I - (I
 = ICr

110

am110
110  

Onde ICr110, I110 e Iam são os índices de cristalinidade com relação ao pico 110, as 

intensidades relativas dos picos 110 e de menor intensidade (amorfo), respectivamente. 

Apenas para a amostra de Quit0 o pico 020 foi desconsiderado, pois sua baixíssima definição 

não permitiu que sua intensidade relativa fosse medida. A tabela 4.6 mostra os parâmetros 

obtidos por DRX das quitosanas com diferentes GD. 
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Tabela 4.6- Parâmetros cristalográficos obtidos por DRX para as quitosanas desacetiladas. 

 

Amostra Ângulos de reflexão (°) Intensidade Relativa  ICr110 (%)* 

Quit0 9,79 (020) e 19,8 (110) 100% e 29,8% 70,22 

Quit3 10,2 (020), 19,8 (110) e 21,8 (120) 31,2%, 100% e 9,6% 90,4 

Quit6 10,8 (020), 19,8 (110) e 22,0 (120) 25,0%, 100% e 20,3% 79,7 

Quit9 10,0 (020), 19,8 (110) e 21,7 (120) 19,0%, 100% e 6,8% 93,2 

*A equação 6 foi utilizada para calcular o valor de ICr110 (%). 

Para se considerar a cristalinidade em amostras desacetiladas, o aumento de GD não é o único 

parâmetro a ser considerado. Entretanto parâmetros tais como resfriamento e temperatura de 

desacetilação devem ser considerados e, apesar da amostra Quit0 ser a menos desacetilada, 

esta apresenta menor cristalinidade quando comparadas àquelas que foram desacetiladas, pois 

não teve a oportunidade de uma melhor reorganização estrutural. Assim a cristalinidade 

relativa à I110 apresentou valor máximo para Quit9 que de fato, apresentou picos mais bem 

separados e melhor resolvidos. 

As amostras DQ3 e CQ3 exibiram padrões de cristalinidade bem distintos daquele exibido 

pela amostra Quit3 (figura 4.14). 
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Figura 4.14- Difratogramas das amostras Quit3, DQ3 e CQ3. 

O tratamento oxidativo acarretou numa mudança estrutural que também pode ser visualizada 

no difratograma obtido para a estrutura de DQ3 que se tornou muito mais amorfa que a 

amostra Quit3. Já a incorporação de íons cloretos aos grupamentos amina protonados conferiu 

uma mudança morfológica completa. Trata-se de uma estrutura polimorfa da quitosana. Estas 

estruturas já foram reportadas anteriormente na literatura [162, 163]. 

O pico em 10,22° atribuído ao plano 020 da quitina remanescente na amostra Quit3, diminuiu 

drasticamente no difratograma de DQ3 e praticamente desapareceu em CQ3.  

Ogawa e Inukai [162] avaliaram as estruturas de diferentes formas salinas de quitosanas e 

afirmam que a quitosana tem estrutura helicoidal, como a estrutura do DNA, e pode ser que 

existam cavidades em hélices que acomodem ânions de diferentes tamanhos, e que 

quantidades variáveis de água fazem o ajuste final, com mais água para compensar os ânions 

menores. Eles nomeiam o conjunto de picos (020), (110) e (120) de tendon hydrate 

polymorph e o conjunto de picos que aparecem posteriormente ao processo de hidrólise de 

annealed polymorph (poliforma de recozimento). 

Uma possível explicação para o padrão cristalino do cloridrato de quitosana seria o 

reordenamento induzido na estrutura polimérica pela incorporação dos íons cloretos que, de 
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certa forma, forçou um empacotamento cristalino com a precipitação da quitosana em sua 

forma salina.  

Assim como a quitosana DQ3, DQ9 exibiu picos menores e mais largos (Figura 4.15). Porém 

muitos picos distintos dos picos de seu precursor Quit9 apareceram. Evidentemente mais um 

polimorfismo da quitosana, dentre os vários observados por Ogawa e Inukai. Apesar de a 

despolimerização ter ocorrido na mesma temperatura para DQ3 e DQ9, a obtenção do pó não 

ocorreu da mesma maneira de forma que o aumento na temperatura se deu de modo aleatório 

bem como seu resfriamento. 
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Figura 4.15- Difratogramas das amostras Quit9 e DQ9. 

Parece haver uma correlação evidente entre a despolimerização e o aumento da cristalinidade 

devido à recristalização da quitosana de cadeia curta. DQ3 tinha apenas dois picos largos e 

tornou-se amorfa, enquanto que DQ9 apresentou a mistura dos padrões de tendon hydrate 

polymorph e annealed polymorph. A quitosana foi degradada, resultando em moléculas 

solúveis em água. Com o aumento do grau de degradação, a estrutura cristalina foi destruída. 

A tabela 4.7 apresenta os parâmetros cristalográficos bem como seu índice de cristalinidade 

relativo ao pico de maior intensidade. 
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Tabela 4.7- Parâmetros cristalográficos obtidos por DRX para as quitosanas DQ3, CQ3 e DQ9. 

 

Amostra Ângulos de reflexão (°) Intensidade Relativa  ICr (%)* 

DQ3 11,6 e 24,6  51,6% e 100% 48,4 

CQ3 11,9; 24,0; 31,8; 45,6 e 56,6   0,01%, 0,03%, 100%, 

73,46%, 14,49% 

90,4 

DQ9 11,5; 13,2; 18,3; 22,3 e 24 34,7%, 78,3%, 

53,80% 93,2%, 100% 

65,3 

*A equação 6 foi utilizada para calcular o valor de ICr(%). 

 

Análise Termogravimétrica (TGA) 

A estabilidade térmica com base na temperatura de degradação é uma informação importante 

para determinar a faixa de temperatura que a quitosana pode ser trabalhada. Espera-se que 

quanto maior o GD menor seja sua estabilidade térmica devido à quebra das ligações de 

hidrogênio inter e intramoleculares. Apesar disso, todas as amostras apresentaram uma 

temperatura de decomposição entre 335 e 338°C, o que reflete a alta cristalinidade induzida às 

amostras desacetiladas (Figura 4.16) com o processo de resfriamento no pós desacetilação, 

como já havia sido concluído na análise por DRX.  



 62 

200 400 600 800

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 

 

P
e

rd
a

 d
e

 m
a

s
s
a

 (
%

)

Temperatura (°C)

 Quit0

 Quit3

 Quit6

 Quit9

 

Figura 4.16- Curvas termogravimétricas das quitosanas Quit0, Quit3, Quit6 e Quit9. 

 

Podem-se visualizar três eventos distintos com a elevação da temperatura:  

- No primeiro deles há a perda da água de hidratação desde 25°C até 106°C para as amostras 

Quit0, Quit3 e Quit6. Já para Quit9 essa temperatura variou até 127°C evidenciando uma 

quantidade de calor maior para concluir a evaporação completa das moléculas de água de 

hidratação, como possível resultado de uma maior interação entre a quitosana e as moléculas 

de água. Pode-se dizer então que a amostra Quit9 (GD = 99%) possui maior hidrofilicidade.  

- O segundo evento ocorre entre 270 e 338°C, para as amostras Quit0, Quit3 e Quit6. Esse 

segundo evento pode ser atribuído às quebras de ligações intra e intermoleculares e à 

despolimerização. Para a quitosana Quit9, esse intervalo começa em 201,6°C e se estende até 

335°C.  

- O terceiro evento inicia-se a partir de 336,5°C (em média), para as 4 amostras e é 

caracterizado pela degradação por carbonização do material residual. As perdas de massa 

foram bastante semelhantes para as quatro quitosanas e apresentaram seus valores residuais 

médios de 87,2% (evento 1), 51,7% (evento 2) e ~13% após o evento 3 que se estendeu até 

900°C. 
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Apenas a amostra despolimerizada DQ3 teve sua estabilidade térmica avaliada (Figura 4.17). 
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Figura 4.17- Curvas termogravimétricas das quitosanas Quit3 e DQ3. 

Assim como já fora reportado na literatura [164, 165], a análise termogravimétrica de 

quitosanas refere-se à dependência de sua estabilidade térmica com relação à massa 

molecular. À medida que a massa molecular diminui, a estabilidade térmica da quitosana 

também diminui. Esse aspecto foi observado para as amostras Quit3 e DQ3. Enquanto a 

degradação polimérica tem seu início em 270°C para Quit3, esse valor diminui para 163°C 

para DQ3, o que representa uma queda superior a 100°C na estabilidade térmica da quitosana 

de baixa massa molecular: quanto menor a quantidade de ligações glicosídicas mais fácil se 

torna a degradação polimérica. Além disso, como a amostra é menos cristalina, menor a 

quantidade de interações intra e intermoleculares a serem degradas. A segunda decomposição 

tem início em 265,5°C enquanto que para Quit3 a degradação por carbonização só começa a 

ocorrer em 341°C. Quanto ao teor de água, as duas quitosanas apresentaram valores bastante 

aproximados, 10,3% para DQ3 e 10,2% para Quit3, o que permite concluir que a 

hidrofilicidade da quitosana independe da massa molecular, mas depende diretamente do GD. 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

A microscopia eletrônica de varredura da amostra Quit3 apresenta uma estrutura de 

morfologia fibrosa e superfície densa e rugosa (Figura 4.18). Essa rugosidade favorece a 

hidrofilicidade da quitosana. 
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Figura 4.18- Micrografias eletrônicas de varredura da quitosana Quit3. 

A microscopia eletrônica de varredura para as amostras despolimerizadas indica que houve 

uma perda de sua aparência fibrosa e aquisição de uma superfície muito mais rugosa e 

desordenada principalmente para a amostra DQ9. A amostra DQ3 ainda apresentou alguns 

furos criados talvez durante a secagem do solvente para eliminação da umidade excessiva. As 

imagens obtidas para a amostra CQ3 parecem ser mais porosas e apresentaram fissuras que 

conferem uma menor resistência mecânica a estrutural [157]. 

A figura 4.19 mostra as micrografias eletrônicas de varredura das amostras DQ3, DQ9 e CQ3. 
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Figura 4.19- Micrografias eletrônica de varredura da quitosana (a) e (b) DQ3, (c) DQ9 e (d), (e) e (f) CQ3. 
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Espectroscopia no UV-Vis 

Nos espectros de absorção no UV-Vis obtidos para as amostras Quit0, Quit3 e Quit9 (Figura 

4.20) foi observada a faixa de absorção entre 250 e 330 nm, na qual verificou-se a presença de 

máximos em 289, 260 e 286 nm para Quit3, Quit0 e Quit9, respectivamente. Observou-se 

também, uma curva discreta com absorção máxima em 439 nm para ambas as amostras. 
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Figura 4.20- Espectros de absorção no UV-Vis para as amostras Quit3 e Qui9. 

