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RESUMO 

 
Silva, J.N.; Esferas de alumina funcionalizadas com nanopartículas de ouro e prata 
obtidos a partir do biopolímero quitosana. 2010. 104 p. Departamento de Química 
Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Fevereiro de 2010. 
 
 
A quitosana foi utilizada como um molde para a preparação de materiais com 
morfologia esférica e nanopartículas de ouro e prata. Usando a técnica de geração de 
gotas, foram preparadas três classes de esferas: a primeira contendo apenas quitosana 
e gel de hidróxido de alumínio (Q/Al); a segunda classe, quitosana e nanopartículas de 
ouro e prata coloidal (Q/NPs-Au e Q/NPs-Ag); e a terceira classe, formada pelos 
respectivos híbridos (Q/Al/Au e Q/Al/Ag). O gel de hidróxido de alumínio foi preparado 
através do processo sol-gel e as nanopartículas de ouro e prata por redução térmica. 
As amostras foram caracterizadas por espectroscopia de IV, RMN1H e RMN27Al-MAS, 
difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura e de transmissão, análise 
elementar, espectroscopia de absorção UV-vis, medidas de área superficial (BET) e 
medidas de viscosidade. Dependendo da técnica utilizada, a quitosana apresentou grau 
de desacetilação entre 70-79%. O deslocamento químico para o gel de hidróxido de 
alumínio disperso na solução de quitosana apresentou dois picos: (i) um pico referente 
ao íon complexo hexaquoalumínio (+3) e; (ii) outro referente ao íon alumínio dinuclear, 
responsável pelo alargamento do pico. Os principais parâmetros envolvidos na 
formação das esferas foram a concentração da solução de quitosana e a viscosidade 
da solução final de Q/Al. Assim, o valor máximo para a formação das esferas Q/Al foi 
1173 cP e o valor mínimo foi 83 cP, para as esferas Q/NPs-Ag. O tratamento estatístico 
feito com 53 esferas, secas (Q/Al) e sinterizadas (Al2O3), mostram que o método 
usado produz esferas homogêneas, porém, as esferas calcinadas apresentaram 
assimetria moderada. Os resultados de difração de raios-X das aluminas calcinadas em 
200 °C, 400 °C, 600 °C e 800°C mostram que as fases presentes são boemita, Al2O3 
e Al2O3. As bandas de infravermelho na região entre 500-900 cm-1 referem-se aos 
modos vibracionais da ligação Al–O (AlO6 e AlO4). O deslocamento químico obsevado 
por RMN27Al-MAS indica que os grupos AlO6 estão presente em maior quantidade, 
enquanto os grupos AlO4 estão em menor quantidade. As bandas de plasmons em 535 
nm e 433 nm confirmaram a formação das nanopartículas de Au e Ag. O diâmetro 
médio das nanopartículas formadas foi de 14,96 nm, para as nanopartículas de ouro; e 
14,28 nm para as nanopartículas de prata. O deslocamento das bandas em 1600 e 
1423 cm-1 para um número de onda menor indica que os grupos NH2 da quitosana 
estão envolvidos na redução/estabilização das nanopartículas de Au e Ag. Após a 
calcinação das esferas Q/Al/Au a 600 °C, foi observada a presença da banda de 
plasmon (= 535 nm) indicando, ainda, a presença de nanopartículas de ouro. As 
esferas sintetizadas podem ser aplicadas em processos catalíticos, como por exemplo, 
em reações de epoxidação de olefinas. 

 
Palavras-chave: Alumina, quitosana, nanopartículas de ouro e prata. 
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ABSTRACT 

 
 
Silva, J.N.; Alumina spheres functionalized with gold and silver nanoparticles 
obtained from chitosan biopolymer. 2010. 104 p. Departamento de Química 
Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Fevereiro de 2010. 
 
This work describes the synthesis of alumina spheres with gold or silver and hybrid 
(chitosan-gold or chitosan-silver) spherical nanoparticles, for which the polymer chitosan 
was used as a template. By using droplets generation technique, three kinds of spheres 
with distinct composition were obtained: i) chitosan and aluminium hydroxide only (Q/Al); 
ii) gold and silver colloidal nanoparticles (Q/NPs-Au and Q/NPs-Ag); iii) hybrid 
chitosan/aluminum hydroxide/gold or silver nanoparticles (Q/Al/NPs-Au and Q/Al/NPs-
Ag). Aluminum hydroxide gel was prepared by sol-gel method. Gold and silver 
nanoparticles were obtained via thermal reduction. The samples were characterized by 
UV-vis, IR, NMR1H and MAS-NMR27Al spectroscopic techniques as well as by X-ray 
diffractometry (XRD), scanning and transmission electronic microscopy, elemental 
analysis, BET surface area and viscosity measurements. Chitosan presented a 
deacetylation degree between 70-79%, depending on the route used. The chemical shift 
of aluminum hydroxide gel dispersed in chitosan solution, showed two peaks: (i) 
complex ion hexaquoaluminium (III); (ii) binuclear aluminum ion, responsible for the 
enlargement of the peak. The results strongly suggest that one of the main parameters 
involved in the spheres formation is the viscosity. The maximum viscosity value for 
spheres formation was 1173 cP (Q/Al spheres), while the minimum value was 83 cP 
(Q/NPs-Ag spheres). Statistic studies performed with a sample of 53 Q/Al dried and 
calcinated spheres (Al2O3), showed that homogeneous spheres were produced. XRD 
of alumina calcinated at different temperatures (200 °C, 400 °C, 600 °C and 800 °C), 
showed bohemite structure phase for Al2O3 and Al2O3. IR spectroscopy 
experiments presented bands at 500-900 cm-1 which are typical of Al–O bond (AlO6 and 
AlO4). MAS-NMR27Al presented chemical shifts which indicate that AlO6 groups are 
present in larger amount than the AlO4 groups. Plasmon bands at 535 and 433 nm, 
confirm that gold and silver nanoparticles were obtained. NPs average diameter is 14,96 
nm and moda value is 7,81 nm. For gold NPs the moda is 14,28 nm while silver NPs 
presented moda of 4,83 nm. Shift in 1600 and 1423 cm-1 bands to lower wave numbers 
shows that NH2 groups are involved in the reduction/stabilization of  the nanoparticles. 
After calcination of Q/Al/Au spheres, it was observed a plasmon band in the presence of 
gold nanoparticles. The spheres synthesized can be applied in catalytic processes, such 
as epoxidation reactions of olefins. 
 
Key-words: Alumina, chitosan, silver gold nanoparticles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Devido à elevada importância da alumina como suporte catalítico e catalisador, 

tem-se buscado rotas alternativas para sua obtenção com o objetivo de conseguir 

materiais, em particular a alumina, com área superficial elevada e volume de poros 

distribuídos ordenadamente, atividade catalítica, entre outras características. 

 Geralmente, as aluminas utilizadas em processos catalíticos advêm de 

precursores comerciais ou naturais, como por exemplo, a gibbsita e boemita. 

Dependendo da rota de síntese utilizada na obtenção dos precursores da alumina, o 

material pode conter impurezas (Na2O, SiO2, Fe2O3), que podem ser indesejáveis em 

algumas aplicações. 

 Aluminas com alto grau de pureza podem ser obtidas através do processo sol-

gel, utilizando como precursores alcóxidos de alumínio. Porém, o valor elevado destes 

precursores os torna inviáveis em escala industrial. Este inconveniente tem “inspirado” 

novas formas de preparação destes materiais, com características semelhantes aos 

que são obtidos pelo o método sol-gel, utilizando como precursores sais de alumínio na 

presença de biopolímeros como, por exemplo, a quitosana.  

 A quitosana é um polissacarídeo que possui em sua estrutura grupos com pares 

de elétrons livres que são capazes de reduzir/estabilizar íons metálicos para formar 

nanopartículas. Desta forma, surge a possibilidade de se obter aluminas 

funcionalizadas com nanopartículas metálicas isentas de impurezas, advindas dos 

métodos convencionais de obtenção de nanopartículas metálicas. Materiais com este 

perfil são extremamente importantes para a catálise heterogênea, onde a principal 

aplicação está presente em reações orgânicas como suporte catalítico ou catalisador. 

Por exemplo, aluminas funcionalizadas ou não, com nanopartículas, são utilizadas em 

reações de oxidação de alcoóis, epoxidação de olefinas, condensação aldólica entre 

outras. 

 A atividade catalítica da -Al2O3 pode ser explicada do ponto de vista estrutural 

do material, o qual revela em sua estrutura de espinélio defeituoso, sítios de ácidos de 

Lewis fracos. 
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 Com esta perspectiva, procurou-se estudar a preparação de esferas de óxido de 

alumínio, em particular a fase -Al2O3, usando a quitosana como molde, para serem 

utilizadas em processos catalíticos. 
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1.1 Aspecto histórico na obtenção industrial de aluminas 

 

 O minério bauxita foi observado pela primeira vez por Piere Berthier próximo a 

vila de Les Baux na França em 1821, daí o nome bauxita. No Brasil, a bauxita foi 

encontrada em 1917 no estado de Minas Gerais por geólogos da ALuminum Company 

Of America (ALCOA) [1-2]. A bauxita é a principal fonte de obtenção da alumina, sendo 

esta constituída de vários tipos de hidróxido de alumínio, tais como Diaspora (-

AlOOH), Boemita (-AlOOH), Baierita (-Al(OH)3), Gibbsita (-Al(OH)3), Nordstrandita 

(Al(OH)3) além dos óxidos de ferro, titânio e silício; e argilas [3-4].. 

 A obtenção de alumina foi por muito tempo realizado através do processo de Lê 

Chatelier. Neste método, a bauxita era submetida ao aquecimento, juntamente com 

Na2CO3 a 1200°C, seguido da remoção dos aluminatos com água, precipitação do 

Al(OH)3 pela passagem do CO2 e por fim o produto final era filtrado, seco e limpo. 

Devido ao elevado custo deste processo, o austríaco Karl Josef Bayer desenvolveu e 

patenteou um método mais barato, que ganhou destaque e até hoje é o mais usado na 

preparação industrial da alumina [5] (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Representação do processo Bayer na preparação de alumina 
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 Neste processo, a bauxita é inicialmente moída e dissolvida em soda caustica 

(NaOH), originando uma pasta. Na etapa seguinte, esta massa passa por outro 

compartimento contendo nova solução de NaOH e é aquecida sob pressão até se 

transformar em uma solução. O produto anterior é sedimentado e filtrado; nesta etapa 

todas as impurezas são eliminadas e, da solução final, é extraída a alumina na forma 

de Al(OH)3 com tamanho de partícula entre 5 e 180 m [6]. Mesmo assim o produto 

obtido ainda é impuro, tendo como principal impureza o Na2O, entre outras, em 

quantidades que podem ser reduzidas em torno de 0,05% [7]. Após esta última etapa, o 

material é calcinado a 1200 °C para obtenção da alumina Al2O3 [8] 

 Este processo gera cerca de 0,5-2,5 toneladas de resíduos para cada tonelada 

de alumina produzida. Ambientalmente falando, isto é um problema difícil de resolver, 

pois mesmo após diversas lavagens os resíduos continuam fortemente alcalinos [9]. No 

intuito de amenizar o impacto ambiental, algumas aplicações para os rejeitos 

produzidos têm sido propostas (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1: Reaproveitamento dos rejeitos gerados pelo processo Bayer [1]. 