Já as amostras salinas CQ0 e CQ3 e despolimerizadas DQ3 e DQ9 exibiram um espectro de 

absorção no UV-Vis diferentes de suas amostras precedentes Quit0, Quit3 e Quit9 e 

semelhantes entre si (Figura 4.21). Todas apresentaram máximos de comprimento de onda 

inferior a 200 nm. DQ3 e DQ9 exibiram absorção máxima em 207 nm e 230 nm, 

respectivamente. CQ0 e CQ3 apresentaram máximos de absorção em 250 nm e 290 nm, 

respectivamente. 
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Figura 4.21- Espectros de absorção no UV-Vis para as amostras DQ3, DQ9, CQ0 e CQ3. 

 

Tempo de Escoamento (Viscosidade Intrínseca) 

A determinação da viscosidade intrínseca é um método indireto bastante utilizado para 

determinação da massa molecular da quitosana. Para se avaliar os efeitos da desacetilação e, 

principalmente, da despolimerização determinaram-se as massas moleculares médias das 

amostras Quit0, Quit3, Quit9, DQ3 e DQ9.  

Os tempos de escoamentos foram medidos através da média de cinco determinações 

independentes para cada concentração de quitosana. Oito concentrações foram analisadas e a 

viscosidade intrínseca pôde ser determinada por extrapolação da reta traçada através dos 

pontos plotados para concentração versus viscosidade reduzida. 

As tabelas completas contendo os valores de tempo de escoamento, viscosidade relativa, 

viscosidade específica e viscosidade reduzida para todas as amostras testadas seguem no 

apêndice A deste trabalho. 

A figura 4.22 mostra plotados os valores da viscosidade reduzida da amostra comercial Quit0 

para cada concentração analisada (0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 2,00 e 2,50 mg/ml). 

 



 68 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

 

 

  Quit0  

V
is

c
o

s
id

a
d

e
 R

e
d

u
z
id

a
 (

m
L

/m
g

)

Concentraçمo (mg/mL)

y = 0,261x + 2,3303

R
2

 = 0,981

 

Figura 4.22- Gráfico dos valores de viscosidade reduzida versus concentração de quitosana para amostra Quit0. 

O ajuste linear foi utilizado para determinação da viscosidade intrínseca do polímero conforme a equação que 

define a reta. 

 

O comportamento da reta traçada por ajuste linear entre os pontos do gráfico na figura 4.1-21 

apresenta um coeficiente de correlação igual a 0,981 e o ponto onde a reta intercepta o eixo y 

é numericamente igual a viscosidade intrínseca, que para a amostra Quit0 foi de 2,3303 

mL/mg, conforme equação 8. 

(8)                  ][ lim 0int redc  

Em que: ηint = viscosidade intrínseca; 

    ηint = viscosidade reduzida; e 

    c = concentração de quitosana em mg/mL 

Uma vez obtido o valor da viscosidade intrínseca determina-se a massa molecular média 

através da equação de Staudinger-Mark-Houwink (3) e os parâmetros K e α iguais a 7,4 x 10
-5

 

e 0,76, respectivamente, conforme mostrados na tabela 1.1-1 e verificou-se que a quitosana 

apresenta uma massa molecular média de 832.148 g/mol. 

Os parâmetros K e α utilizados para as quitosanas com GD > 93,4% foram iguais a 8,2 x 10
-5

 

e 0,76, respectivamente. Dessa forma, valores de viscosidade intrínseca das amostras Quit3, 
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Quit9, DQ3 e DQ9 foram iguais a 2,25124 mL/mg; 1,88331 mL/mg; 0,11202 mL/mg e 

0,09771 mL/mg  e 692.267 g/mol, 547.394 g/mol, 13,355 g/mol e 11.157 g/mol foram as 

massas moleculares calculadas para cada viscosidade intrínseca, respectivamente. 

Percebe-se inicialmente que a reação de desacetilação promove uma ligeira despolimerização, 

como ocorre com polissacarídeos de forma geral quando submetidos a meios alcalinos. 

Quanto maior o tempo nas condições severas de desacetilação em alta temperatura e alta 

concentração de base, maior a ocorrência de hidrolise alcalina. Os resultados indicam uma 

diminuição de 8,3 x 10
5
 g/mol para 6,9 x 10

5
 g/mol quando o polímero é submetido a 3 horas 

de desacetilação e para menos ainda, 5,5 x 10
5
 g/mol quando exposto a 9 horas em condições 

reacionais. 

A despolimerização oxidativa com peróxido de hidrogênio ocorreu com desempenho 

satisfatório, quase duas ordens de grandeza foi diminuída uma vez que as massas moleculares 

passaram de 6,9 x 10
5
 para 1,3 x 10

4
 g/mol e de 5,5 x 10

5
 para 1,1 x 10

4
 g/mol para DQ3 e 

DQ9 respectivamente. Isso permite que se conclua que apesar da reação de desacetilação 

provocar uma leve hidrólise nas cadeias de quitosana, a utilização de um agente oxidativo 

adequado promove excelentes resultados. 

Os gráficos das amostras Quit3, Quit9, DQ3 e DQ9 para estas quatro amostras seguem no 

apêndice A deste trabalho bem como os valores das viscosidades relativas, específicas e 

reduzidas para cada concentração de quitosana e viscosidade intrínseca de cada amostra assim 

como suas respectivas massas moleculares. O resumo dos principais parâmetros avaliados 

encontra-se exibidos na tabela 4.8. 
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Tabela 4.8- Resumo os principais parâmetros avaliados sobre a caracterização da quitosana. 

 

Amostra GD(%) ICr(%) [η](mL/mg) M.M.  (g/mol) T.D.1* (°C) 

Quit0 79,92 70,2 ~2,330 832.148 ~270 

Quit3 93,88 90,4 ~2,251 692.267 ~270 

Quit9 99,16 93,2 ~1,883 547.394 ~201 

DQ3 98,1 48,4 ~0,112 13,355 ~163 

DQ9 98,0 - ~0,098 11.157 - 

*T.D.1 indica a primeira Temperatura de decomposição obtida por análise termogravimétrica. 

 

4.2. NANOPARTÍCULAS DE QUITOSANA 

As nanoquitosanas foram avaliadas inicialmente em seu parâmetro estrutural e de estabilidade 

térmica. A amostra NQ3.5 foi escolhida como padrão para caracterização estrutural e de 

estabilidade térmica, pois esta mesma amostra foi utilizada para comparação com a 

caracterização do nanocompósito quitosana/ouro core-shell. 

As partículas de quitosana foram avaliadas de acordo com seus perfis de distribuição de 

tamanho de partículas mono, bi ou trimodal. Posteriormente foram avaliados parâmetros de 

estabilidade coloidal e morfologia através de Microscopia Eletrônica de Transmissão. 

4.2.1. Caracterização Estrutural 

Espectro vibracional no IV foi obtido para caracterização estrutural da reticulação entre as 

cadeias de quitosana e íons tripolifosfatos. Na figura 4.23 pode-se observar o espectro da 

quitosana precursora DQ3 (em preto) e o espectro obtido das nanopartículas de quitosana (em 

vermelho).  
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Figura 4.23- Espectros de absorção no Infravermelho da quitosana DQ3 precursoras das nanopartículas de 

quitosana (preto) e das nanopartículas de quitosana (vermelho). 

 

Pode-se observar algumas alterações nos espectros obtidos para a amostra DQ3 e NQ3.5. O 

pico em 3432 cm
-1

 que indica a sobreposição das bandas relativas aos estiramentos O – H das 

hidroxilas e N – H de aminas primárias tornou-se mais amplo, com relação ao espectro da 

quitosana DQ3, indicando que as ligações de hidrogênio foram reforçadas. Em 1632 cm
-1

 

apresentam-se bandas sobrepostas relativas aos estiramentos C=O em amidas, O–H de 

polissacarídeos e deformações axiais N–H em aminas e em 1525 cm
-1

 a banda proveniente do 

grupamento amina protonado NH3
+
 que tiveram seus respectivos sinais mais intensificados no 

espectro de NQ3.5. Já as bandas 1419 cm
-1

 e 1386 cm
-1

 relativas aos estiramentos C-N em 

amidas e em aminas, respectivamente, representaram uma banda sobreposta em 1405 cm
-1

 

resultante do deslocamento das respectivas bandas de estiramentos para menores números de 

onda indicando alterações de energia nas ligações entre os átomos dos grupamentos 

envolvidos na reticulação. O pico em 1158 cm
-1

 referente a ligação β (1→4) tornou-se menos 

nítido e foi deslocado para 1155 cm
-1

 no espectro de NQ3.5. As bandas em 1092 cm
-1

 que é 

proveniente da ligação C-O na quitosana se sobrepõe ao sinal da ligação P-O
-
 em final de 

cadeia em polifofato [165] e isso justifica o aumento na intensidade do sinal apresentado no 

espectro de NQ3.5. Dois novos discretos sinais apareceram em 1037 cm
-1

 e em 1024 cm
-1

 e 

são provenientes do grupamento PO3
-
.  
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A figura 4.24 mostra destacados com círculos os grupamentos responsáveis pela interação da 

quitosana com os íons fosfatos. Em azul as aminas que interagem através do núcleo de 

hidrogênio ácido ligado ao nitrogênio. 
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Figura 4.24- Representação estrutural da quitosana destacando os grupamentos envolvidos na reticulação com os 

íons fosfatos do tripolifosfato de sódio. 

 

A análise elementar examinou a quantidade mássica percentual de átomos de carbono, 

nitrogênio e hidrogênio. 

A síntese das nanoquitosanas NQ3.5 foi realizada utilizando-se uma proporção em massa de 

DQ3/TPP de 12,5 g / 2,5 g, ou seja, 5. Teoricamente 20% da massa de NQ3.5 é constituída do 

reticulante TPP. Dessa forma calcularam-se os valores teóricos dos percentuais elementares 

baseado no valor obtido experimentalmente pela quitosana DQ3 utilizada na síntese das 

nanoquitosanas (tabela 4.9). 

Tabela 4.9- Análise Elementar das nanoquitosanas NQ3.5 comparadas com seu precursor DQ3 e seus 

valores teóricos. 