Setor Aplicação 

Construção Civil 
Usado como aterro e pavimentação 

Usado na produção de cimento especial 

Indústria Cerâmica 
Usado como revestimento cerâmico 

Usado na preparação de tijolos, telhas e isolantes 

Indústria Química 

Usado na hidrogenação do antraceno 

Degradação de compostos organoclorados 

Usado no tratamento de efluentes 

Agricultura 

Usado como corretivo para solos ácidos 

Usado em solos com deficiência de ferro 

Usado para aumentar a retenção de fósforo no solo 
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 O processo Bayer permitiu reduzir bruscamente os custos na produção da 

alumina via processamento da bauxita; como também possibilitou a produção de 

hidróxidos e óxidos de alumínio com alto grau de pureza, em grande volume de 

produção e a baixo custo [10]. 

 

1.2 Rotas de preparação de aluminas 

 

 Além do processo Bayer existem outras rotas que são utilizadas comercialmente 

para obter os precursores da alumina, dentre os quais se destacam o processo 

hidrotérmico, precipitação de sais de alumínio e o processo Ziegler, usado na 

preparação de boemita e pseudo-boemita. A principal diferença entre as duas é a 

quantidade de água contida na estrutura e o tamanho do cristalito [11]. Na pseudo-

boemita a quantidade de água é cerca de 30%, enquanto que na boemita esta 

quantidade corresponde a 15% [12]. No entanto, não se sabe ao certo, ainda, se estas 

moléculas se encontram na estrutura da pseudo-boemita ou em seu espaço 

interlamelar ou ainda, se essas moléculas estariam apenas ligadas às extremidades 

das cadeias dos cristalitos da estrutura da pseudo-boemita [13]. Na literatura há uma 

discussão muito mais ampla a cerca deste assunto, porém, uma discussão mais 

detalhada foge do escopo desta dissertação. 

 No processo hidrotérmico, a boemita é obtida através de uma conversão 

hidrotérmica da gibbsita utilizando autoclaves e pressão de água endógena. Os 

resíduos gerados por este processo são insignificantes quando comparados àqueles 

gerados pelo processo Bayer. No entanto, outras impurezas, dentre as quais o Fe2O3 é 

a principal, são encontradas, devido ao material de partida. A produção de boemita 

obtida por este método é aplicada em formulações de materiais cerâmicos e abrasivos 

[7]. 

 Por reação de precipitação, a boemita é preparada por duas maneiras, sendo 

que, as características finais podem ser controladas através das variáveis temperatura, 

pH da solução, velocidade de adição do agente precipitante, lavagem e secagem do 

precipitado: a) O gel é obtido pela neutralização de sais de alumínio, tais como nitrato, 
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sulfato e cloreto de alumínio, com hidróxido de amônio ou sódio. Para facilitar a 

remoção dos ânions, presentes em grandes quantidades, o precipitado deve ser 

envelhecido [14]. Em pH fortemente básico (pH≈12) forma-se a bayerita, enquanto que 

em pH neutro é obtida a boemita [12]; b) Uma solução de aluminato de sódio é 

neutralizada com ácidos, NaHCO3 ou CO2, formando um precipitado gelatinoso. O 

produto obtido por este método contém um alto teor de sódio, devido à ineficiência no 

processo de filtragem e lavagem do precipitado [5]. 

 O processo Ziegler é usado na preparação de alcoóis com cadeia carbônica 

linear, tendo como subprodutos da reação a formação de pseudo-boemita [15-16] 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2: Etapas do processo Ziegler usado na produção de alcoóis e pseudo-boemita 

 

 No decorrer da reação, o etileno pode adicionar-se ao trietilalumínio para formar 

uma mistura de trialquilalumínios com elevada massa molar. Esses produtos podem ser 

oxidados, na presença de O2, para obter alcóxidos os quais são hidrolisados. Como 

subproduto, uma mistura de alcoóis primários e oxi-hidróxido de alumínio com pureza 

bastante elevada é obtida [17]. Após a remoção dos alcoóis residuais, esta pseudo-

boemita é comercializada com nome de Catapal (Condea) ou Pural, possui uma 
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elevada área superficial (~300 m2g-1), contém baixos teores de impurezas (SiO2 > 100 

ppm, Fe2O3 > 100 ppm e Na2O > 20 ppm). Esta pseudo-boemita é largamente aplicada 

na síntese de aluminas de transição para fins catalíticos, como suporte ou catalisador 

[18]. 

 Uma rota importante utilizada na preparação de aluminas com alto grau de 

pureza é o método sol-gel [19-22]. As formas de processamento do sol e do gel 

permitem obter materiais com características específicas, tais como filmes densos, 

membranas porosas, fibras, pós finos, esferas densas e etc (Figura 3). O método em si, 

pode ser dividido nas seguintes etapas: hidrólise de um alcóxido metálico ou sal 

inorgânico, formação de um sol por peptização, formação de um gel por 

policondensação e por fim, um tratamento térmico converte o material em um óxido 

metálico. 

 

 

Figura 3: Esquema geral do processo sol-gel [23]. 

  

 O controle sob as variáveis na etapa de hidrólise e policondensação fazem do 

processo sol-gel um método muito versátil. As variáveis envolvidas neste método 

dependem: do tipo de precursor usado, da razão entre água e metal, tipo de catalisador 
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usado na etapa de geleificação, tipo de solvente, temperatura de sinterização, tempo de 

envelhecimento, concentração relativa e absoluta dos componentes na mistura dos 

precursores [24]. 

 A preparação de materiais via processo sol-gel, também podem ser obtidas 

através da hidrólise de sais inorgânicos na presença de líquidos iônicos, surfactantes 

ou biomoléculas que atuam como moderadores da velocidade de reações de hidrólise e 

condensação. 

 Um gel pode ser definido como sendo um sistema formado por uma estrutura 

rígida de partículas coloidais ou de cadeias poliméricas que imobilizam a fase líquida 

nos seus interstícios. Já um sol coloidal, advém da aglomeração de partículas primárias 

que apenas ocorre pela alteração das condições iniciais de preparação da suspensão, 

ou seja, as partículas no sol formam uma rede continua, enquanto que, no precipitado, 

aglomerados de partículas pequenas estão separadas pelo solvente [25-26] (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Esquema representando a transição sol-gel de um sol para o gel inorgânico e 
orgânico. 

  

 A formação de géis de hidróxido de alumínio e as suas propriedades, dependem 

de algumas variáveis tais como, rota de síntese, pH, temperatura e concentração dos 

reagentes [27]. O íon alumínio pode ocorrer na forma hexa e tetracoordenado em uma 
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solução aquosa. A forma hexacoordenada é constituída de monômeros [Al(H2O)6]
3+, 

dimeros [Al2(OH)2(OH2)8]
4+, trimeros [Al3(OH)4(OH2)9]

7+ com deslocamento químico () 

de 0-12,5 ppm. A forma tetracoordenada apresenta-se na forma de cinco isômeros 

(), para Al13(-[AlO4Al12(OH)24(OH2)12]) ou Al30([Al30O8(OH)56(OH2)24]
18+) com 

deslocamento químico entre 63-70 ppm e as formas  e  para Al13 apresenta 

deslocamento químico entre 64,5-70,2 ppm [28-29]. 

 Em relação à síntese de hidróxidos de alumínio a partir de precursores 

inorgânicos, o complexo hexaaquoalumínio [Al(H2O)6]
3+ ocupa um papel importante na 

diferenciação da alumina final. Este complexo existe em pH< 4. Em soluções onde o pH 

esta acima deste valor, o íon alumínio se coordena através de uma reação de olação (i) 

ou oxolação (ii), resultando assim em várias espécies hidroxiladas de alumínio [26, 30]. 

A olação é uma reação na qual o ligante hidróxi forma pontes através de uma 

reação de substituição nucleofílica, tendo a molécula de água como grupos de saída. 

Isto é valido apenas para espécies onde o precursor é coordenado por ligações 

saturadas (Figura 5-i). 

 

 

Figura 5: Formação de pontes hidróxi pelo processo de olação (i), oxolação (ii) e 

hidrólise de um alcóxido metálico (iii). 
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 No mecanismo de olação, o grupo M–OH funciona como um nucleófilo e o 

ligante aquo é removido da esfera de coordenação. Já a ligação M–OH2 determina a 

velocidade cinética da reação, que é bastante lenta e se comporta como uma reação de 

segunda ordem (k < 102 M-1 s-1). 

 No processo de oxolação o ligante oxo forma pontes através de uma reação 

de adição nucleofílica rápida (k > 105 M-1s-1), quando a esfera de coordenação do íon 

metálico é insaturado. Por outro lado, quando a esfera de coordenação está 

completamente saturada a reação ocorre por substituição nucleofílica e neste caso a 

primeira etapa consiste na formação de pontes instáveis OH, seguida de eliminação do 

grupo H2O (Figura 5-ii). 

 O processo de condensação de alcóxidos metálicos é muito semelhante aos 

dos precursores inorgânicos. Assim as reações de oxolação e olação são possíveis, no 

entanto, o grupo de saída é uma molécula de álcool ao invés de água (Figura 5-iii). 

 Um trabalho importante, utilizando o método sol-gel para a obtenção de aluminas 

com elevada pureza, foi publicado e patenteado por Yoldas [31]. Em seu trabalho o 

mesmo descreve a preparação e caracterização de aluminas obtidas pela a hidrólise 

dos alcóxidos: sec-butóxido e isopropóxido de alumínio. Este método oferece a 

vantagem de se obter a homogeneidade do sol e do gel durante todo o processo [19, 

31]. Apesar do alto grau de pureza com que as aluminas são obtidas utilizando o 

método de Yoldas, os alcóxidos usados como precursor possui preço elevado e, por 

este motivo, novas formas de se obter aluminas com alto grau de pureza têm sido 

pesquisadas [32-33]. 
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1.2.1 Sinterização de Aluminas 

 

 A sinterização é um processo técnico usado para produzir materiais com 

propriedades bem definidas como, por exemplo, controle de porosidade, densidade de 

empacotamento e volume de poros. Durante o processo de sinterização as partículas 

crescem e se coalescem até formarem pescoços. Os interstícios formados entre as 

partículas dá origem a um poro que, ao longo do processo tornam-se cada vez menores 

e mais esféricos [34-35].  

 O processo de sinterização em materiais exerce uma função primordial na 

característica final do mesmo, sendo dividido em duas categorias [34]: (a) variáveis que 

estão relacionados às condições iniciais e (b) variáveis que estão relacionadas às 

condições de sinterização do material. 

 

a) Estas dependem do aspecto, do tamanho das partículas, da distribuição de 

tamanho e da aglomeração do pó; dependem também da composição química, 

das impurezas presentes, da estequiometria e da homogeneidade. 

 

b) Estas dependem da temperatura, do tempo, da pressão, da atmosfera, da razão 

de aquecimento e da razão de esfriamento ao qual o material é submetido. 

 

 As aluminas preparadas por diversas rotas são comumente aplicadas em 

catálise heterogênea. Assim, os precursores preparados por rotas químicas ou 

comerciais, devem ser calcinados, para que o hidróxido de alumínio sintetizado possa 

passar por uma série de transformações estruturais até chegar à forma 

termodinamicamente mais estável deste material, a fase -Al2O3. Por apresentar área 

superficial muito baixa e ser um material não poroso, esta fase não tem aplicação na 

catálise. As aluminas que apresentam atividade catalítica ocorrem em uma faixa de 

temperatura de 400-800 °C [7]. A fase da alumina de maior interesse para a catálise é a 

-Al2O3, pois apresenta propriedades estruturais que são consideradas importantes 

nesta área, como por exemplo, área superficial elevada. A característica final da 
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alumina obtida depende da rota de síntese adotada; dos precursores usados na sua 

formulação e por fim da temperatura de calcinação a qual a mesma é submetida (Figura 

6). 

 

 

Figura 6: Diagrama de fase para aluminas calcinadas em diferentes temperaturas. 

  

 As aluminas de transição podem ser agrupadas em dois estados distintos de 

acordo com os seus padrões de difração de raios-X. 

 

Grupo-: representadas pelas formas , , e -Al2O3 e são obtidas entre 250 e 

600 °C. A principal característica deste grupo é a baixa cristalinidade e a 

extensiva estrutura de poros que confere a este grupo área superficial elevada. 

Os padrões de difração de raios-X para estas aluminas são de picos largos [36]. 

 

Grupo-: são representadas pelas formas ,  e -Al2O3, obtidas entre 

temperaturas de 800 e 1000 °C. Este grupo de aluminas possui uma estrutura 

mais bem ordenada, resultando em um padrão de difração de raios-X com picos 

mais estreitos [36]. 
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1.3 Estrutura da Al2O3 

 

 A Al2O3 é o polimorfo do óxido de alumínio mais importante para a catálise, 

podendo ser obtida em baixas temperaturas (<450 °C), tomando como precursor a 

gibbsita ou boemita pseudo-boemita. A estrutura desta alumina de transição é análoga 

a de um espinélio defeituoso do tipo MgAl2O4. Nesta estrutura o íon Mg2+ ocupa os 

sítios tetraédricos, os íons Al3+ ocupam os sítios octaédricos e os íons óxido estão 

empacotados na forma cúbica de face centrada (cfc). Em um espinélio normal (AB2O4), 

a célula unitária é composta por 32 ânions e 24 cátions, porém, apenas 21
�

�
 dos íons 

Al3+ se apresenta como cátion na Al2O3, o que resulta em uma variedade de 

vacâncias catiônicas da Al2O3 [7, 37] e o oxigênio está presente em uma sub-rede 

relativamente ordenada (Figura 7), resultando em um padrão de raios-X com picos 

largos e estreitos. 

 

 

Figura 7: Célula unitária da Al2O3, onde os centros representados por esferas pretas e 

cinzas são os átomos de oxigênio e alumínio, respectivamente [38]. 
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1.4 Superfície da Al2O3 

 

 Aluminas obtidas a altas temperaturas (200-1000 °C) possuem uma variedade 

de grupos hidroxila em sua superfície. Estas, por sua vez, seriam responsáveis por uma 

propriedade inerente a esta fase da alumina, que é a atividade catalítica. Elevando-se a 

temperatura (> 1000 °C) estes grupos são eliminados, gradativamente, para formar 

aluminas termodinamicamente mais estáveis, consequentemente, a atividade catalítica 

é eliminada [39]. As hidroxilas da superfície da alumina se comportam como sítios 

ácidos de Brønsted, porém a desidratação de duas hidroxilas vizinhas provoca a 

formação de uma ponte de oxigênio, que neste caso podem ser considerados como 

sítios ácidos e básicos de Lewis (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Formação dos sítios ácidos e básicos de Lewis na superfície de aluminas 

  

 Devido a esta importante propriedade alguns modelos presentes na literatura 

explicam, de pontos de vista diferenciados, como se dá o comportamento e a 

distribuição das hidroxilas na superfície da -Al2O3, tomando como referência a 

orientação dos planos cristalinos [36]. Esta variedade de grupos OH são atribuídos por 

espectroscopia de infravermelho na região de 3800-3590 cm-1.  
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1.5 Quitina e Quitosana 

 

 A quitina ou khitón (palavra grega que significa caixa de proteção) é um 

biopolímero que pode ser extraído de algas marinhas e exoesqueletos dos artrópodes 

como crustáceos, insetos e aracnídeos [40]. A quitina pode também ser sintetizada em 

laboratório a partir da abertura do grupo exazolina, derivado de um açúcar ou pode ser 

biosintetizada a partir da glicose, que é convertida inicialmente em amino-açúcares por 

via enzimática, acetilada e polimerizada por enzimas [41].  

 Este biopolímero está presente em larga escala no meio ambiente, é 

considerado o segundo biopolímero mais abundante na natureza, perdendo apenas 

para a celulose. A sua estrutura é formada por unidades 2-acetamido-2-desoxi-D-

glicopiranose unidas por ligações (1→4) [42]. Quando a quitina é submetida ao 

tratamento com bases fortes ou tratamentos microbiológicos, os grupos acetamido (-

NHCOCH3) da quitina são convertidos em graus variados de grupos amina (-NH2), 

originando desta forma unidades (1→4)-2-amino-2-desoxi-D-Glicopiranose, 

conhecida como quitosana (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Estrutura primária da quitina (a) e quitosana (b) 

 

 Dependendo da sua origem, a quitina pode apresentar três formas (,  e), que 

são oriundos dos diferentes tipos de seres vivos. A quitina apresenta cadeias 

adjacentes antiparalelas, sendo encontrado em moluscos, na parede celular de fungos 

e em cascas de camarão. A quitina apresenta um arranjo paralelo das suas cadeias e 

pode ser extraído de seres marinhos, por exemplo, pele de lula. Em relação a quitina 
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existe pouco estudo ainda, mas sabe-se ate o momento que a mesma é constituída de 

um hibrido entre a  e quitina com cadeias paralelas e antiparalelas [43] (Figura 10). 

 

Quitina

Quitina

 

Figura 10: Representação do arranjo dos segmentos de cadeia e da disposição das 

folhas na estrutura correspondentes à quitina e da quitina. ( = C;  =N e  = H). 

[44]. 

 

 Isto implica dizer também, que existem três formas de quitosana (,  e), sendo 

que, o comportamento das cadeias é bem parecido ao que foi discutido para os tipos de 

quitina [45]. A quitosana  forma ligações de hidrogênio inter e intramoleculares fortes, 

enquanto que a quitosana  é caracterizada por efeitos intermoleculares mais fracos e a 

quitosana  apresenta orientação mista. 
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 A quitosana pode apresentar três tipos de célula unitária. A quitosana 

apresenta a forma ortorrômbica, a quitosana apresenta unidades monoclínicas, 

enquanto a quitosana não tem ainda a estrutura determinada [46-47]. 

 A diferenciação entre quitina e quitosana é feita através do grau de desacetilação 

(GD). Este parâmetro indica a quantidade de grupos acetamido, ligadas ao C-2, que 

foram convertidos em grupos amino [40] (Figura 9). 

 O GD é a propriedade química mais importante para este biopolímero, pois esta 

medida informa o percentual quantitativo dos grupos amino presente na cadeia 

polimérica. O entendimento sobre esta propriedade é de interesse comum, uma vez 

que tal informação é extremante significativo quando se deseja realizar estudos na 

adsorção de íons metálicos ou em estudos reológicos para a formação de esferas de 

quitosana [42, 48-49]. 

 Apesar da grande importância deste parâmetro (GD), a quantificação dos grupos 

NH2 é realizada por varias técnicas e por isso a comunidade cientifica desta área 

alertam quanto ao método a ser utilizado, uma vez que, ao ser isolado, este biopolímero 

não possui um valor referencial fixo para a determinação deste parâmetro. 

Consequentemente, os valores encontrados podem variar dependendo da técnica 

usada e; portanto, é considerada quitosana quando o grau de desacetilação é superior 

a 50% [50]. 

 As técnicas mais utilizadas para determinar o grau de desacetilação (GD) são: 

ressonância magnética nuclear de carbono (RMN13C) e de próton (RMN1H), 

espectroscopia eletrônica UV-vis, titulação potenciométrica, análise elementar, análise 

termogravimétrica e espectroscopia na região do infravermelho [51]. 

 A quitosana é solúvel em ácidos orgânicos diluídos e comporta-se como um 

polieletrólito catiônico, sendo que, a sua solubilidade está relacionada com a 

quantidade de grupos amina (NH2) presentes na cadeia polimérica. Devido à presença 

de grupos considerados reativos (NH2 e OH), as propriedades químicas da quitosana 

podem ser facilmente modificadas por reações de reticulação com glutaraldeído, N-

acetilação, N-alquilação, N-sulfonação e formação de bases de Schiff com aldeídos ou 

cetonas [52-55] (Figura 11). 
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Figura 11: Compostos químicos derivados da quitosana provenientes da substituição 

dos grupos NH2 e OH. 

 

1.5.1 Aplicações da quitosana 

 

 A quitosana começou a ser produzida, em grande escala a partir de 1971 no 

Japão. Atualmente, as pesquisas e as aplicações para este biopolímero estão 

presentes em quase todas as áreas do conhecimento científico, tais como na medicina, 

agricultura, biotecnologia, odontologia, indústria alimentícia e farmacêutica. 

 Em química, o uso deste biopolímero pode ser encontrado em trabalhos com 

química teórica (no estudo de interação de íons metálicos com grupos NH2 e OH), 

química analítica (estudo da adsorção de íons metálicos e corantes), química 

inorgânica (usado como ligante para a complexação de metais), em química orgânica 
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(usada na modificação de outras moléculas, como por exemplo, glutaraldeído e 

carboximetilquitosana), em química de materiais (usada na preparação de filmes finos, 

membranas poliméricas, como molde na preparação de materiais porosos, como 

surfactante e etc.) entre outras aplicações. 

 A justificativa do seu uso em diversas áreas fundamenta-se pelas suas 

propriedades físico-químicas, uma vez que a mesma é insolúvel em água, em ácidos 

concentrados, álcalis e cetonas. No entanto, a mesma é facilmente solúvel em ácidos 

orgânicos fracos (pH<6,5) e em ácidos inorgânicos diluídos tais como HCl, HNO3 H3PO4 

e HClO4. 

 A quitosana forma uma solução de viscosidade elevada quando é dissolvida em 

ácidos orgânicos fracos e sofre hidrólise com o tempo, reduzindo assim a viscosidade 

da solução. Esta informação torna-se bastante relevante, uma vez que, ao preparar a 

solução de quitosana, esta deve ser utilizada em um prazo máximo de 24h [56-57].  

 Entretanto, ao preparar a solução de quitosana devem-se tomar precauções com 

a concentração do ácido utilizado, pois isso pode acarretar na despolimerização da 

cadeia orgânica [57-58]. 

 

1.6 Principais métodos usados na preparação de (micro)esferas 

 

 A atividade e durabilidade de um catalisador estão relacionadas com a área 

superficial, densidade de empacotamento e suas propriedades químicas. Desta forma, 

a morfologia do catalisador ou suporte catalítico é de suma importância no seu 

desempenho reacional. Catalisadores com morfologia esférica são bastante utilizados 

em leitos turbulentos, limitando, assim perdas do material por atrito. Já em um leito fixo 

podem ser utilizados catalisadores na forma de pastilhas, extrudados cilíndricos ou 

esferas, desde que apresentem elevada resistência mecânica à compressão [59].  

 A preparação de esferas de alumina é uma área atrativa na preparação de 

materiais catalíticos, que apresentam alta área superficial com elevado volume de 

poros. Há na literatura um grande número de artigos que descrevem a preparação de 

materiais com morfologia esférica, e são geralmente utilizados em reações catalíticas 
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(como adsorventes, como agentes dessecantes), usados em sistemas que envolvem a 

liberação controlada de fármacos, na remoção de metais pesados e como suporte 

catalítico [60-61]. Os métodos mais utilizados na preparação de esferas de alumina 

serão abordados abaixo. 

 

1.6.1 Esferas preparadas por geração de gotas 

 

 Nesta técnica uma solução aquosa de algum precursor metálico e um polímero 

ou surfactante catiônicos são previamente preparados e misturados. As gotas podem 

ser geradas com um auxílio de uma seringa, uma bureta, conta gotas ou uma bomba 

peristáltica. A reprodutibilidade de esferas homogêneas por esse método depende da 

viscosidade da solução final, do fluxo de gotejamento e da solução coagulante [49, 62]. 