 

Amostra  % Carbono % Nitrogênio % Hidrogênio 

DQ3 29,81 5,73 7,33 

NQ3.5 24,53 (- 17,7%) 4,98 (- 13,1%) 6,17 (- 15,8%) 

NQ3.5 (Valores 

Teóricos) 

23,85 (- 20%) 4,58 (- 20%) 5,86 (- 20%) 
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Observou-se que os elementos Carbono Nitrogênio e Hidrogênio apresentaram uma redução a 

partir da quitosana DQ3. Esses valores são considerados compatíveis com os valores teóricos, 

pois a diferença certamente é devida a diluição da quitosana DQ3 uma vez que a concentração 

de 0,5 mg/mL utilizada na reticulação foi obtida através de uma solução concentrada. 

Teoricamente esse valor deveria diminuir em cerca de 20% como apresentado na tabela 4.2.1-

1. 

4.2.2. Estabilidade Térmica 

A estabilidade térmica das Nanoquitosanas foi determinada através de análise 

termogravimétrica (TGA). A figura 4.25 apresenta o termograma de NQ3.5 e da quitosana 

precursora DQ3. 
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Figura 4.25- Termogramas das partículas de quitosana NQ3.5 (em preto) e da quitosana precursora DQ3. 

 

O padrão de comportamento foi preservado com relação à quitosana de partida DQ3. 

Entretanto o primeiro evento visualizado ocorre com a desidratação da quitosana com a 

elevação da temperatura a partir de 25°C até 104°C e apresenta uma perda de moléculas de 

água adsorvida que somaram 5,5% da massa total das nanoquitosanas. A degradação do 

polissacarídeo nanoparticulado apresenta-se com uma inflexão em 131°C (segundo evento ou 

degradação I) de seu patamar de estabilidade de 104°C até 131°C enquanto que para a curva 

de DQ3 a perda de água em até 135°C representa 12% da massa total e em 172°C se dá o 
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início da primeira degradação. Um terceiro evento (degradação II) ocorre entre 131°C e 

265°C quando ocorre a degradação de mais 28% da massa inicial de NQ3.5 por desfazerem-

se as ligações de hidrogênio intramolecular e as ligações glicosídicas e a degradação por 

incineração dos resíduos da amostra ocorre a partir de 265°C. Para DQ3 o terceiro evento se 

inicia em 172°C até 280°C com perda de mais 31% da massa inicial. A degradação por 

incineração ocorre a partir de 280°C. O resumo dos eventos ocorridos na TGA é apresentado 

na Tabela 4.10 

Tabela 4.10- Resumo dos eventos ocorridos na TGA. 

 

Evento  Faixa de temperatura (NQ3.5) Faixa de temperatura (DQ3) 

Desidratação  25°C – 104°C (5%) 25°C - 135°C (12%) 

Degradação I 131°C - 265°C (28%) 172°C - 280°C (31%) 

Degradação II ≥ 265°C ≥ 280°C 

 

Dessa forma pode-se concluir que as nanopartículas de quitosana NQ3.5 apresentam um 

caráter menos hidrofílico quando comparado a quitosana DQ3 retendo 7% menos água. Esse 

comportamento sugere que os grupos aminos, de caráter hidrofílico, encontram-se ligados aos 

grupos fosfatos [167]. A faixa de degradação também foi diminuída. Como conseqüência 

observou-se uma queda em sua resistência térmica que pode ser comprovada com a 

diminuição na faixa de degradação  

4.2.3. Distribuição de Tamanho Hidrodinâmico de Partículas e Estabilidade Coloidal 

A caracterização de dispersão de tamanho foi avaliada através de medidas de distribuição de 

tamanho de partículas por espalhamento de luz em meio aquoso e trata-se, portanto, da 

determinação do tamanho ou diâmetro hidrodinâmico das partículas. 

Esta seção foi dividida em dois blocos e avaliou-se no primeiro deles o perfil de distribuição 

de tamanho utilizando-se quitosanas DQ3 e DQ6 reticuladas com 1 mL de TPP a 1% ou 10 

mg/mL. No segundo bloco variou-se a proporção utilizada de quitosana/TPP onde volumes 
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variados de TPP a 0,05% ou 0,5 mg/mL e a partir de uma configuração otimizada em termos 

tamanho e carga superficial foram então sintetizadas partículas com precursor de grau 

máximo de desacetilação obtido neste trabalho (DQ9) para obtenção de partículas com perfil 

de tamanho otimizado e alta carga superficial para melhor estabilidade e grandes 

possibilidades de utilização como nanobiocompósitos. 

4.2.3.1. Metodologia 1 

As partículas de quitosana sintetizadas com 1 mL de TPP a 10 mg/mL obtiveram resultados 

semelhantes quanto ao perfil da curva de distribuição de tamanho e tamanho médio para cada 

população de partículas. 

Os valores de diâmetro médio para cada uma das três populações da amostra NQ3 (figura 

4.26) são os seguintes: 56,4% das partículas com 213,4 nm; 39,1% das partículas com 765,6 

nm e 4,5% das partículas com 5,16 µm. 

 

Figura 4.26- Distribuição de tamanho das partículas NQ3 por espalhamento de luz. 

 

Já para a amostra NQ6 os valores foram (figura 4.27): para 45,6% das partículas com 165,4 

nm; 49,5% das partículas 669,4 nm e 4,9% das partículas 5,17 µm. O diâmetro médio 

resultante das três populações para a amostra NQ3 foi de 330,7 nm e de 317,5 nm para a 

amostra NQ6. 
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Figura 4.27- Distribuição de tamanho das partículas NQ6 por espalhamento de luz. 

 

Como a reticulação ocorre entre os grupamentos aminos protonados da quitosana e os 

grupamentos fosfatos dissociados do TPP, a diferença entre os graus de desacetilação das 

amostras NQ3 e NQ6 (92% e 94%, respectivamente) não exerceram papel significante no 

tamanho das partículas resultantes nos parâmetros da síntese descrita na metodologia 1.  

Dois possíveis parâmetros foram então analisados: a concentração do agente TPP e a relação 

mássica entre os reagentes envolvidos, a quitosana e o TPP. A razão de se investigar a 

concentração do agente TPP adicionado a reação é que se uma quantidade muito grande do 

agente reticulante for adicionada de uma só vez haverá um ―ajuntamento‖ imediato muito 

grande das cadeias de quitosana protonadas atraídas pela alta densidade de cargas negativas 

de TPP em cada gota. Se ao invés de se adicionar 1 mL de TPP a 1% (10 mg/mL) forem 

adicionadas 20 gotas de TPP a 0,05% (0,5 mg/mL) a quantidade mássica de TPP seria 

preservada (10 mg) e a densidade de cargas negativas adicionadas em cada gota atrairia uma 

quantidade menor de cadeias protonadas acarretando portanto em partículas com tamanho 

reduzido. 

Nesse sentido realizou-se a síntese de nanopartículas de quitosana utilizando-se uma solução 

de TPP com concentração diluída de 10 mg/mL para 0,5 mg/mL. 
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 4.2.3.2. Metodologia 2 

A curva resultante da análise de distribuição de tamanho de partículas por espalhamento de 

luz da amostra NQ3.10 (Figura 4.28) apresentou um perfil completamente distinto daquele 

apresentado na figura 4.26 para as partículas sintetizadas a partir da solução concentrada do 

reticulante. Cerca de 90,9% das partículas apresentaram um tamanho médio de 175,7 nm e 

9,1% das partículas apresentaram tamanho médio de 2,90 µm. Este resultado comprova a 

importância de se adicionar baixas concentrações do agente reticulante TPP na síntese de 

nanopartículas de quitosana, pois dessa forma as cadeias protonadas solubilizadas na solução 

de quitosana são consumidas gradativamente com adição da solução diluída de TPP e as 

partículas resultantes adquirem um ―perfil de tamanho‖ semelhante. 

 

Figura 4.28- Distribuição de tamanho das partículas NQ3.10 por espalhamento de luz. 

 

Uma vez observada a influência da concentração do TPP, mantendo-se a mesma quantidade 

mássica de quitosana e a concentração diluída 0,05% de TPP, realizou-se a reticulação 

alterando-se apenas a quantidade de massa adicionada de TPP através da alteração de volume. 

Dessa forma foram adicionados 6 mL, 5 mL e 4 mL de TPP a 0,5 mg/mL que somaram 3 mg, 

2,5 mg e 2 mg de TPP, respectivamente. 

A amostra NQ3.6 apresentou uma curva monomodal (Figura 4.29) com diâmetro médio igual 

a 235 nm. 
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Figura 4.29- Distribuição de tamanho das partículas NQ3.6 por espalhamento de luz. 

 

Esta curva apesar de apresentar um diâmetro médio inferior ao das partículas na amostra 

NQ3.10 é importante por não evidenciar a formação de partículas com dimensões 

micrométricas o que se faz alvo de interesse para este trabalho. A medida de potencial zeta 

indicou um valor de 27,94 mV este valor é considerado bom e confere boa estabilidade a 

sistemas nanoparticulados. 

As amostras NQ3.5 e NQ3.4 apresentaram curvas monomodais e tiveram seus valores de 

diâmetro médio de partículas 173,5 nm e 178,2 nm, respectivamente (Figuras 4.30 e 4.31). O 

potencial zeta encontrados foram de 31,87 mV e 35,81 mV para as amostras NQ3.5 e NQ3.4, 

respectivamente. 
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Figura 4.30- Distribuição de tamanho das partículas NQ3.5 por espalhamento de luz. 

1 10 100 1000 10000

0

5

10

15

20

25

30

35

 

 

F
re

qu
en

ci
a 

(%
)

Diametro (nm)

 NQ3.4

 

Figura 4.31- Distribuição de tamanho das partículas NQ3.4 por espalhamento de luz. 

 

Dessa forma encontrou-se uma mudança no comportamento da curva gerada plotando-se os 

valores dos diâmetros médios das amostras NQ3.10, NQ3.6, NQ3.5 e NQ3.4 pelos volumes 

de TPP 0,05% adicionados (Figura 4.32). Encontrou-se o valor crítico para o sistema 

sintetizado NQ3.5, ou seja, a partir de 5 mL de TPP a 0,05% e ao se diminuir o volume do 

reticulante a partícula de quitosana passa a ter seu diâmetro médio aumentado com relação ao 

valor crítico apesar de apresentar um valor superior de potencial zeta. 
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Figura 4.32- Curva traçada a partir dos pontos gerados pelos diâmetros médios das partículas NQ3.10, NQ3.6, 

NQ3.5 e NQ3.4 versus volumes de TPP utilizados nas respectivas sínteses. 