 Referente à solução coagulante, esta deve ser capaz de gelificar as esferas em 

sua forma inicial. As soluções nas quais as esferas são formadas devem possuir, na 

superfície, um líquido orgânico capaz de evitar que as esferas formadas fiquem 

aglomeradas como, por exemplo, uma mistura de hidrocarbonetos. Polímeros e 

surfactantes catiônicos são os mais adequados para esta etapa do processo, em 

seguida uma solução com excesso de cargas negativas (NaOH ou NH4OH) promove a 

neutralização das cargas positivas e desta forma, esferas com características 

específicas são formadas. 

 Wang e Lin [63] prepararam esferas homogêneas de CuO/-Al2O3 usando esta 

técnica. A formulação usada consiste em preparar um sol de pseudo-boemita, de 

concentração 2 mol/L, juntamente com uma pequena quantidade de HNO3 1 mol/L sob 

agitação constante. A viscosidade da solução é ajustada com a adição de uma solução 

0,53 mol/L Cu(NO3)2. Após esta etapa a solução é gotejada, com auxilio de um conta 

gotas, em uma coluna de 20 cm contendo óleo quente (25-100 °C) e 5,0 cm de uma 

solução de amônia 8% ( v/v) (Figura 12). 
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Figura 12: Preparação de esferas por gotejamento em óleo 

  

 Os resultados obtidos indicam que a espessura da coluna de óleo usada afeta 

diretamente na esfericidade das esferas obtidas. Por exemplo, para um sol de pseudo-

boemita 2 mol/L a altura mínima da coluna de óleo quente é 60 cm e para 

concentrações ente 1,5-1,7 mol/L a coluna de óleo de 20 cm é suficiente para a 

formação das esferas. Eles observaram, ainda, que as esferas quando foram agitadas 

em solução de amônia acima de 15% (v/v) a morfologia das esferas obtidas ficavam 

predominantemente não uniformes [63].  

 Liu e colaboradores [64] usaram a mesma metodologia para preparar esferas de 

-Al2O3 com diâmetro médio de 2,0 mm. Inicialmente um sol de boemita é preparado e 

misturado com um polímero hexametilenotetramina (HMT). A mistura é gotejada em 

uma coluna de óleo quente (85-95 °C) usando uma bomba peristáltica, após esta etapa 

as esferas são retiradas e imersas em uma solução de amônia diluída. As esferas 
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obtidas apresentam área superficial especifica de 200 m2/g, densidade 0,5 g/cm3 e 

volume de poro de 0,75 cm3/g. 

 Dilsiz e colaboradores [65] preparam microesferas uniformes de alumina com 

baixa densidade usando esta mesma técnica. O método usado, consiste na preparação 

de um sol a partir de boemita com viscosidade entre 5-7 cP e usando solução de 

NH4OH (60%)/líquido orgânico para manter o aspecto esférico das gotas. As esferas 

calcinadas a 600 °C e 1000 °C apresentam área superficial de 199 e 107 m2/g, 

respectivamente. 

 

1.6.2 Esferas preparadas por Spray Drayer 

 

 A preparação das esferas por este método pode ser dividida em quatro estágios: 

atomização dos materiais de alimentação através de um bico atomizador (2), contato 

das gotículas produzidas com o ar, secagem (6) e coleta do material obtido (7). O 

tamanho das esferas é afetado quando se faz variar o tamanho do bico, a vazão de 

alimentação (3), o fluxo de ar (4) e a temperatura de entrada, como apresentado na 

Figura 13.  

 

 

Figura 13: Visão geral do equipamento Spray Drayer 
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 Esta técnica possui muitas vantagens, tais como capacidade de processar 

diversas matérias primas ao mesmo tempo, flexibilidade na formulação e 

reprodutibilidade na produção de partículas. Por esta técnica é possível preparar 

esferas homogêneas, de diâmetros variados, com diversos materiais, desde esferas 

ocas, densas, poliméricas e híbridas. Apesar destas vantagens, para utilizar esta 

técnica é necessário um investimento relativamente elevado. 

 

1.6.3 Esferas preparadas por emulsificação-evaporação do solvente 

 

 A preparação das esferas por este método envolve a formação de uma emulsão 

entre uma solução polimérica ou um surfactante e uma fase contínua imiscível. Se a 

emulsão for aquosa ter-se-á uma emulsão do tipo óleo/água (O/A), do contrário a 

emulsão será do tipo água/óleo (A/O) [66]. A emulsão formada é submetida à agitação 

constante ou rota-evaporada até a maior parte do solvente orgânico ser removido [67], 

O que leva a solidificação das esferas (Figura 14).  

 

 

Figura 14: Esquema geral do método emulsão evaporação do solvente 
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 Este método é muito usado na micro-encapsulação de fármacos em 

microesferas, que são usados como carreador para o estudo de liberação controlada de 

drogas. A maioria dos trabalhos encontrada na literatura trata da preparação de 

microesferas advindas de precursores poliméricos sintéticos e biodegradáveis. Usando 

precursores metálicos, existem trabalhos que descrevem a preparação de microesferas 

de alumina, sílica, zircônia e etc [68-69]. 

 

1.6.4 Esferas preparadas pelo método Sol-emulsão-gel 

 

 As etapas deste método podem ser divididas em três partes: preparação de um 

sol aquoso, formação de uma emulsão e gelificação das gotas. A transformação sol-gel 

ocorre com cada gota e esta etapa é auxiliada por um reagente orgânico ou surfactante. 

Esta técnica tem se destacado em relação às outras por permitir o controle sobre as 

principais condições na formação das esferas. O tamanho das esferas pode ser 

alterado usando um capilar de diâmetro variado, mudando a intensidade de agitação, 

variando a viscosidade da fase orgânica, variando a concentração ou a viscosidade do 

sol aquoso [70-71]. A estabilização da gota ocorre na presença de um surfactante. 

 A conversão das esferas hidrogéis em óxidos esféricos envolve uma redução de 

volume e isto geralmente causa fissuras na superfície do material. Este comportamento 

é atribuído à presença de polímeros em excesso, ou contra-íons na formulação da 

emulsão. 

 Bhattacharya e colaboradores [62] obtiveram esferas de -Al2O3 pura e com 

impurezas de Fe2O3 de diâmetro médio de 0,5 m a 1 mm. Os fatores como 

viscosidade do sol, intensidade de agitação e a presença do íon ferro (Fe3+) foram 

considerados determinantes na obtenção de esferas uniformes. 

 A preparação de um sol aquoso é considerada uma etapa muito importante 

neste método e podem ser conseguidos através dos métodos descritos abaixo [70]: 
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 Precipitação-peptização: este método é o mais usado e consiste de uma 

dissolução de um precursor metálico solúvel em água, formação de um 

precipitado e peptização do sol coloidal. 

 

 Extração de íon: neste método uma solução aquosa de um sal é tratada com 

uma amina orgânica dissolvido em um líquido orgânico insolúvel em água, 

conduzindo a extração de ânions (Cl- ou NO3
-) da parte aquosa, produzindo 

simultaneamente íons OH- no seio da solução. Os dois líquidos imiscíveis são 

separados e a solução contendo íons OH- promove a formação do sol. 

 Transformação solução-sol por aquecimento: uma solução aquosa de um sal é 

aquecida em temperaturas de 70-80 °C com a adição de gotas de uma solução 

aquosa de amônia, hidrolisando o cátion e formando desta forma o precipitado 

(sol). 

 Decomposição térmica parcial de um sal seguido de uma dissolução em água. 

 

1.7 Aplicação da alumina em sistemas catalíticos 

 

 As aplicações mais usuais para este material é o seu uso como catalisador, 

adsorvente e suporte catalítico [33]. Na indústria química a alumina é usada na 

produção de amônia, hidrogenação de óleos, na produção de enxofre a partir de gases 

onde o teor de enxofre é elevado e como conversores catalíticos em automóveis. Estas 

propriedades dependem da natureza química, distribuição do tamanho de partículas, 

densidade, estrutura do pó e distribuição do tamanho dos poros no material. 

 Em química orgânica, a Al2O3 com alto grau de pureza tem sido aplicada como 

catalisador em reações de epoxidação, condensação, eliminação, adição, 

condensação, oxidação e redução, reações fotoquímicas e etc [72]. Como suporte 

catalítico, a Al2O3 modificada com NaOH, CuO, NiO, MgO, CaO ou K2CO3, têm sido 

aplicadas em reações de transesterificação para a obtenção de biodísel [73-76]. 

 Aluminas modificadas com óxido de zinco e níquel (Ni/ZnO/Al2O3) e com 

nanopartículas de ouro (Al2O3/NPs-Au) têm sido estudadas em reações de 
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deslocamento de monóxido de carbono com vapor d’água (WGRS) para a obtenção de 

hidrogênio [77-78]. A prata suportada em alumina termodinamicamente estáveis 

(Ag/Al2O3) tem sido aplicada em reações de epoxidação de etileno e oxidação de 

metanol [79], porém, estudos indicam que a prata suportada em aluminas obtidas a 

baixa temperatura (Ag/Al2O3), apresenta atividade catalítica elevada sendo capaz de 

reduzir seletivamente NOx na presença de etanol [80] ou butano [81]. 

 Em estudos mais recentes, a Al2O3 foi utilizada para catalisar reações de 

epoxidação de ciclo-hexeno e ciclo-octeno, além de outras olefinas, na presença de 

peróxido de hidrogênio [82]. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Sintetizar esferas de alumina, utilizando o biopolímero quitosana como molde 

(template), funcionalizadas com nanopartículas de ouro e prata. 

 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Sintetizar esferas de alumina 

 

 Sintetizar nanopartículas de ouro e prata utilizando a quitosana 

 

 Sintetizar esferas de quitosana/gel de hidróxido de alumínio funcionalizadas com 

nanopartículas de ouro e prata 

 

 Realizar testes de intumescimento com as esferas formadas por quitosana/gel de 

hidróxido de alumínio 
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3 PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 Reagentes utilizados no trabalho 

 

 Os reagentes usados nesta dissertação foram adquiridos de diferentes 

fabricantes, sendo utilizado sem prévia purificação (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Relação dos reagentes usados na dissertação 

Fórmula Nome Fabricante 

Al(NO3)3.9H2O nitrato de alumínio Vetec 

NH4OH hidróxido de amônio Vetec 

(C6H11O4N)n quitosana Aldrich 

CH3COOH ácido acético Quimex 

HNO3 ácido nítrico Quimex 

AgNO3 nitrato de prata Dinâmica 

HAuCl4 ácido cloráurico Aldrich 

C8H18 iso-octano Vetec 

C2H5OH etanol Cinética 

 

 

3.2 Preparação do gel de hidróxido de alumínio e solução de quitosana 

 

 Em um béquer de 100 mL contendo 30 mL de uma solução 1,0 mol L-1 de nitrato 

de alumínio, foi adicionado 7,5 mL de NH4OH concentrado formando um precipitado 

branco gelatinoso. O precipitado foi centrifugado por três vezes a 4500 rpm, durante 10 

min. Ao termino de cada centrifugação o precipitado foi lavado com água destilada para 

eliminar o excesso de amônia. Após 24 h, o precipitado perde a cor branca e torna-se 

translúcido. Foi adicionada uma quantidade de HNO3 concentrado (1-2 mL) de modo 
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que o precipitado translúcido adquirisse consistência de um gel. Quando o precipitado 

não se torna translúcido qualquer quantidade de HNO3 (P.A) destrói o precipitado e 

forma um sol branco de hidróxido de alumínio com baixa viscosidade. 

 Em outro béquer, 0,875 g de quitosana foi dissolvido em 50 mL de ácido acético 

(5% V/V), sob temperatura de 60 °C e centrifugado a 3000 rpm para separar as 

partículas que não se dissolveram (impurezas). 

 A solução de quitosana foi misturada com o gel de hidróxido de alumínio em uma 

proporção de 3:2 (V/V). Nas mesmas condições, foram preparadas soluções de 

quitosana a 1,5%; 2,0%; e 3,0% e misturado com o gel de hidróxido de alumínio em 

proporções de 2:3 (V/V) e acima de 3:2 (V/V). 