Uma possível explicação para esse comportamento é o excesso de cadeias poliméricas 

disponíveis para formar partículas. Como o TPP tornou-se o reagente limitante as cadeias 

livres serão atraídas pelas partículas maiores e com maiores valores de potencial zeta. 

Como o parâmetro de carga superficial é muito importante tanto para estabilidade dos 

sistemas nanoparticulados quanto para futuras bioconjugações e aplicações em sistemas 

biológicos buscou-se sintetizar partículas com maiores valores de potencial zeta utilizando-se, 

para tanto, precursores com maiores graus de desacetilação como a quitosana com GD = 99% 

(DQ9) baseado nos parâmetros das partículas NQ3.4 que obtiveram o maior valor de 

potencial zeta. 

As partículas formadas a partir da solução DQ9 e 4 mL de TPP 0,05% apresentaram uma 

curva monomodal com diâmetro hidrodinâmico médio de 89,5 nm e potencial zeta de 48,17 

mV (Figura 4.34) 

 



Resultados e Discussão 

81 

 

1 10 100 1000 10000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

 

 

F
re

qu
en

ci
a 

(%
)

Diametro (nm)

 NQ9.4

 

Figura 4.33- Distribuição de tamanho das partículas NQ9.4 por espalhamento de luz. 

 

Comparando-se esses valores com aqueles obtidos para as partículas de NQ3.4 percebe-se que 

o tamanho médio reduziu a metade e o potencial zeta aumentou em 34,5%. Isto se explica 

pelo aumento dos grupamentos aminos protonados de diferentes cadeias de quitosana que 

conseguem rapidamente neutralizar a carga negativa proveniente dos grupamentos fosfatos 

das partículas formadas e uma maior densidade de carga superficial. 

Nesse sentido viabilizou-se também a síntese com a quitosana precursora DQ9 solubilizada 

em água para fins de aplicabilidade em sistemas que devem estar isentos de ácidos. 

Os resultados de tamanho de partículas para a amostra NQ9.4A (Figura 4.34) foram bastante 

semelhantes aos obtidos com precursores solubilizados em meio ácido e indicaram um 

tamanho hidrodinâmico médio de 91,4 nm porem o potencial zeta diminuiu para 36,58 mV. A 

diminuição do valor de potencial zeta é explicada pelo fato da ausência do acido dificultar a 

protonação dos grupamentos aminos na cadeia polimérica. 
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Figura 4.34- Distribuição de tamanho das partículas NQ9.4A por espalhamento de luz. 

 

O pH resultante para as suspensões das partículas sintetizadas em HAc 1% foram todos em 

torno de 3,6. Para as partículas sintetizadas em água o pH resultante foi de 4,2. 

4.2.4. Morfologia e Distribuição de Tamanho de Partículas 

4.2.4.1.  Microscopia Eletrônica de Transmissão  

As formas e distribuição de tamanho de partículas foram analisadas através de Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (MET). 

 Nanopartículas de Quitosana NQ3.5 

A micrografia da amostra NQ3.5 apresentada na figura 4.35 confirmaram o tamanho 

nanométrico das partículas, entretanto a distribuição de tamanho das partículas de NQ3.5 

secas, exibida na forma de histograma na figura 4.36, apresentou um tamanho médio bem 

distinto daquele apresentado por DLS. Enquanto o tamanho médio obtido por espalhamento 

de luz foi de 173,5 nm o tamanho médio obtido através das imagens de MET forneceram um 

valor de aproximadamente 35 nm. Essa diferença ocorre pelo intumescimento das partículas 

em solução aquosa. É conhecido o caráter hidrofílico da quitosana e também que esta aumenta 

de volume quando dissolvida em solução aquosa [168]. Pode-se inferir a essa alta diferença 

de tamanho das nanoquitosanas, a alta porosidade das partículas formadas que permitem a 
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infiltração de moléculas de água causando o intumescimento das mesmas. Pode-se dizer então 

que as partículas em regime coloidal se apresentam na forma de nanogéis. 

 

Figura 4.35- Nanopartículas de quitosana NQ3.5 visualizadas através de MET. O aumento empregado nesta 

imagem foi de 89.000 vezes e a escala de tamanho consta de 200 nm. 

 

Figura 4.36- Histograma das nanopartículas de quitosana NQ3.5 obtido através das imagens de MET revela um 

tamanho médio de 35 nm. 
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As imagens de MET ainda revelam formas geométricas aleatórias e irregulares (figura 4.37) 

que podem ser explicadas pela alta rotação empregada na reação de reticulação polimérica, 

pois a resistência mecânica das partículas imediatamente após o processo de gelificação é 

baixa e a velocidade de agitação também deve ser baixa [157] caso contrário as partículas são 

deformadas de sua configuração preferencial esférica.  

 

Figura 4.37- Nanopartículas de quitosana NQ3.5 visualizadas através de MET. O aumento empregado nesta 

imagem foi de 180.000 vezes e a escala de tamanho consta de 100 nm. Em destaque a geometria com tendências 

hexagonais. 

 

 Nanopartículas de Quitosana NQ9.4A 

As imagens das nanopartículas NQ9.4A (figura 4.38) apresentaram tamanhos inferiores as 

nanopartículas NQ3.5 como já havia sido constatado a partir dos resultados de DLS. O 

tamanho médio a partir de seu diâmetro hidrodinâmico foi de 89,5 nm enquanto que para as 

partículas secas o tamanho médio obtido a partir das imagens de MET foi de 

aproximadamente 18 nm. A diferença no tamanho é devido a capacidade de intumescimento 

da quitosana como já foi comentado anteriormente para as partículas NQ3.5.  
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Figura 4.38- Nanopartículas de quitosana NQ9.4A visualizadas através de MET. O aumento empregado nesta 

imagem foram de (a) 110.000 vezes, (b), (c) 180.000 vezes e (d) 71.000 vezes e a escala de tamanho consta de 

(a) e (d) 200 nm, (b) e (c) 100 nm. 

 

A diferença na tonalidade das partículas visualizadas por MET deve-se à densidade eletrônica 

dos elementos que constituem o material, entretanto para um mesmo material essa diferença 

deve ser entendida pela densidade da partícula causada pela alta ou baixa aglomeração de 

cadeias de quitosana numa determinada partícula. Aquelas que apresentam alta densidade 

mássica provavelmente são menos porosas do que aquelas com baixa densidade mássica.  

A morfologia das partículas NQ9.4A apresentou-se mais uniforme que as partículas NQ3.5 

variando entre pseudo esferas e partículas finas e alongadas. Dessa forma fica clara a 

importância do controle da agitação no momento da síntese por razões da baixa resistência 

mecânica das partículas recém formadas, como já foi dito anteriormente para as partículas 

NQ3.5. 
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4.2.4.2.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

As imagens obtidas pela MEV forneceram informações importantes a respeito da topografia 

das partículas da amostra de NQ3.5. 

Como a secagem do solvente foi realizada por evaporação em temperaturas superiores a 80°C 

houve a ocorrência do processo de coalescência e as partículas se apresentaram 

completamente aglomeradas (Figura 4.39). 

  

 

Figura 4.39- Nanopartículas de quitosana NQ3.5 visualizadas através de MET. O aumento empregado nesta 

imagem foram de (a) 1.800 vezes, (b) 4.000 vezes e (c) 1.800 vezes e a escala de tamanho consta de (a) 10 μm, 

(b) e (c) 10 μm. 

 

Evidenciou-se uma topografia irregular com bastante rugosidade resultado da natureza amorfa 

da quitosana com alto grau de desacetilação. 

(a) (b) 

(c) 
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4.2.5. Espectroscopia de Absorção no UV-Vis das Nanopartículas NQ3.5 e NQ9.4A 

Nanopartículas sintetizadas com finalidades de aplicações ópticas devem ter seus 

comprimentos de onda de absorção bem definidos. 

Os espectros de absorção das nanopartículas NQ3.5 e NQ9.4A são apresentados na figura 

4.40. A amostra NQ3.5 apresenta sua absorção máxima em 260 nm enquanto que a amostra 

NQ9.4A apresenta seu máximo de absorção em comprimentos de ondas inferiores ao limite 

de 200 nm detectado pelo espectrômetro entretanto o espectro de NQ9.4A apresentou um 

máximo relativo na forma de um ombro em 260 nm.  
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Figura 4.40- Espectro de absorção no UV-Vis das amostras NQ3.5 (em preto) e NQ9.4 (em vermelho). 

 

4.3. NANOCOMPÓSITO QUITOSANA/OURO 

Os compósitos quitosana/ouro foram caracterizados primeiramente a partir dos espectros de 

absorção no UV-Vis com a intenção de se verificar a banda de plasmon característica das 

nanopartículas de ouro em torno de 558 nm. A figura 4.41 apresenta os espectros de absorção 

no UV-Vis para os compósitos NQAu50, NQAu100, NQAu150 e NQAu200.  
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Figura 4.41- Espectros de absorção no UV-Vis para os compósitos NQAu50, NQAu100, NQAu150 e NQAu200 

(à direita). Suspensão do nanocompósito NQAu200 (à esquerda). A coloração cor de rosa evidencia a formação 

de ouro nanoparticulado. 

 

A banda de plasmon apresentou-se de forma bastante discreta em NQAu50 e teve absorção 

aumentada com a elevação do volume do precursor HAuCl4 na síntese dos nanocompósitos e 

apresentou sua absorção máxima quando empregados 200 µL de HAuCl4 2 mmolar. As 

concentrações utilizadas do precursor Au
3+

 foram de 1,6 x 10
-5

, 1,2 x 10
-5

, 0,8 x 10
-5

 e 0,4 x 

10
-5

 para sínteses com 200, 150, 100 e 50 μL de HAuCl4, respectivamente. A baixa 

concentração do precursor Au
3+

 justifica a baixa intensidade observada para a banda de 

plasmon característica das nanopartículas de ouro. 

Evidências sobre a formação do nanocompósitos NQAu se deu através de inspeção visual no 

momento da síntese. A mistura reacional (NQ3.5 + HAuCl4) que inicialmente apresentava-se 

amarela, tornou-se cor de rosa a medida que a temperatura do sistema aumentava (Figura 4.3-

1 à esquerda). Este fato segue em concordância com os resultados para formação de 

nanopartículas de ouro cujo agente redutor é uma solução aquosa de quitosana em que a 

formação das nanopartículas de ouro é observada pela coloração de tom vermelho intenso 

[157]. 

A análise elementar do nanocompósito obtido foi comparada com a de seu precursor 

polimérico e é exibida na tabela 4.11. 
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Tabela 4.11- Análise Elementar das partículas de NQAu200comparadas com seu precursor NQ3.5. 

 

Amostra  % Carbono % Nitrogênio % Hidrogênio 

NQ3.5 24,53 4,98 6,16 

NQAu200 24,25 (-1,14%) 4,89  (-1,81%) 6,17 (+1,00%) 

 

Como foram utilizados 200 μL de HAuCl4 calcula-se um aumento de 136,8 μg na massa seca 

das nanoquitosanas, que representa 1,1 x 10
-3 

% de aumento na massa total. De fato a 

diminuição os percentuais de carbono e nitrogênio foram superiores a 6,3 x 10
-3 

% porém esse 

aumento deve-se ao grau de hidratação do compósito que é maior que o das nanoquitosanas 

como pode ser observado nos termogramas destes dois materiais. Uma provável explicação é 

que como a redução dos íons Au
3+

 ocorre na superfície das partículas inchadas ou 

intumescidas ao se formar a nanocasca de Au
0
 as partículas preservam seu tamanho 

hidrodinâmico mesmo após a secagem do compósito, pois reteve seu teor de umidade de 

forma semelhante de quando armazenada em suspensão coloidal. Isso tanto é verdade que o 

teor de hidrogênio aumentou com a adição dos íons Au
3+

. Dessa forma a análise elementar 

para NQ3.5 e NQAu200 está em concordância com a formação do novo material. 

Análises por espalhamento dinâmico de luz foram realizadas para se obter o perfil de tamanho 

de partículas e estabilidade coloidal a partir de seus diâmetros hidrodinâmicos e distribuição 

de tamanho de partículas, respectivamente. 
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Figura 4.42- Histograma indicando diâmetro médio das partículas NQAu50 obtido por DLS. 
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Figura 4.43- Histograma indicando diâmetro médio das partículas NQAu100 obtido por DLS. 
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Figura 4.44- Histograma indicando diâmetro médio das partículas NQAu150 obtido por DLS. 
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Figura 4.45- Histograma indicando diâmetro médio das partículas NQAu200 obtido por DLS. 

 

Em NQAu50, NQAu100 e NQAu200 observaram-se um perfil monomodal com a moda em 

405 nm e 344 nm para NQAu50, NQAu100 e em 243 nm para NQAu200 e tamanho médio de 

274,5 nm, 301 nm e 276,6 nm respectivamente. Como já é conhecido o valor do diâmetro 

hidrodinâmico médio para as partículas precursoras NQ3.5 em 173,5 nm, entende-se que 

possivelmente tenha se formado uma nanocasca em torno do caroço NQ3.5 com o aumento 

do diâmetro do compósito formando um sistema core-shell. Para o sistema NQAu150 a curva 
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de tamanho hidrodinâmico apresentou um perfil bimodal. A primeira população de partículas 

apresenta moda com o valor de 51,1 nm para 10% das partículas totais e a segunda população 

de partículas apresenta moda com o valor de 289 nm correspondendo a 23,18% das partículas 

totais. A MET comprovará que a moda da segunda população em 289 nm é referente à 

formação de aglomerados de partículas que em geral tiveram seus diâmetros médios com 

valores bastante reduzidos com relação aos indicados por DLS, como será apresentado mais a 

seguir. 

Os potenciais zeta para os respectivos sistemas NQAu50, NQAu100, NQAu150 e NQAu200 

foram de 27,8 mV, 20,27 mV, 18,56 mV e -23,44 mV. Como a nanoquitosana precursora 

apresentou potencial zeta igual a 31,87 mV a diminuição da carga superficial do sistema core-

shell é explicada pelo consumo dos grupamentos amina responsáveis tanto pela redução dos 

íons Au
3+

 para Au
0
 quanto pela carga superficial da nanoparticula de quitosana. O potencial 

zeta decai rapidamente quando o compósito é sintetizado com 200 μL de HAuCl4 onde se 

estabelece um potencial zeta negativo ocasionado pela alta densidade de partículas recobertas 

com precursor metálico.  

A microscopia eletrônica de transmissão além de tornar possível a visualização morfológica 

do sistema sintetizado e também possibilitou a comprovação do sistema quitosana-ouro  core-

shell. 

As imagens de MET tornam evidente a formação core-shell uma vez que nanopartículas de 

ouro foram concebidas com o tamanho e o formato das nanopartículas de quitosana gerando 

sítios de aglomerados. Como foi mostrado na seção 4.46 as nanopartículas de quitosana 

podem assumir a forma alongada quando altas rotações são empregadas no momento da 

síntese. Esse padrão de forma foi mantido após a síntese do compósito NQAu e a figura 4.46 

exemplifica que o novo material eletrodenso manteve a forma aleatória das nanopartículas 

precursoras, tratando-se portanto de sistema core-shell. 
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Figura 4.46- Microscopia Eletrônica de Transmissão do sistema NQAu100. A barra de tamanho é de 500 nm. 

Na figura 4.47 verifica-se que a adição de 50 μL de HAuCl4 2 mmolar não foi suficiente para 

recobrir todas as esferas de NQ3.5 e as nanoquitosanas não recobertas são vistas menos 

eletrodensas que as partículas recobertas mais eletrodensas. Verifica-se também uma 

tendência a aglomeração entre as partículas recobertas. 

  

Figura 4.47- Microscopia Eletrônica de Transmissão do sistema NQAu50. A barra de tamanho é de 500 nm. 

As imagens exibidas na figura 4.48 mostram a interação entre as partículas recobertas com 

carga superficial negativa e de menor diâmetro pelas partículas de quitosana livres de carga 

positiva. 
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Figura 4.48- Microscopia Eletrônica de Transmissão do sistema NQAu100. A barra de tamanho é de (a) 1000 

nm com aumento de 26.000 vezes, (c) e (d) 200 nm com aumento de 89.000 e 71.000 vezes, respectivamente e 

(d) 500 nm com aumento de 36.000 vezes. 

A figura 4.49 deixa claro que nem todas as partículas de quitosana foram capazes de serem 

recobertas com a nanocasca de ouro apenas aquelas com tamanho reduzido com a quantidade 

do precursor metálico adicionado. A diferença de tamanho resultante entre as partículas 

precursoras NQ3.5 e as recobertas NQAu100 não se deve a formação de uma casca metálica 

espessa mas sim na formação dos aglomerados observados. Uma forma de se evitar a 

formação de aglomerados tão grandes primeiramente seria evitando-se uma dispersão de 

tamanho alta nas nanoquitosanas que formarão o caroço do compósito. Outro fator de 

aglomeração é a alta rotação e o excesso de tempo que o sistema reacional fica submetido à 

temperatura de 80°C. Uma forma de se otimizar o tempo reacional para formação da 

nanocasca é tirando-se alíquotas da reação em tempos regulares e se observar o espectro de 

UV-Vis. No momento em que a banda de plasmon tiver sua intensidade de absorção máxima, 

este será o tempo suficiente para a síntese. 

A amostra NQAu100 forneceu várias imagens onde se pode visualizar que partículas menores 

do compósito metálico se encontram no interior da partícula com diâmetros maiores. Uma 

delas é apresentada na figura 4.49 com destaque para as partículas encontradas no interior da 
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partícula de quitosana. Estas imagens corroboram com a idéia de que as partículas de 

quitosana são de natureza porosa com poros do tamanho maior ou igual àqueles compósitos 

de menores diâmetros que permearam na partícula de quitosana. 

 

 

Figura 4.49- Microscopia Eletrônica de Transmissão do sistema NQAu100 destacando as partículas de NQAu 

em seu interior. A barra de tamanho é de 200 nm com aumento de 110.000 vezes. 

 

A figura 4.50 apresenta micrografias eletrônicas de transmissão dos sistemas NQAu150 

(Figura 4.50(a)) e NQAu200 (Figura 4.50(b)). 
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Figura 4.50- Micrografias eletrônicas de transmissão dos sistemas (a) NQAu150 e (b) NQAu200. Ambas as 

imagens possuem barra de tamanho de 500 nm e ampliação de 44.000 vezes. 

 

As imagens do sistema NQAu150 apresentaram partículas com variação de tamanho uniforme 

como pode ser visto na figura 4.50 (a) além da presença de alguns aglomerados. A mesma 

análise pode ser aplicada ao sistema NQAu200 que também apresentaram pequenas partículas 

de tamanho uniforme, porém nesse sistema houve uma alta ocorrência de nanocompósitos 

metálicos na superfície das partículas maiores e nos aglomerados de nanoquitosanas (figura 

4.50 (b)). Com o aumento do volume do precursor Au
3+

, grande parte das partículas de NQ3.5 

foram recobertas, o que justifica o valor do potencial zeta ter se tornado negativo e o 

crescimento da banda de plasmon para o sistema NQAu200. 

A estabilidade térmica do compósito metálico não apresentou nenhuma diferença significativa 

com relação a seu precursor polimérico. Na figura 4.51 pode-se observar que os mesmos 

eventos ocorrem tanto para o nanocompósito quanto para a nanoquitosana de forma que no 

primeiro evento ocorre a desidratação da quitosana com a elevação da temperatura a partir de 

25°C até 115°C que somaram 7% da massa total das nanoquitosanas. A degradação do 

polissacarídeo nanoparticulado apresenta-se com a mudança da tangente em 140°C (segundo 

evento) de seu patamar de estabilidade de 115°C até 140°C. Um terceiro evento ocorre entre 

140°C e 265°C quando ocorre a degradação de 44% da massa inicial de NQAu200 por 

desfazerem-se as ligações de hidrogênio intramolecular e as ligações glicosídicas e a 

degradação por incineração dos resíduos da amostra ocorre a partir de 265°C. Acredita-se que 

a degradação da nanocasca tenha ocorrido a altas temperaturas, por se tratar de uma casca 

metálica, no intervalo a partir de 265° C onde ocorre a degradação por incineração dos 

resíduos de quitosana. 
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Figura 4.51- Termograma da amostra NQAu200 (preto) e NQ3.5 (vermelho). 

A superfície do nanocompósito NQAu200 é visualizada através de experimento de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (Figura 4.52)  que revelou uma superfície rugosa tal 

como a da nanoquitosana exibida na Figura 4.39. Entretanto se observa um adensamento em 

regiões provavelmente mais ricas em ouro tornado o material mais rígido. A forma irregular deve-se 

ao processo de coalescência provocado pela secagem do solvente resultando em material 

completamente aglomerado. 