 

3.3 Preparação das soluções precursoras de prata e ouro 

 

 Para sintetizar as nanopartículas de prata, uma solução de nitrato de prata (0,1 

mol L-1) foi preparada e misturada com uma solução de quitosana (1,75%) na proporção 

de 5:1 (V/V). A solução de quitosana/nitrato de prata (Q/Ag) foi mantida sob agitação 

magnética constante durante 15 min. Em seguida, a solução foi posta em um banho 

térmico previamente aquecido a 70 °C durante 4,0 h. O béquer com a solução Q/Ag 

deve permanecer vedado com plastifilme durante todo o processo, para que não haja a 

volatilização do ácido acético. 

 Para preparar as nanopartículas de ouro, diluiu-se uma solução de ácido 

cloroáurico 2,0 mmol L-1 para uma concentração de 20 mmol L-1. A solução diluída de 

ácido cloroáurico foi misturada com uma solução de quitosana (1,75%) (Q/Au) na 

proporção de 4:1 (V/V). As condições utilizadas são análogas ao sistema anterior, 

diferindo apenas no tempo (30 min) de permanência no banho térmico a 70 °C. 

 Para efeito de comparação, uma solução de nitrato de prata (0,1 mol L-1) e uma 

solução de ácido cloroáurico (2,0 mmol L-1) foram misturadas, separadamente, com 

uma solução de ácido acético (5% (V/V)) na proporção de 5:1 (V/V) e 4:1 (V/V), 

respectivamente. As soluções AcAg e AcAu foram submetidas as mesmas condições 

experimentais das soluções Q/Ag e Q/Au. 
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3.4 Formação das esferas 

 

 As esferas de quitosana/gel de hidróxido de alumínio (Q/Al) foram preparadas 

por gotejamento das soluções precursora em uma solução de NH4OH(aq) 50% (V/V), 

conforme apresentado na Figura 15. 

 

Figura 15: Sistema usado na formação das esferas 

 

 A solução precursora foi adicionada com o auxílio de uma bomba peristáltica da 

marca Gilson e modelo Miniplus 3, utilizando um capilar com diâmetro de 0,44 mm e 

fluxo de 11 mL mim-1. A solução coagulante (recipiente coletor) é formado por um 

sistema bifásico, contendo uma camada de iso-octado (1,0 cm) e a solução de 

NH4OH(aq) (50% V/V). 

 Ao entrar em contato com a camada de iso-octano, as gotas mantêm o seu 

formato original e ao entrar em contato com a solução NH4OH(aq) (50% V/V) adquirem 

resistência mecânica, impedindo a sua deformação durante o processo de solidificação. 

Em seguida, as esferas resultantes foram separadas do sistema bifásico com o auxílio 

de uma peneira, lavadas com álcool etílico por diversas vezes para a remoção de 

amônia/iso-octano residual e secas a temperatura ambiente durante 72 h. Após este 

tempo as esferas sofrem uma contração de aproximadamente 50 %. 

 As esferas X-Al2O3 (X= fase da alumina) foram obtidas a partir das esferas secas 

(Q/Al), calcinadas a 200 °C, 400 °C, 600 °C, 800 °C e 1000 °C (AT200, AT400, AT600, 
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AT800 e AT1000) com taxa de aquecimento de 5 °C min-1 durante 2h e taxa de 

resfriamento de 30 °C min-1. 

 O sistema descrito acima, também foi utilizado na preparação das esferas de 

quitosana/gel de hidróxido de alumínio/nanopartículas de ouro (Q/Al/Au) ou prata 

(Q/Al/Ag), quitosana/nanopartículas de ouro (Q/NPs-Au) e quitosana/nanopartículas de 

prata (Q/NPs-Ag). As esferas (Q/Al/Au) e (Q/Al/Ag) foram calcinadas a 600 °C, com 

taxa de aquecimento de 5 °C min-1 durante 2h e taxa de resfriamento de 30 °C min-1. 

 A tabela 3 resume os códigos que foram usados para representar as diferentes 

amostras tratadas nesta dissertação. 

 

Tabela 3: Abreviaturas para as amostras 

Código Significado 

Q quitosana 

Q/Au solução de quitosana/solução de HAuCl4 

Q/Ag solução de quitosana/solução de AgNO3 

Q/Al3+ solução de quitosana/solução de Al(NO)3.9H2O 

Q/Al solução quitosana/gel de hidróxido de alumínio 

Q/NPs-Au solução de quitosana/nanopartículas de ouro 

Q/NPs-Ag solução de quitosana/nanopartículas de prata 

Q/NPs-Au/Ag solução de quitosana/nanopartículas de ouro/prata  

Q/Al/Au solução de quitosana/gel de alumínio/nanopartículas de ouro 

Q/Al/Ag 
solução de quitosana/gel de hidróxido de 

alumínio/nanopartículas de prata 

Al2O3/Au Al2O3/nanopartículas de ouro 

Al2O3/Ag Al2O3/nanopartículas de prata 

AcAu Ácido acético/solução de HAuCl4 

AcAg Ácido acético/solução de AgNO3 
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3.5 Teste de intumescimento 

 

 O grau de intumescimento para as esferas Q/Al, em diferentes líquidos, foi 

determinado a partir da variação da massa destas esferas. Em um béquer de 50 mL 

adicionou-se 20 mL dos líquidos e em seguida foi adicionado uma massa de 

aproximadamente 0,11 g das esferas. Os líquidos utilizados no experimento foram água 

destilada, álcool etílico, acetato de etila, iso-octano e uma solução de ácido nítrico (50% 

V/V). O experimento foi realizado a temperatura ambiente e os tempos de exposição 

das esferas nos líquidos variaram de 10-60 min. A quantidade de solvente adsorvida foi 

determinada pela pesagem das amostras, secas e intumescidas, em balança analítica. 

 

3.6 Caracterização das amostras 

 

3.6.1 Espectroscopia vibracional na região do infravermelho 

 

 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 da quitosana, da quitosana funcionalizada com as nanopartículas de 

ouro e prata e das esferas de alumina com e sem NPs. As medidas foram realizadas na 

Central Analítica do Departamento de Química Fundamental da UFPE.  

 

3.6.2 Ressonância Magnética Nuclear 

 

 Os espectros RMN27Al para o gel de alumínio disperso na solução de quitosana 

(Q/Al) foi obtido utilizando um equipamento da Varian Unity Plus operando em 78,2 

MHz, tempo de espera de 2,0 s e pulso de 6,8 s a temperatura ambiente com 64 

repetições. O espectro RMN1H da quitosana foi obtido usando o mesmo equipamento, 

operando em 300 MHz. O experimento foi realizado a 50 °C, tempo de relaxação 3,0s, 

pulso de 90° e 64 aquisições. A solução de quitosana foi preparada dissolvendo 5 mg 
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de quitosana em uma solução de D2O e 0,02 mL DCl (20% V/V) com agitação rigorosa 

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

Química Fundamental da UFPE. 

 

3.6.3 Medidas de Viscosidade 

 

 As medidas de viscosidade foram determinadas em temperatura ambiente 

usando um equipamento da Thermo Haake, VISCO TESTER 6L com a spindle L1 e L2. 

Foram determinadas as viscosidades das soluções de Q, Q/NPs-Au, Q/NPs-Ag, Q/NPs-

Au/Ag, Q/Al, Q/Al/Au e Q/Al/Ag. Todas as medidas de viscosidade foram realizadas no 

Laboratório de Compostos Híbridos, Interfaces e Coloides do DQF-UFPE. 

 

3.6.4 Espectroscopia de Absorção no UV-vis-NIR 

 

 As nanopartículas de ouro e prata formadas em solução de quitosana foram 

caracterizadas utilizando o equipamento da marca Ocean Optics modelo HR4000CG-

UV-NIR nos módulos de absorbância e refletância, no laboratório de Compostos, 

Híbridos, Interfaces e Coloides do DQF-UFPE. 

 

3.6.5 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 As esferas de alumina, Q/Al e Q/Al/Ag foram observadas em um microscópico 

eletrônico de varredura, Modelo Jeol JSM-5900, no modulo de imagem de elétrons 

secundários (SEI), 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. 
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3.6.6 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 cobre recoberta com filme fino de carbono. O tratamento das imagens 

foram realizados 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). 

 

3.6.7 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

 As medidas foram realizadas no Laboratório de Materiais Vítreos e 

Nanodispositivos do DQF-UFPE, em um termoanalizador da Shimadzu, modelo 50 WS. 

As curvas foram obtidas para as esferas de Q/Al, Q/Al/Ag e Q/Al/Au, 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. 

 

3.6.8 Área superficial e porosidade 

 

 A área superficial (ABET), o volume e diâmetro médio de poros foram 

determinados utilizando a isoterma de adsorção de N2 obtida a 77 K. A distribuição de 

poros foi estimada através do método BJH, supondo que 100% dos poros encontram-se 

fechados em uma das extremidades. Todas as análises foram realizadas no Instituto de 

Tecnologia de Pernambuco (ITEP) utilizando o equipamento da ASAP 2010. 
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3.6.9 Difração de raios-X 

 

 Os difratogramas foram obtidos no Laboratório de raios-X do Departamento de 

Física da UFPE. As medidas foram feitas usando um equipamento de raios-X modelo 

SIEMENS D5000, radiação de Cu-K sendo = 1,5406 Å, em uma faixa de varredura 

de 5°≤ ≤80°, com tamanho de passo de 0,02° e tempo de aquisição para cada ponto 

de 1,0 s. 

 

3.7 Análise elementar 

 

 Para determinar o grau de desacetilação por esta técnica, uma massa entre 2-3 

mg de quitosana foi pesada e colocada em um analisador elementar, modelo EA 1110, 

da Carlo Erba. Os elementos analisados foram C, H e N. Esta análise foi realizada na 

Central Analítica do Departamento de Química Fundamental da UFPE. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A discussão dos resultados será apresentada na seguinte ordem: caracterização 

da quitosana; caracterização da solução e do gel de hidróxido de alumínio disperso em 

solução de quitosana; formação das esferas quitosana/gel de hidróxido de alumínio; 

intumescimento das esferas quitosana/gel de hidróxido de alumínio; caracterização das 

esferas quitosana/gel de hidróxido de alumínio; formação das nanopartículas de ouro e 

prata em solução de quitosana e; formação das esferas funcionalizadas com as 

nanopartículas de ouro e prata. 

 

4.1 Caracterização da quitosana  

 

 A quitosana utilizada nesta dissertação apresenta as seguintes características, 

fornecida pelo fabricante: grau de desacetilação maior que 85% (GD > 85%), com 

viscosidade superior a 200 cP, (solução 1,0% em ácido acético 1,0% V/V). 

 O grau de desacetilação para a quitosana utilizada foi determinado por três 

técnicas: análise elementar, ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN1H) e 

espectroscopia na região do Infravermelho (IV). O comportamento térmico foi 

observado através da análise termogravimétrica. 

 A determinação do GD em quitosanas, por análise elementar, se baseia na 

determinação dos percentuais de C, H, N e O. Este método só apresenta resultados 

precisos para quitosanas isentas de resíduos de proteínas [83]. A partir dos resultados 

obtidos durante a análise, foi utilizada a equação proposta por Kasaai e colaboradores 

[84], para determinar o GD: 

 

GD% = �1 −
(� �⁄ )��,���

�,�����,���
� × 100                       (1) 

  

 Onde, C/N é a razão de carbono/nitrogênio e os valores 5,145 e 6,861 

correspondem a esta razão (C/N) no monômero da quitosana completamente N-
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desacetilado (C6H11O4N) e no monômero da quitina completamente N-acetiladas 

(C8H13O5N), respectivamente. Os dados de C, H, e N calculados para a quitina 

(totalmente acetilada, GD= 0%) e quitosana (totalmente N-desacetilada, GD= 100%), os 

resultados da análise elementar e o GD calculado para a quitosana utilizada neste 

trabalho pela equação 1 estão apresentados na Tabela 4. 