  

Figura 4.52- Micrograma eletrônico de Varredura da amostra NQAu200. A barra de tamanho é de 20 μm para o 

aumento de 5.566 vezes e de (b) 100 μm com aumento de 1.200 vezes. 
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4.4. NANOCOMPÓSITO QUITOSANA/CdTe-CdS 

O Telureto de Cádmio e seus compósitos a base de quitosana foram caracterizados a partir de 

espectroscopia de absorção no UV-Vis, espectroscopia de excitação e emissão, medidas de 

espalhamento dinâmico de luz para se obter a distribuição de tamanho hidrodinâmico e 

potencial zeta e finalmente microscopia eletrônica de transmissão (MET). 

4.4.1 Caracterização do CdTe-CdS 

Os espectros de absorção, excitação e emissão foram obtidos a partir do material diluído de 

1:6 com relação ao material concentrado (Figuras 4.53 e 4.54). Observou-se que um pico de 

absorção em 462 nm. Os espectros de fluorescência apresentam emissão em 506 nm quando 

excitados em 365 nm e excitação com máximos em 381 nm e 469 nm. 
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Figura 4.53- Espectro de absorção do CdTe/CdS exibindo pico de absorção em 462 nm. 
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Figura 4.54- Espectro de excitação (pontilhado) e de emissão (preto) do CdTe/CdS exibindo pico de emissão em 

506 nm quando excitado em 365 nm. 

 

As medidas de espalhamento dinâmico de luz (DLS) forneceram um diâmetro hidrodinâmico 

de 1,22 nm (Figura 4.56) e potencial zeta de -45,49 mV. 

 

Figura 4.55- Diâmetro hidrodinâmico do CdTe-CdS obtido por DLS. 
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4.4.2 Caracterização dos compósitos de Quitosana/CdTe-CdS 

Os nanocompósitos quitosana/CdTe foram feitos na proporção de 1:6 (1 mL de CdTe para 

cada 5 mL da suspensão de nanoquitosana ou solução de cloridrato de quitosana) e toda a 

caracterização foi realizada nesta mesma razão. 

Os espectros de absorção para os sistemas CQ0/CdTe-CdS e CQ3/CdTe-CdS apresentaram 

uma curva bastante semelhante à curva do espectro de absorção do CdTe-CdS com uma 

sensível mudança de 462 nm para 444 nm e 455 nm, respectivamente. Para o sistema 

NQ9/CdTe-CdS o pico de absorção foi suavizado e deslocou-se para 470 nm (Figura 4.56). 
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Figura 4.56- Espectros de absorção para os sistemas CQ0/CdTe-CdS (verde), CQ3/CdTe-CdS (azul) e 

NQ9/CdTe-CdS (vermelho). 

 

Comportamento semelhante ocorreu no espectro de excitação para os sistemas CQ0/CdTe-

CdS e CQ3/CdTe-CdS que apresentaram curva praticamente idênticas a curva do espectro de 

excitação do CdTe-CdS entretanto o compósito NQ9/CdTe-CdS teve seu comportamento 

diferenciado no espectro de excitação com relação ao espectro de seu precursor CdTe-CdS 

exibindo seu máximo de excitação em 377 nm. Finalmente os espectros de emissão do 

CQ0/CdTe-CdS, CQ3/CdTe-CdS e NQ9/CdTe-CdS apresentaram seus espectros deslocados 

para comprimentos de onda superiores àquele exibido para o CdTe-CdS em 506 nm e 

intensidades menores (Figuras 4.57 a 4.59). 
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Figura 4.57- Espectros de excitação e emissão do compósito CQ0/CdTe-CdS. 
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Figura 4.58- Espectros de excitação e emissão do compósito CQ3/CdTe-CdS. 
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Figura 4.59- Espectros de excitação e emissão do compósito NQ9/CdTe-CdS. 

 

Enquanto o espectro de emissão de CdTe-CdS exibe seu máximo em 506 nm os espectros de 

emissão de CQ0/CdTe-CdS, CQ3/CdTe-CdS e NQ9/CdTe-CdS exibiram seus máximos de 

emissão em 536 nm, 545 nm e 567 nm, respectivamente. Esses resultados são fortes 

indicativos de conjugação e revelam que a quitosana em suas formas cloridrato polimerizado 

(CQ0), cloridrato despolimerizado (CQ3) e nanoparticulada (NQ9.4A) conferem 

comportamentos diferentes quando conjugados a pontos quânticos de CdTe-CdS. 

Os diâmetros hidrodinâmicos também variaram bastante com relação a seus respectivos 

precursores poliméricos e semicondutores. Enquanto o CdTe-CdS apresentou diâmetro 

hidrodinâmico de 1,22 nm o sistema CQ0/CdTe-CdS apresentou seu diâmetro hidrodinâmico 

médio em 249,7 nm e moda em 289 nm. Já o sistema CQ3/CdTe-CdS indica seu tamanho 

hidrodinâmico médio em 171,6 nm e moda em 204,4 nm uma vez que a quitosana utilizada 

para obtenção do cloridrato de quitosana CQ3 é despolimerizada e desacetilada com relação 

àquela utilizada na obtenção do CQ0 o que acarreta numa melhor interação com as partículas 

de pontos quânticos e volume reduzido (Figuras 4.61 e 4.61).  
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Figura 4.60- Diâmetro hidrodinamico do CQ0/CdTe-CdS obtido por DLS. 
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Figura 4.61- Diâmetro hidrodinamico do CQ3/CdTe-CdS obtido por DLS. 
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O que ocorre provavelmente é o mesmo tipo de interação que ocorre entre a quitosana e íons 

TPP, ou seja, as cargas negativas provenientes da camada de passivação do CdTe e as cadeias 

dissociadas do cloridrato de quitosana (Fig. 4.62) já que esses materiais possuem cargas 

opostas e ambos são polieletrólitos nanoparticulados e poliméricos, respectivamente.  

 

 

Figura 4.62- Esquema da interação entre a nanopartícula de CdTe-CdS passivada com diferentes moléculas e 

funcionalizada com quitosana [139]. 

 

A figura 4.63 apresenta o histograma das partículas de NQ9/CdTe-CdS. 
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Figura 4.63- Diâmetro hidrodinâmico do NQ9/CdTe-CdS obtido por DLS. 

 

O diâmetro hidrodinâmico médio para o compósito NQ9/CdTe-CdS foi de 465 nm e moda em 

578 nm (Fig. 4.63) muito acima do esperado uma vez que a nanoquitosana precursora 

NQ9.4A apresentou o valor médio de 91,4 nm. Isso leva a suposição que o CdTe-CdS de 

carga oposta, adsorvido na superfície da nanoquitosana atraia outras partículas de quitosanas 

de forma a se obter um aglomerado de aproximadamente 5 partículas de quitosana em média 

(Fig. 4.63).  
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Figura 4.64- Interações entre as nanopartículas de quitosana de carga superficial positiva e os pontos quânticos 

de CdTe de carga superficial negativa interagindo entre si e entre outras nanopartículas de quitosana/CdTe-CdS. 

 

Os potenciais zeta para as amostras CQ0/CdTe-CdS, CQ3/CdTe-CdS e NQ9/CdTe-CdS 

foram 16,2 mV, -29,26 mV e -20,15 mV, respectivamente. Apesar do valor considerado bom 

quanto à estabilidade de partículas coloidais sejam │x│≥ 30 mV, sendo x igual ao valor do 

potencial zeta, as partículas obtidas aqui se apresentam estáveis a mais de 6 meses. O motivo 

de o potencial zeta ter se apresentado negativo para CQ3/CdTe-CdS e NQ9/CdTe-CdS é 

devido a eficiência da conjugação da quitosana altamente desacetilada e despolimerizada a 

grande quantidade de pontos quânticos, enquanto que o motivo do CQ0/CdTe-CdS ter 

continuado positivo seja a ocorrência de um encapsulamento do cloridrato de quitosana CQ0 

uma vez que sua quitosana está em sua forma polimerizada, ou seja, a quitosana 

macromolecular envolve completamente algumas nanopartículas de CdTe resultando numa 

carga superficial positiva apesar da quitosana ter menor grau de desacetilação (GD = 79%). 

Microscopia eletrônica de transmissão (MET) foi realizada para os sistemas CQ3/CdTe-CdS e 

NQ9/CdTe-CdS. 
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A MET realizada para NQ9/CdTe-CdS (Figura 4.65) revelou a presença de alguns sítios de 

aglomeração resultante da interação das nanoquitosanas com os pontos quânticos além de 

partículas do compósito semicondutor. Detalhadamente visualiza-se também as minúsculas 

partículas de CdTe na superfície da nanopartícula de quitosana e uma nanopartícula de quitosana 

com alta densidade de pontos quânticos na superfície. 

  

  

Figura 4.65- Micrografia eletrônica de transmissão do sistema NQ9/CdTe-CdS revelando (a) a existência de um 

aglomerado de nanopartículas de quitosana, (b) uma nanopartícula de quitosana apresentando partículas de 

CdTe-CdS indicada por setas, (c) partículas pequenas de NQ9/CdTe-CdS e (d) nanoquitosana com alta 

densidade de CdTe-CdS na superficie. As barras de tamanho são de 200 nm com aumento de 89.000 vezes, 100 

nm com aumento de 180.000 vezes e 200 nm com aumento de 110.000 vezes respectivamentes para (a), (c) e (d). 

A figura 4.65 (b) é uma ampliação de uma região de 4.65 (a). 

 

A MET realizada para CQ3/CdTe-CdS (Figura 4.66) revelou a presença de alguns sítios de 

aglomeração resultante da interação das nanoquitosanas com os pontos quânticos além de 

partículas do compósito semicondutor. Detalhadamente visualiza-se também as minúsculas 

partículas de CdTe na superfície da nanopartícula de quitosana e uma nanopartícula de 

quitosana com alta densidade de pontos quânticos na superfície. 
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Figura 4.66- Micrografia eletrônica de transmissão do sistema CQ3/CdTe-CdS revelando (a) e (b) pequenas 

partículas com alta densidade de CdTe na superfície externa, (c) partículas pequenas de CQ3/CdTe-CdS com 

grande aglomerado e alta densidade de CdTe na superfície externa, (d) partícula de CQ3/CdTe-CdS de CdTe-

CdS no interior do compósito, (e) e (f) pequenas partículas com alta densidade de CdTe em seus interiores. As 

barras de tamanho são de 500 nm com aumento de 44.000 vezes respectivamentes para (a) e (c), 200 nm com 

aumento de 71.000 vezes para (b) e 100 nm com aumento de 180.000 vezes respectivamentes para (d), (e) e (f). 

 

As imagens apresentadas na figura 4.66 endossam a idéia que o CdTe-CdS atua como 

reticulador para a quitosana pois é capaz de concentrar porções do cloridrato de quitosana em 

partícula de tamanhos e formatos aleatórios assim como ocorre na reticulação com íos TPP. 

Estudos mais aprofundados fazem-se necessários para se chegar as concentrações ideais de 
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seus precursores CdTe-CdS e CQ3 de forma a se obter partículas com pequenas dispersões de 

tamanho e uma melhor distribuição dos pontos quânticos em cada por partícula de 

CQ3/CdTe-CdS formada. 

4.5. MARCAÇÃO CELULAR 

4.5.1 Células de Cândida Albicans 

Amostras de cultura de células do fungo Cândida Albicans foram incubadas com pontos 

quânticos de CdTe-CdS e com os compósitos NQ9/CdTe-CdS e CQ0/CdTe-CdS afim de se 

observar possíveis interações em sítios celulares específicos. Estes sistemas foram analisados 

por microscopia de fluorescência e microscopia de contrastes de fase. A análise através de 

microscopia de fluorescência teve como objetivo, verificar a conjugação dos compósitos 

fluorescentes e  a eficiência da marcação das amostras biológicas através do monitoramento 

da fluorescência dos nanocompósitos e dos pontos quânticos acima mencionados. A 

microscopia de contraste de fase teve como objetivo verificar se a morfologia das amostras se 

mantinha preservada, ou se sofreria alterações, devido à ação dos marcadores. A figura 4.67 

exibe as imagens das células do fungo após incubação com o QD CdTe-CdS. 
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Figura 4.67- Microscopia de fluorescência de células de Cândida Albicans incubadas com CdTe-CdS (Tempo de 

incubação: 30 min). Imagem (superior esquerda) da fluorescência, (superior direita) das células através de 

contraste de fase, e (inferior) das células marcadas com CdTe-CdS. A fluorescência detectada na imagem deve-

se ao aprisionamento dos pontos quânticos entre as células do fungo. As células estão na ordem de grandeza de 

10 µm. 

 

Observa-se que a funcionalização do QD com Ácido Mercaptoacético (AMA) não se mostrou 

viável para as células de Cândida Albicans uma vez que a luminescência resultante foi de 

baixa intensidade e distribuída de maneira heterogênea nas amostras. Além do fato de que os 

pontos quânticos não foram totalmente eliminados após a lavagem com PBS (solução salina 

tamponada com fosfato). Tais aspectos apontam para a possibilidade dos pontos quânticos 

terem sido apenas depositados ou ―aprisionados‖nas células, não indicando uma interação 

química muito favorável.  

A figura 4.68 exibe as imagens das células do fungo após incubação com o CQ0/CdTe-CdS. 
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Figura 4.68- Microscopia de fluorescência de células de Cândida Albicans incubadas com CQ0/CdTe-CdS por 

30 min. Imagem (a) da fluorescência, (b) das células através de contraste de fase, e (c) das células marcadas com 

CQ0/CdTe-CdS. A fluorescência detectada deve-se à interação do compósito CQ0/CdTe-CdS com o material 

celular. As células estão na ordem de grandeza de 10 µm. 

A marcação das células de Cândida Albicans com CQ0/CdTe-CdS mostrou-se altamente 

fluorescente devido a interação com a superfície externa (parede celular) do fungo. Seyfarth et 

al relatam a bioativadade de redução no crescimento dessas células com diversas formas de 

quitosana (cloridrato de quitosana de alta e baixa massa molecular, carboximetil quitosana, 

quitosana em sua forma oligomérica (poucas unidades monoméricas) e o monômero 

glucosamina) e afirmam que o tipo de quitosana mais citotóxica é o cloridrato de quitosana de 

alta massa molecular [169]. De fato essa marcação exibe certa especificidade que poderá ser 

mais bem avaliada em estudos posteriores. Observa-se ainda que a fluorescência não uniforme 

das células conjugadas ao nanocompósito semicondutor, provavelmente é devido ao 

deslocamento da camada fosfolipídica provocada pela ação dos pontos quânticos como já foi 

observado em estudos realizados pelo Grupo de Nanoetruturas e Interfaces Biológicas (NIB). 

(a) (b) 

(c) 
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As células de Cândida após incubação com o sistema NQ9/CdTe-CdS não apresentou 

fluorescência após a lavagem do meio de incubação contendo o compósito. Esse fato mostra 

que a quitosana nanoparticulada não apresenta biocompatibilidade com as células de Cândida 

Albicans por não haver interação entre essas células e o nanocompósito. 

4.5.2 Células de Melanoma 

Cultura de células de melanoma (B16F10) foram incubadas com CdTe-CdS e com os 

compósitos NQ9/CdTe-CdS e CQ0/CdTe-CdS afim de se observar possíveis interações em 

sítios celulares específicos. Estes sistemas foram analisados por microscopia de fluorescência.  

As células incubadas apenas com os PQs de CdTe-CdS apresentaram baixa 

biocompatibilidade com as células de melanoma, não exibindo fluorescência detectável, 

provavelmente devido a falta de afinidade entre as células de melanoma e os pontos quânticos 

de CdTe-CdS funcionalizados com acido mercaptoacético (AMA). 

A figura 4.69 exibe as imagens das células após incubação com o compósito NQ9/CdTe-CdS. 
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Figura 4.69- Microscopia de fluorescência de células de Melanoma incubadas com NQ9/CdTe-CdS (Tempo de 

incubação: 30 min). Imagem (superior esquerda) da fluorescência, (superior direita) das células através de 

contraste de fase, e (inferior) das células marcadas em seu interior com NQ9/CdTe-CdS. As células estão na 

ordem de grandeza de 10 µm. 

O sistema NQ9/CdTe-CdS funcionalizado com AMA parece apresentar um certo gradiente de 

permeabilidade, que resulta de diferentes níveis de interação QDs / penetração nas células 

estudadas. Percebe-se claramente que o compósito foi incorporado ao interior das células 

marcando alguma organela específica ou até mesmo o núcleo celular, o que pode representar 

uma ferramenta potencial para diagnóstico rápido (figuras 4.69 e 4.70).  
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Figura 4.70- Microscopia de fluorescência de células de Melanoma incubadas com NQ9/CdTe-CdS (Tempo de 

incubação: 30 min). Imagem (a) e (c) da fluorescência, e (b) e (d) das células sob contraste de fase. As células 

estão na ordem de grandeza de 10 µm. 

 

O compósito CQ0/CdTe-CdS funcionalizado com AMA apresentou uma marcação (figura 

4.71) menos intensa que a marcação com NQ9/CdTe-CdS. 

(a) (b) 

(a) 

(c) (d) 
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Figura 4.71- Microscopia de fluorescência de células de Melanoma incubadas com CQ0/CdTe-CdS (Tempo de 

incubação: 30 min). Imagem (superior esquerda) da fluorescência, (superior direita) das células sob contraste de 

fase, e (inferior) das células marcadas em seu interior com CQ0/CdTe-CdS. As células estão na ordem de 

grandeza de 10 µm. 

O sistema CQ0/CdTe-CdS marcou o interior das células B16F10, porém estas mesmas células 

apresentaram-se com sua morfologia alterada. 

Carreño-Gómez, et al, [112] relatam o efeito citotóxico de cloridrato de quitosana e 

micropartículas de quitosana dos quais a forma cloridrato de alta massa molecular apresentou 

maior bioatividade contra as células de melanoma B16F10. A elevada citotoxidade do 

cloridrato de quitosana com relação a células de melanoma B16F10 pode explicar o fato de 

algumas células terem se mostrado danificadas. Estudos complementares são necessários para 

se avaliar a biocompatibilidade e bioatividade dos sistemas utilizados contra células de 

melanoma B16F10. 
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5. CONCLUSÕES 

 Quitosanas com elevados valores de grau de desacetilação foram obtidas após a 

desacetilação, entretanto se constatou uma baixa influência do tempo reacional sobre o grau 

de desacetilação resultante; 

 A espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio RMN 
1
H 

apresentou-se como uma ferramenta de alta sensibilidade na determinação do grau de 

desacetilação de quitosanas quando estas estão bem solubilizadas enquanto que a 

espectroscopia vibracional no infravermelho mostrou pouca eficiência na determinação 

quantitativa do GD provocada pela interferência dos sinais sobrepostos e pelo excesso de 

umidade da amostra; 

 A despolimerização da quitosana produziu fragmentos de massa molecular reduzida 

com relação à quitosana comercial permitindo que seus produtos fossem solubilizados em 

meio aquoso livre de traços de ácido favorecendo a aplicabilidade em meio biológico onde a 

influência do pH é determinante; 

 A cristalinidade e estabilidade térmica das quitosanas hidrolisadas foram diminuídas 

com relação ao seu precursor com alto grau de polimerização, pois a nova condição de baixa 

massa molecular desfavoreceu o ordenamento molecular, mas também favoreceu a 

degradação do polissacarídeo em condições de temperaturas 100°C mais baixas pela menor 

quantidade de ligações glicosídicas a serem quebradas; 

 O cloridrato de quitosana apresentou alto grau de cristalinidade apresentando padrões 

cristalinos completamente distintos da quitosana em sua forma neutra; 

 Adaptações no processo de reticulação polimérica utilizando íons tripolifosfatos 

conduziram à otimização na obtenção de partículas com diâmetros pequenos e alta carga 

superficial apesar de não ter sido alcançada ainda uma metodologia que permita a diminuição 

da dispersão de tamanho das partículas; 

 A estabilidade térmica das nanoquitosanas foi preservada com relação a seu precursor 

hidrolisado, no entanto houve uma diminuição no grau de hidratação concluindo-se que a 

reticulação induziu uma menor hidrofilicidade com relação à quitosana não reticulada; 
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 As imagens de microscopia eletrônica de transmissão possibilitaram a visualização da 

morfologia irregular das partículas bem como a determinação do tamanho real das partículas 

formadas e constatou-se um desvio muito alto com relação aos diâmetros hidrodinâmicos 

obtidos por espalhamento hidrodinâmico de luz na suspensão coloidal das nanoquitosanas. 