  

Tabela 4: Percentagem de carbono, nitrogênio, hidrogênio e a relação 
carbono/nitrogênio. 

Percentagem 
Teórico Experimental 

GD% 
Quitina Quitosana Quitosana 

C (%) 47,29 44,72 40,83 

79 
N (%) 6,90 8,70 7,43 

H (%) 6,40 6,83 11,41 

C/N (%) 6,85 5,14 5,49 

 

 

 Porém, apesar de ser um método preciso, os dados obtidos devem ser 

analisados com cuidado, uma vez que, as condições de armazenamento e tratamento 

prévio da amostra, podem gerar diferentes teores de hidratação influenciando, assim, 

no resultado final da análise. No entanto, esta medida foi realizada sem levar em 

consideração este fator. 

 Para determinar o GD por RMN1H, o experimento foi realizado a 50 °C, uma vez 

que, o equipamento utilizado para esta medida não opera em temperaturas mais 

elevadas. Devido à viscosidade da solução de quitosana preparada, a temperatura 

requerida para esta medida deveria ser 70 °C, pois evitaria as interações intra e 

intermoleculares entre as cadeias do biopolímero (Figura 16) [83]. 
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Figura 16: Interações intra e intermoleculares entre as cadeias de quitosana. 

  

 

 Assim, o grau de desacetilação tem o seu valor afetado devido à mudança na 

integração dos picos que são influenciados diretamente pela temperatura de operação 

do equipamento, ao qual a medida foi realizada [83]. É importante também salientar 

que, uma vez preparada a solução de quitosana a medida precisa ser realizada 

rapidamente, para evitar problemas causados por hidrólise. 

 Signini e colaboradores [40, 85] desenvolveram um método que utiliza a área do 

pico na região de = 2,2 atribuído aos núcleos de hidrogênios do grupo acetamido (Hac) 

e a área do pico em = 3,4 referente ao núcleo de hidrogênio na posição 2 do anel 

glicosamino (H2) (Figura 17). 
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Figura 17: Espectro de RMN1H da quitosana obtido a 50 °C.(# representa o sinal da 

água suprimido). 

 

 A equação utilizada por Signini na determinação do grau de desacetilação é: 

 

GD% = �1 − �
���

����� × 100                           (2) 

 

 A equação 2 considera que, para cada monômero de quitina deve ter 3H2 para 

cada Hac (3H). Desta maneira, a escolha desses dois picos se justifica pelo fato de 

estarem mais distantes do pico HDO (≈ 4,7) sofrendo menos influência do mesmo. Os 

dados referentes aos picos Hac e H2 e GD estão na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Integração dos picos dos espectros RMN1H da quitosana 

Hidrogênios Integração dos picos Grau de desacetilação 

Hac 3,00 

70 H2 3,34 

 H2,3,4,5,6,6’ 14,39 
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 A espectroscopia na região do infravermelho é uma poderosa ferramenta 

utilizada para classificar as principais bandas e modos de vibração de grupos funcionais 

presentes em compostos orgânicos. As principais bandas da quitosana estão em 

destaque na Figura 18 e são apresentadas na Tabela 6. 

 

 

 

Figura 18: Espectro de infravermelho para a quitosana no estado sólido (em pó). O 

estiramento da ligação amida e amina (C-N), em destaque no espectro, referem-se aos 

modos vibracionais da quitina não desacetilada e aos modos vibracionais do grupo 

amina ligados ao C-2 na estrutura da quitosana. 
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Tabela 6: Atribuição das bandas de infravermelho da quitosana [83] 

Número de onda (cm-1) Intensidade Atribuição 

3450 F O–H 

2904 m C–H 

1655 f (amida I) C=O 

1600 m (amida II) NH 

1423 f (amida) C–N 

1374 f (amina) C–N 

1153 F 

C–O 
1031 m 

896 F 

601 m 

f= fraca; m= média; F= Forte; = estiramento; = vibração angular 

 

 As principais bandas observadas nos espectros IV da quitosana usada são: 

banda de estiramento axial de OH na região de 3450 cm-1, sobreposta à banda de 

estiramento N-H referente à formação de amina primária, indicando a formação de 

ligação de hidrogênio intermolecular. 

 A metodologia de obtenção do GD, utilizando os dados por espectroscopia na 

região do infravermelho, é a mais utilizada e aceita na literatura, pois não depende da 

solubilidade da amostra e os efeitos referentes às impurezas não exercem influência 

sobre o deslocamento das bandas na quitosana, sendo bastante comum tomar esta 

técnica como referencial de partida. 

 O método proposto por Sabnis e colaboradores [86], envolve o desenvolvimento 

de uma curva de calibração a partir da intensidade das bandas da quitosana no 

espectro de infravermelho na região de 1655 e 3450 cm-1 [86]. A equação utilizada no 

cálculo apresenta uma relação linear com r2= 0,976 e um erro padrão de 0,86: 

 

GD% =97,67- �26,486 �
A1655

A3450
��                            (3) 
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 Onde A1655 e A3450 são valores referentes às absorbâncias principais do espectro 

da quitosana, nas frequências de 1655 e 3450 cm-1. Enquanto que 97,67 é o grau 

máximo de desacetilação obtido pelo método empírico proposto, o valor 26,486 é a 

constante obtida pela razão entre as principais absorbâncias e o grau máximo de 

desacetilação. 

 As bandas em 1655 e 3450 cm-1 estão associadas ao estiramento da carbonila 

(C=O) dos grupos N-acetil da quitina e OH, respectivamente. Os valores de 

absorbâncias encontrados são 0,150 e 0,08884; aplicando estes valores na equação 

acima chega-se ao GD= 82%. 

 A análise térmica (TGA) da quitosana apresenta duas regiões importantes de 

perda de massa, uma entre 25-100 °C e outra entre 300-400 °C, conforme apresentado 

na Figura 19. 

 

 

Figura 19: Termograma da quitosana utilizada neste trabalho. 

  

 Assim, dois estágios de decomposição térmica são observados, o primeiro 

ocorre entre 25-90 °C e corresponde a 5% da perda de massa. Isto pode ser atribuído a 

desidratação da mesma e a segunda perda de massa ocorre entre 250-350 °C e 

corresponde a 45%. A termodecomposição da quitosana é causada pela perda da 
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ligação de hidrogênio intramolecular e por ligações glicosídicas [87]. Este processo 

inicia-se em 250 °C, os fenômenos que ocorrem neste estágio podem ser atribuídos 

aos processos de desidratação, despolimerização e decomposição da estrutura da 

quitosana em compostos como água, dióxido de carbono, metano e amônia. 

 A equação 3 desenvolvida por Sabnis e colaboradores [86] não considera a 

umidade da amostra. Para determinar o GD por espectroscopia de infravermelho não foi 

realizado um tratamento térmico para eliminar a umidade da amostra e de acordo com o 

termograma, a quitosana possui 5% de umidade. Desta forma, o valor de GD deve 

sofrer um decréscimo do valor calculado pela equação 3, ou seja, GD= 77%. 

 Os valores do grau de desacetilação obtidos por análise elementar, RMN1H, 

espectroscopia de infravermelho e pelo fabricante estão dispostos na Tabela 7. 

 

 

Tabela 7: Valores do grau de desacetilação (%) obtidos por analise elementar, RMN1H 

e espectroscopia de infravermelho (IV). 

Técnica GD% 

Fornecido pelo fabricante >85 

Análise elementar 79 

RMN1H 70 

IV 77 

 

 

 Kasaai publicou um review recentemente mostrando o quão crescente são os 

métodos para se determinar o GD [51]. O review divide estes métodos em três grupos: 

métodos espectroscópicos (IV, RMN1H, RMN13C-MAS, RMN15N-MAS/CP e UV); 

métodos convencionais (titulação em geral, potenciometria, adsorção de grupos amino 

livre pelo ácido pícrico) e; métodos destrutivos (Análise elementar, cromatografia de 

pirólise-gás, análise térmica usando calorimetria exploratória diferencial). 

 A espectroscopia de infravermelho é a técnica com mais vantagens em relação 

às outras, pois não é necessário purificar ou preparar a amostra e o espectro é obtido a 
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partir do pó da quitosana, evitando em parte, problemas com a umidade. Já a técnica 

de RMN1H é menos precisa que as outras técnicas, uma vez que a amostra precisa 

estar solubilizada e a temperatura de operação do equipamento tem que ser 70 °C para 

evitar interações intra e intermoleculares na quitosana. A determinação do GD por 

análise elementar está diretamente ligada à origem da quitina (carapaça de caranguejo, 

insetos, fungos e etc.) e da eficiência no processo de desacetilação dos grupos 

acetamido → amina. A presença de materiais orgânicos ou polissacarídeos diferentes 

da quitina/quitosana remanescentes como impurezas alteram de forma significativa a 

razão de C/N e com isso o GD irá variar consideravelmente [88]. 

 É importante comentar aqui, que as divergências geradas em torno do assunto 

são críticas, pois não se pode atribuir com precisão o grau de desacetilação da 

quitosana quando a mesma é extraída da natureza. A grande quantidade de técnicas 

usadas para determinar este parâmetro indica que este assunto ainda precisa ser 

estudado. Os diferentes GD obtidos, para a quitosana utilizada nesta dissertação, 

ilustram bem o que foi dito antes e percebe-se que não há uma correlação entre as 

técnicas, mas apenas uma proximidade entre elas. Levando em consideração as 

limitações dos métodos utilizados, pode ser dito que o 70 ≤ GD% ≤ 79. 
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4.2 Caracterização do gel de hidróxido de alumínio disperso em solução 

de quitosana 

 

 O núcleo de alumínio (27Al) apresenta um momento de spin  , isto lhe 

confere um momento de dipolo magnético e um momento quadrupolar elétrico [89]. Isto 

permite ao núcleo de 27Al interagir com qualquer gradiente de campo elétrico ao seu 

redor. Um ambiente de coordenação pouco simétrico em torno do íon alumínio (Al3+) 

tem associado a si um alto gradiente de campo elétrico, resultando assim, em linhas de 

ressonância largas [90]. Do contrário, quando se tem um ambiente de coordenação 

simétrico as linhas de ressonâncias geradas são estreitas. Por exemplo, para uma 

solução aquosa de íons alumínio é esperado um único pico estreito, pois os ligantes 

aquo estão simetricamente coordenados ao íon Al3+, com geometria octaédrica. 

 A solução de nitrato de alumínio (1,0 mol L-1) e o gel de hidróxido de alumínio 

preparados foram dispersos separadamente em uma solução de quitosana (1,75%) e 

caracterizados por RMN27Al. Os espectros são apresentados na Figura 20. 

 

 

Figura 20: RMN27Al de –(a) solução de nitrato de alumínio (1,0 mol L-1) em solução de 

quitosana (1,75%) e; (b) gel hidróxido de alumínio disperso em uma solução de 

quitosana 1,75%  
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 O RMN27Al da solução Q/Al3+ indica um único pico com deslocamento químico 

em =1,805 com largura de 141,15 Hz; este resultado mostra que o íon alumínio 

encontra-se hexacordenado pelo ligante aquo (Figura 20-a). Esta observação indica 

que os íons Al3+ não interagem com os grupos OH ou NH3
+ da quitosana, enquanto 

que, para a solução Q/Al observa-se um pico estreito em = 1,966 ppm com largura de 

143,12 Hz e um pico largo em = -10-20, com largura de 782-1564 Hz. O alargamento 

do pico ocorre devido a formação do íon alumínio dinuclear, [Al(-OH)(H2O)4]2
4+, 

advindo do processo de olação ou oxolação quando foi formado o gel de hidróxido de 

alumínio e o deslocamento do pico em = 1,966 é devido a perda de simetria da 

estrutura do íon alumínio hexacoordenado [28, 91]. Neste ambiente, o gel de hidróxido 

de alumínio encontra-se como pequenas partículas, mantendo ainda a estrutura do gel. 