Esse desvio é devido à alta capacidade de intumescimento da quitosana que em regime 

coloidal fica inchada apresentando-se na forma de nanogéis de quitosana; 

 A microscopia eletrônica de varredura apresentou a elevada rugosidade das partículas 

de quitosana favorecendo a adsorção de materiais para aplicações diversas, como a adsorção 

de drogas para uso da nanoquitosana como sistemas carreadores de fármacos, por exemplo; 

 A espectroscopia de absorção no UV-Vis apresentou um aumento gradativo da banda 

de plásmon em nanopartículas de ouro em 558 nm proporcional ao aumento do volume do sal 

de ouro utilizado na síntese indicando a formação de estruturas metálicas em regime 

nanométrico; 

 A formação de nanoestruturas metálicas provocou variações no diâmetro 

hidrodinâmico das novas partículas para valores mais elevados sugerindo a formação de uma 

casca metálica em torno do caroço polimérico. Essa suspeita foi visualizada através de 

microscopia eletrônica de transmissão onde partículas metálicas foram formadas com os 

mesmos formatos irregulares que os das nanoquitosanas utilizadas na síntese do compósito; 

 Com o aumento no volume para 200 μL de HAuCl4, o potencial zeta do novo material 

assumiu valores negativos e grande parte das partículas de quitosana de carga positiva foram 

recobertas com a casca de ouro reduzido que tem carga superficial negativa assim como as 

partículas de ouro; 

 A síntese dos pontos quânticos de CdTe-CdS resultou em partículas monodispersas 

com diâmetro hidrodinamico médio de 1,22 nm, potencial zeta de -45,49 mV e forte 

fluorescência em 506 nm; 

 Os compósitos Quitosana/CdTe-CdS apresentaram uma discreta diminuição na 

intensidade de fluorescência e máximos de emissão deslocados de 506 nm para o CdTe-CdS 

para 536 nm, 545 nm e 567 nm, respectivamente, para os sistemas CQ0/CdTe-CdS, 

CQ3/CdTe-CdS e NQ9/CdTe-CdS. Esses deslocamentos apresentam-se como fortes 

indicativos de conjugação; 
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 A marcação das células de Cândida Albicans (ATCC 90028) mostrou-se eficiente para 

marcação da parede celular do fungo quando o compósito CQ0/CdTe-CdS foi utilizado, não 

apresentando sinais de danos após a incubação. O compósito NQ9/CdTe-CdS não apresentou 

interação suficiente com as células do fungo, de forma a se obter uma marcação eficiente. 

 Os sistemas NQ9/CdTe-CdS e CQ0/CdTe-CdS foram incorporados às células de 

melanoma B16F10, sendo que o primeiro apresentou maior intensidade de fluorescência. 

Essas células apresentaram suas morfologias danificadas após o período de incubação com 

CQ0/CdTe-CdS  perdendo, dessa forma, o controle na passagem dos fluidos do meio para seu 

interior e vice-versa de forma que a marcação celular pode ter se dado não por uma interação 

específica, mas sim pela passagem das partículas em células danificadas e sem padrão de 

seletividade, o que torna o resultado da marcação inconclusivo. Esses resultados podem ser 

indícios de uma atividade antineoplásica da quitosana.  

 Os resultados obtidos mostram que um simples procedimento de funcionalização e 

incubação de compósitos fluorescentes, com células fúngicas e neoplásicas pode representar 

uma ferramenta potencial para diagnóstico rápido e preciso alguns tipos de câncer bem como 

estudos dos mecanismos envolvidos. 
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6. PERSPECTIVAS 

 

 Testar diferentes concentrações de base na reação de desacetilação para se verificar 

influência sobre o GD do produto desacetilado; 

 Encontrar uma metodologia que permita a diminuição da polidispersão das partículas 

poliméricas reticuladas com íons tripolifosfato; 

 Realizar testes de porosidade e área superficial específica das nanoquitosanas através 

da técnica BET; 

 Realizar medidas de difração de raios-x para verificação da cristalinidade tanto das 

nanoquitosanas quanto de seus compósitos metálico e semicondutores; 

 Evitar o fator de aglomeração dos compósitos metálicos e semicondutores; 

 Avaliação de mecanismos de biodegradabilidade das nanoquitosanas e seus 

compósitos como meio de viabilização de sua atuação in vivo como agentes 

terapêuticos e diagnósticos; 

 Estudar mais detalhadamente os processos biológicos fundamentais dos fungos 

Cândida Albicans e das células de melanoma para a compreensão da atividade 

biológica dos compósitos estudados através de MEV, MET e microscopia confocal; 

 Realizar testes de toxicidade com as nanoquitosanas e seus compósitos com diferentes 

células cancerosas e microbianas. 
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8.  APÊNDICE 
 

 

APÊNDICE A: RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 

 

 
Figura A.1-Espectro de RMN 

1
H da amostra Quit6. Citado na página 43. 

 

 
Tabela A.1- Atribuição dos deslocamentos químicos aos grupos de sinais nos espectros de RMN 

1
H 

das amostras de quitosana modificadas quimicamente. Tabela citada na página 46. 

 

Atribuição 

Amostra 

H
Ac

 H
4
 + H

2
 (D) H

3-6
  HOD H

1
 (D) H

1
 (A) 

Quit0 2,1 3,2 3,78 3,9 4,5 4,7 4,95 

Quit3 2,1 3,35 3,9 4,1 4,7 4,85 5,1 

Quit6 2,1 3,35 3,9 4,1 4,8 4,9 5,1 

Quit9 2,1 3,3 3,35 4,1 n.i.* n.i* n.i*. 

DQ3 2,23 3,37 3,93 4,1 4,72 5,05 5,6 

DQ9 2,23 3,37 3,92 4,1 n.i.* 5,06 5,82 

*n.i. = não identificado 
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Figura A.2- Gráfico dos valores de viscosidade reduzida versus concentração de quitosana para amostra Quit3. O 

ajuste linear foi utilizado para determinação da viscosidade intrínseca do polímero conforme a equação que 

define a reta. Citado na página 68. 

 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

 

 

   Quit9   

V
is

co
si

da
de

 r
ed

uz
id

a 
(m

L/
m

g)

Concentraçao (mg/mL)

y = 0,27019x + 1,88331

R
2

 = 0,96405

 

Figura A.3- Gráfico dos valores de viscosidade reduzida versus concentração de quitosana para amostra Quit0. O 

ajuste linear foi utilizado para determinação da viscosidade intrínseca do polímero conforme a equação que 

define a reta. Citado na página 67. 
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Figura A.4- Gráfico dos valores de viscosidade reduzida versus concentração de quitosana para amostra DQ3. O 

ajuste linear foi utilizado para determinação da viscosidade intrínseca do polímero conforme a equação que 

define a reta. Citado na página 67. 
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Figura A.5- Gráfico dos valores de viscosidade reduzida versus concentração de quitosana para amostra DQ9. O 

ajuste linear foi utilizado para determinação da viscosidade intrínseca do polímero conforme a equação que 

define a reta. Citado na página 67. 

 

 

 

 



Apêndice  

133 

 

Tabela A.2- Valores de Viscosidade relativas, específicas e reduzidas para cada concentração de 

quitosana e Viscosidade intrínseca de cada amostra bem como suas respectivas massas moleculares 

médias. Citados na página 67. As equações que determinam os valores da vicosidades seguem 

anexadas neste trabalho. 

 

Amostra Concentração 

(mg/mL) 

Viscosidade 

Relativa 

Viscosidade 

Específica 

Viscosidade 

Reduzida 

Viscosidade 

Intrínseca 

(mL/mg) 

M.M. 

(g/mol) 

 

 

Quit0 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

2,00 

2,50 

1,60031 

2,20933 

2,89906 

3,63952 

4,3188 

5,10756 

6,68972 

8,43387 

0,60031 

1,20933 

1,89906 

2,63952 

3,31880 

4,10756 

5,68972 

7,43387 

2,40124 

2,41867 

2,53208 

2,63952 

2,65504 

2,73837 

2,84486 

2,97355 

 

 

2,33030 

 

 

 

832.148 

 

 

 

 

Quit3 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

1,63097 

2,27411 

2,92948 

3,59703 

4,27678 

4,9687 

5,67283 

6,38916 

7,11766 

7,85837 

0,63097 

1,27411 

1,92948 

2,59703 

3,27678 

3,96870 

4,67283 

5,38916 

6,11766 

6,858375 

2,52387 

2,54825 

2,57264 

2,59703 

2,62142 

2,64580 

2,67019 

2,69458 

2,71896 

2,74335 

 

 

 

2,25124 

 

 

 

 

692.267 

Quit9 
0,25 

0,5 

0,75 

1 

1,25 

1,5 

1,75 

2 

1,48772 

2,00835 

2,59224 

3,16678 

3,81553 

4,40901 

5,09479 

5,81742 

0,48772 

1,00835 

1,59224 

2,16678 

2,81553 

3,40901 

4,09479 

4,81742 

1,95086 

2,01670 

2,12299 

2,16678 

2,25242 

2,27267 

2,33988 

2,40871 

 

 

 

1,88331 

 

 

 

547.394 
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DQ3 

0,44 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

1,9 

1,03647 

1,08485 

1,18899 

1,26034 

1,34134 

1,42788 

1,49056 

0,03647 

0,08485 

0,18899 

0,26034 

0,34134 

0,42788 

0,49056 

0,14587 

0,1697 

0,18899 

0,20827 

0,22756 

0,24450 

0,25819 

 

 

0,11202 

 

 

 

13,355 

 

 

DQ9 

0,25 

0,5 

0,75 

1 

1,25 

1,5 

1,75 

2 

1,02946 

1,06836 

1,11014 

1,16967 

1,23734 

1,29934 

1,39303 

1,49396 

0,02946 

0,06836 

0,11014 

0,16967 

0,23734 

0,29934 

0,39303 

0,49396 

0,11786 

0,13672 

0,14685 

0,16967 

0,18987 

0,19956 

0,22459 

0,24698 

 

 

0,09771 

 

 

 

11.157 
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9. ANEXOS 

ANEXO A: EQUAÇÕES 

 

 

 

 

 

Viscosidade Relativa: 

       

 Eq. B.1 

Viscosidade Específica:

 

 Eq. B.2 

Viscosidade Reduzida 

(mL/mg):

  Eq. B.3 

Viscosidade Intrínseca:
 

                  ][lim 0int redc  Eq. B.4
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ANEXO B: SIMULAÇÃO DO ESPECTRO DE RMN 
1
H ATRAVÉS DO 

SOFTWARE CHEM DRAW ULTRA 8.0 

 

 

 
 

 
Figura B.1- Simulação do espectro de RMN 

1
H da quitosana com monômero terminal acetilado. 
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Figura B.2- Simulação do espectro de RMN 

1
H da quitosana com monômero terminal desacetilado. 

 

 