Porém, o pico em = 1,966 indica uma alta concentração dos íons Al3+ dispersa na 

solução Q/Al (Figura 20-b). Este resultado indica que a quitosana não interfere na 

esfera de coordenação do alumínio dinuclear, assim o biopolímero apenas recobre o 

gel de hidróxido de alumínio. 
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4.3 Formação das esferas 

 

 Neste tópico serão discutidos os resultados referentes à formação das esferas de 

quitosana/gel de hidróxido de alumínio (Q/Al) (Figura 21). 

 

 

Figura 21: (A) esferas de Al2O3; (B) esferas Q/Al intumescidas e; (C) esferas Q/Al 

secas. 

 

 As esferas possuem um diâmetro médio de 3,0 mm, quando intumescidas 

(recém-preparadas), (Figura 21-B). Após a evaporação do líquido o mesmo é reduzido 

para 1,3-1,5 mm (Figura 21-C), chegando a aproximadamente 1,0 mm após a 

calcinação (Figura 21-A). 

 Para uma solução de 30 mL dos precursores são produzidas aproximadamente 

200 esferas para cada placa de petri semi preenchida, com diametro de 9 cm. Para 

validar se o método usado produz esferas com diâmetros iguais em sua totalidade, foi 

realizado uma estatística descritiva. 
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 O Histograma das esferas secas e calcinadas com os respectivos gráficos de 

probabilidade são apresentados na Figura 22. 

 

 

Figura 22: Histograma das esferas: a) secas e b) calcinadas. 

  

 O histograma para as esferas secas (Figura 22-a) mostram que a distribuição 

dos dados são simétricos, onde o maior número de observações podem ser 

visualizados entre o intervalo 1,2378-1,3322 mm com a mediana (Md) centrada em 1,28 

mm (Tabela 8). O histograma para as esferas calcinadas (Figura 22-b) mostram que a 

distribuição dos dados são assimetricos, onde o maior número de observações podem 

ser visualizados entre o intervalo 0,96-1,09 mm com a mediana centrada em 1,05 mm. 
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Tabela 8: Dados estatísticos referente a 53 esferas selecionadas aleatoriamente, onde 

A e B são as esferas secas e calcinadas, respectivamente. 

Variável �̅(mm) 
IC 

-95% 

IC 

+95% 
Md(mm) Mo(mm) Mín(mm) Máx(mm) Var s 

A 1,279 1,270 1,288 1,28 1,29 1,200 1,370 0,001 0,032 

B 1,056 1,044 1,067 1,05 1,05 0,960 1,200 0,001 0,043 

  

 O grafico box plot dá uma ideia da posição e dispersão na qual os dados estão 

distribuidos (Figura 23). 

 

 

Figura 23: Gráfico Box plot para comparação dos dados obtidos quanto à 

homogeneidade dos valores de medida central. 

 

Observa-se na posição central a mediana dos valores para as esferas 

calcinadas, sendo que os dados são discretamente assimetrico, porém agrupados. 

Enquanto que, para as esferas secas observa-se a distribuição dos dados obtidos são 

simétricos e estão agrupados. 
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Quando uma distribuição deixa de ser simétrica a Md e a �̅ vão se afastando, 

aumentado cada vez mais a diferença entre eles. Com isso, é possível verificar se a 

distribuição dos dados é simétrica (As= 0), assimétrica positiva (As> 0) ou assimétrica 

negativa (As < 0). 

Quando a distribuição for simétrica ou moderadamente assimétrica, pode-se 

calcular mais facilmente seu grau de assimetria usando o coeficiente de assimetria de 

Pearson (ASP): 

 

��� =
�(�̅���)

�
                                       (4) 

 

Se 0,15< |ASP| <1, a assimetria é considerada moderada; se |ASP|> 1 a assimetria 

é considerada alta e se |ASP|< 0,15 a assimetria é considerada pequena. Se for 

considerado que as amostras A e B possuem a �̅≈Md, conclui-se que os dados 

apresentados possuem As= 0 e, portanto, a distribuição pode ser considerada 

perfeitamente simétrica. No entanto, nota-se que os dados para as esferas calcinadas 

não seguem uma reta normal (Figura 22-b) e sendo assim a aproximação dos dados 

não é justificável. 

O coeficiente de assimetria de Pearson (ASP) calculado, para as esferas secas 

(A) e sinterizadas (B), foi 0,4186 e |-0,009375|, respectivamente. Contudo, pode-se 

concluir que a distribuição dos dados para as esferas calcinadas é moderadamente 

assimétrica, enquanto que para as esferas secas a assimetria dos dados é pequena. 

Este resultado permite concluir , dentro das condições experimentais estabelecidas, 

que o método desenvolvido para a formação das esferas Q/Al e Al2O3 fornecem 

esferas onde os diâmetros seguem uma reta de distribuição normal. Porém, o Asp para 

as esferas Al2O3 indica que a deformação das esferas é provocada pelo excesso de 

quitosana na mistura, pois quando as esferas Q/Al são calcinadas a eliminação da fase 

orgânica não ocorre de forma homogênea. 

 A formação das esferas está condicionada a alguns fatores: 

 

 Concentração da solução de quitosana 
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 Fluxo da solução 

 Superfície ou tipo de líquido na qual as gotas caem 

 Velocidade de agitação 

 Tempo de gelificação das esferas Q/Al 

 Viscosidade da solução Q/Al 

 

 A viscosidade da solução de quitosana e quitosana/gel de hidróxido de alumínio 

(Q/Al), utilizadas para a formação das esferas é apresentada na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Relação entre a viscosidade e a formação das esferas Q/Al 

Solução Viscosidade (cP) CM* Observação 

Q 488 97,6% Esferas homogêneas 

Q/Al 1173 97,8% Esferas homogêneas 

*Confiança da medida de viscosidade fornecido pelo equipamento. 

 

 De maneira geral, observou-se que a formação de esferas depende 

principalmente da concentração da solução de quitosana e sem o ajuste adequado 

deste parâmetro a formação das esferas é prejudicada. Alguns trabalhos na literatura 

utilizam soluções de quitosana com concentrações que variam de 1-5% (solução de 

ácido acético entre 1-5% (V/V)) [49, 83, 92-93]. 

 Quando o fluxo é muito elevado (> 15 mL min-1), a formação das gotas dá-se 

muito rapidamente e, desta forma, as gotas tendem a se aglomerar na camada de iso-

octano. Sendo assim, adotou-se uma velocidade (11 mL min-1) na qual o volume 

máximo da gota fosse alcançado e que o tempo fosse o suficiente para que cada gota 

ultrapasse a camada de iso-octano, impedindo que as mesmas não se aglomerem na 

superfície da solução coagulante. Velocidades abaixo de 11 mL min-1 tornam a 

preparação das esferas muito lenta. 

 O mecanismo de formação das esferas ocorre da seguinte maneira: quando a 

quitosana é dissolvida em solução de ácido acético os grupos NH2 são protonados 

formando grupos NH3
+. O gel de hidróxido de alumínio disperso na solução de 

quitosana não interage com estes grupos, assim a quitosana recobre o gel de hidróxido 



Departamento de Química Fundamental-UFPE 

 

de alumínio e mantém-se como policátion. Quando a gota formada cai sobre a camada 

de iso-octano, o impacto da queda é reduzido e imediatamente a gota entra em contato 

com a solução contendo íons OH-, advindos da solução NH4OH(aq). Quando a gota de 

quitosana/gel de hidróxido de alumínio entra em contato com a solução coagulante, 

ocorre neutralização dos grupos NH3
+ enquanto que, as moléculas de água formam 

interações intermoleculares provocando o intumescimento das esferas. Como a solução 

de quitosana é mais viscosa, devido a sua alta massa molar e entrelaçamento das 

cadeias do polímero, a gota não se dissolve. 

 Quando as esferas já estão em solução de NH4OH(aq) o tempo de gelificação é 

próxima de 10 min e, inicialmente, a resistência mecânica da esfera é baixa e por isso a 

velocidade de agitação magnética deve ser baixa, pois velocidades elevadas podem 

deformar as esferas Q/Al. 

 Nas condições experimentais fixadas nesta dissertação, a formação de gotas 

utilizando uma solução formada por gel de hidróxido de alumínio disperso em uma 

solução Q (2%) ocorreu com dificuldade. As esferas formadas são irregulares e 

apresenta formato de concha, discos e até mesmo ocas. Quando o gel de hidróxido de 

alumínio é disperso em uma solução Q (3%) a formação de gotas não é possível, pois a 

viscosidade nestas condições é muito elevada (4713 cP). Foi observado também, que 

soluções de quitosana abaixo de 1,5% a formação das esferas torna-se difícil devido a 

baixa viscosidade (81 cP). Observando a importância da viscosidade na preparação 

das esferas, optou-se adotar a média da concentração entre 1,5% e 2,0%, ou seja, 

1,75%. 

 Para a formação de esferas homogêneas de Q/Al a viscosidade e proporção 

ideal foi fixada em 1173 cP e 3:2 (V/V), respectivamente. Porém, outras proporções 

acima de 3:2 (V/V) e 2:3 (V/V), também foram utilizadas. A proporção de 2:3 (V/V) não 

formou esferas, pois a quantidade de quitosana é insuficiente para o total recobrimento 

do gel de hidróxido de alumínio e, portanto, a viscosidade verificada foi de 1700 cP. Em 

proporções acima de 3:2 (V/V) a formação de esferas ocorreu facilmente, porém, após 

a secagem das esferas a redução no seu tamanho é acentuada (~78-83%), além da 

baixa resistência mecânica após a eliminação da fase orgânica por tratamento térmico. 

 



Josivandro do Nascimento Silva 

 

 

Dissertação de Mestrado 53 

4.4 Intumescimento das esferas Q/Al 

 

 Em 1943 Flory e Rehner [94] desenvolveram uma teoria para o fenômeno do 

intumescimento. Segundo a teoria, este fenômeno pode ser entendido por variáveis 

distintas: i) a variação de entropia pela mistura solvente-polímero; ii) a variação de 

entropia conformacional provocada pela redução no número de conformações das 

cadeias, em consequência de seu estiramento e; iii) a entalpia de mistura do solvente e 

polímero [95]. Desta forma, o grau de intumescimento para um polímero qualquer 

depende da interação do solvente com o polímero [96]. O grau de intumescimento pode 

ser obtido fazendo-se a diferença entre a massa de um material exposto ao solvente e 

o mesmo material não exposto: 

 

� = �
�����

��
� × 100                                (5) 

 

 Onde S é o grau de intumescimento, mi e ms são os pesos das amostras 

intumescidas e não intumescidas, respectivamente. A massa das esferas secas, 

intumescidas e o grau de intumescimento referente a cada solvente são apresentados 

na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Teste de intumescimento das esferas Q/Al. 

Solvente Concentração ms (g) mi (g) t (min) S (%) 

Branco* - 0,1122 1,2445 10 1009,20 

Água Destilada 0,1241 0,9721 16 683,30 

ácido nítrico** 50% (V/V) 0,1247 0,3170 60 154,20 

álcool etílico P.A 0,1238 0,1370 60 10,70 

álcool metílico P.A 0,1216 0,1248 60 2,60 

acetato de etila P.A 0,1202 0,1211 60 0,70 

iso-octano P.A 0,1231 0,1235 60 0,32 

*Esferas desintumescida; ** Solução aquosa de ácido nítrico 
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 O grau de intumescimento (S) para as esferas desintumescida (recém-formadas) 

foi 1009,20%. Para os outros solventes foram realizados o mesmo ensaio, em 

diferentes tempos. Os solventes orgânicos, álcool metílico, álcool etílico, acetato de etila 

e iso-octano, apresentaram grau de intumescimento muito baixo. A água destilada e a 

solução aquosa de ácido nítrico apresentaram um grau de intumescimento elevado, 

quando comparado com aqueles. Os solventes orgânicos utilizados apresentam a 

seguinte ordem de polaridade: 

 

  

 A quitosana apresenta uma solubilidade alta quando o pH do meio encontra-se 

entre 2-5, formando assim uma solução policatiônica com viscosidade elevada. Acima 

desta faixa a solubilidade é reduzida e, portanto, o grau de intumescimento das esferas 

Q/Al decai. 

 O solvente água e a solução aquosa de ácido nítrico apresentaram um grau de 

intumescimento elevado, uma vez que, estão dentro da faixa de solubilidade da 

quitosana. Devido à elevada concentração da solução de HNO3, o gel de hidróxido de 

alumínio contido nas esferas Q/Al é destruído e quando as esferas secam o tamanho se 

reduz. Álcool metilico, álcool etílico, acetato de etila e iso-octano apresentaram baixo 

grau de intumescimento, demonstrando que o grau de intumescimento é proporcional à 

polaridade do solvente utilizado. 

 Observou-se que, para um tempo de 16 min as esferas se aglomeram perdendo 

a sua forma geométrica. Assim, buscou-se entender melhor a interação entre água e as 

esferas Q/Al, sem levar em consideração a variação do pH. Os dados referentes a este 

experimento são apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 11: Teste de intumescimento em água destilada 

ms (g) mi (g) t (min) S(%) 

0,0452 0,0812 2 79,64 

0,0448 0,1138 4 154,01 

0,0460 0,1447 6 214,56 

0,0474 0,1726 8 264,13 

0,0452 0,1736 10 284,07 

0,0456 0,2013 12 341,44 

0,0474 0,2213 14 366,87 

0,0467 0,3042 16 551,39 

 

 

 Observa-se que até 6 min o grau de intumescimento cresce muito rapidamente, a 

partir deste ponto até 10 min ocorre um pequeno aumento no intumescimento. Porém, 

acima deste tempo a interação entre a água e as esferas cresce rapidamente, sendo 

que, até aqui as esferas podem se facilmente recuperadas. Passados mais 2 min, o 

processo de fragmentarão se inicia e daí em diante, a recuperação das esferas torna-se 

uma tarefa difícil. 

 Verificando que a água apresenta forte interação com as esferas, em um tempo 

muito baixo (16 min), foi proposta então uma forma de resolver este problema. As 

esferas intumescidas em água foram colocadas em uma placa de petri, próximo a um 

béquer com solução de amônia concentrada em recipiente fechado. Após 24h, pesou-

se 0,0627 g destas esferas foram pesadas e submergidas em água destilada, em 

seguida foram deixadas por um tempo de 24h. Decorrido este tempo, as esferas foram 

retiradas do solvente, secas e pesadas (0,0685 g). O grau de intumescimento calculado 

foi 9,25%, o que demonstra que as esferas, facilmente solúveis em água, agora se 

tornaram insolúveis. Quando as esferas estão na atmosfera de amônia os grupos 

protonados (NH3
+) são restaurados a grupos NH2 e, portanto, a faixa de solubilidade da 

quitosana, que esta recobrindo o gel de hidróxido de alumínio, diminui de tal forma que 
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as interações intermoleculares dos grupos NH2 com a água são fracas e com isso o 

grau de intumescimento é reduzido. 

 

4.5 Identificação das fases da alumina 

 

A Figura 24 mostra o resultado da análise termogravimétrica (TGA) da quitosana 

e das esferas Q/Al. O TGA indica três regiões de perda de massa em função da 

temperatura. 

 

 

Figura 24: Curva termogravimétrica para a quitosana (—) e as esferas Q/Al (—). 

 

No caso das esferas Q/Al, o primeiro processo ocorre entre 25-220 °C e 

corresponde a 19,50% da massa inicial das esferas. Nesta faixa de temperatura, a 

perda de massa é atribuída a uma parte da quitosana, umidade da amostra e 

posteriormente, a desorção de água quimicamente ligada á superfície da estrutura. 
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O segundo processo ocorre entre 240-500 °C e corresponde a 15,42%. Nesta 

etapa, a fase orgânica da quitosana é completamente eliminada, além da água 

estrutural da alumina proveniente da transição boemita para Al2O3. 

O terceiro processo ocorre acima de 500 °C. Nesta etapa a perda de massa 

corresponde a desidratação da Al2O3 e a perda de água envolvida nas transições 

subsequentes da alumina de transição (→→Al2O3) [97]. 

A identificação das aluminas de transição foi realizada através dos difratogramas 

de raios-X e espectros de infravermelho das esferas sinterizadas. Os difratogramas das 

esferas sinterizadas a 200 °C (AT200), 400 °C (AT400), 600 °C (AT600) e 800 °C 

(AT800) são apresentados na Figura 25. 

 

 

Figura 25: Difratogramas das aluminas sinterizadas de 200-1000 °C. 
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 Os parâmetros cristalográficos para estas aluminas podem ser visualizados na 

Tabela 12. 

 

Tabela 12: Parâmetros de difração de raios-X para as aluminas de transição retirados 
das fichas JCPDS. 

JCPDS Dissertação 

B
o

e
m

it
a
 

2 Intensidade 2 Intensidade Planos (hlk) 

14,48 100,00 13,28 76,75 (020) 

28,18 65,00 27,62 48,00 (120) 

38,33 55,00 38,34 48,25 (031) 

48,92 30,00 48,82 49,25 (051) 


A

l 2
O

3
 37,31 60,00 37,12 41,83 (311) 

46,57 60,00 45,85 45,00 (440) 

67,36 100,00 68,58 45,25 (400) 


A

l 2
O

3
 

17,52 50,00 19,26 18,00 (111) 

32,15 50,00 32,18 57,00 (023) 

39,02 50,00 39,44 42,00 (132) 

45,58 80,00 45,68 77,00 (040) 

 

 

 Para a amostra AT200 são observados quatro picos localizados em 2 13,28°; 

27,62°; 38,34° e 48,82° que podem ser atribuídos a reflexão dos planos (020), (120), 

(031) e (200) da boemita [98]. Com a elevação da temperatura estes picos 

desaparecem originando três novos picos em 2= 36,74°; 45,64° e 68,58°, que podem 

ser atribuídos ao plano de reflexão (311), (440) e (400) característico da fase Al2O3. 

Esta nova fase já começa a se formar em uma temperatura entre 400-700°C e acima 

disso têm-se a formação de uma mistura entre a Al2O3 e Al2O3 (Figura 25-AT800). 

 No entanto, em relação à formação desta última fase (Al2O3), a sua existência 

tem sido amplamente questionada [99], pois não há como distinguir a fase Al2O3da 

Al2O3 [37]. Esta fase é dita ser mais bem organizada; as vacâncias se encontram em 
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domínios octaédricos e a organização da sub-rede de óxido é a mesma proposta para a 

fase Al2O3 [99]. 

 A espectroscopia na região do infravermelho é uma ferramenta muito útil para 

acompanhar a mudança de fases da alumina. Em todas as aluminas foram observadas 

bandas entre 3700-3200 cm-1, que são referentes ao estiramento do grupo OH ligado 

ao íon alumínio. Esta região é considerada a mais importante na caracterização e 

classificação dos sítios ácidos para as hidroxilas superficiais, segundo os modelos 

propostos na literatura [100]. Os espectros de infravermelho para as esferas 

sinterizadas entre 600-1000 °C são apresentados na Figura 26. 

 

 

 

Figura 26: Infravermelho das aluminas sinterizadas de 600-1000 °C. 
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 Uma banda forte localizada em 1384 cm-1 refere-se a banda de formação de 

nitrato de amônio que foi observado na amostra Q/Al. Nas amostras AT600 e AT800, 

observa-se uma banda em 1382 cm-1 referente ao modo de vibração do grupo Al–O. Na 

região entre 500 e 900 cm-1 é observada uma banda larga e forte, que são atribuídos 

aos modos vibracionais da ligação Al-O em ambientes octaédricos (AlO6) e tetraédricos 

(AlO4) presentes em aluminas de transição tais como , e Al2O3. Um resumo das 

principais atribuições para estas amostras estão dispostos na Tabela 13. 

 

 

Tabela 13: Atribuição das diferentes bandas de infravermelho para as aluminas 

Amostra 
Posição da banda (cm-1) 

(Dissertação) 
Posição da banda (cm-1) 

(Literatura) [101] 
Atribuição 

Q/Al 

3700-3200 3700-3200 Al–OH) 

1632 1632 H2O) 

1384 1385 NO3NH3) 

1115 1032 Al–O) 

1078 1069 Al–O) 

483 523 Al–O) 

AT600 

3464 3453 Al–OH) 

1635 1638 H2O) 

1382 1392 Al–OH) 

745 846 Al–O) 

575 554 Al–O) 

AT800 

3461 3454 Al–OH) 

1639 1638 H2O) 

1400 1395 Al–O ) 

776 846 Al–O) 

582 569 Al–O) 
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O espectro de RMN27Al-MAS para as amostras sinterizadas a 600 °C, 800 °C e 

1000 °C apresentam picos largos assimétricos. Este comportamento é atribuído à 

distribuição na constante de acoplamento quadrupolar CQ [29]: 

 

�� =
����

�
                                          (6) 

 

Onde eQ é o momento de quadrupolo elétrico do núcleo e eq é a componente 

máxima do gradiente do campo elétrico nos núcleos. 

Os modos vibracionais dos grupos AlO4 e AlO6, na região de 500-900 cm-1, 

podem ser confirmados por RMN27Al-MAS, como apresentado na Figura 27: 

 

 

Figura 27: RMN27Al – MAS das aluminas sinterizadas a 600 °C, 800 °C e 1000 °C. 

  

 A alumina sinterizada a 600°C (AT600) apresenta quatro picos centrados em  

111, 91, 56 e -8. Estes picos podem ser atribuído ao íon alumínio em sua forma 
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tetraédrica (AlO4) e octaédrica (AlO6) [29]. Enquanto que, a alumina calcinada a 800 °C 

(AT800) apresenta dois picos centrados em,  59 e -7, que podem ser atribuídos ao 

íon alumínio localizado em um ambiente tetraédrico (AlO4) e octaédrico (AlO6). 

 Observa-se, através da intensidade dos picos, que os grupos AlO6 estão 

presentes em maior quantidade, quando comparados com a intensidade dos picos dos 

grupos AlO4. Portanto, elevando-se a temperatura acima de 1000 °C os picos 

tetraédricos serão eliminados, restando apenas os picos referentes aos sítios 

octaédricos, formando-se assim a Al2O3. 

As propriedades estruturais e texturais das aluminas calcinadas estão resumidas 

na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Fases e características estruturais das aluminas calcinadas 

Amostra Alumina de transição ABET (m2/g) 
Volume de 

poros (cm3/g) 

Diâmetro dos 

poros (nm) 

AT200 Boemita/quitosana 205,42 0,165 3,21 

AT400 Al2O3 349,63 0,251 1,43 

AT600 Al2O3 284,65 0,422 5,94 

AT800 Al2O3
 195,34 0,392 8,03 

Sasol Al2O3 150-170 0,45 3-25 

 

 

 As aluminas de transição são materiais que se caracterizam por sua elevada 

área superficial, dependendo dos precursores que são utilizados. Por exemplo, 

aluminas obtidas a partir de alcóxido ou sais de alumínio apresentam área superficial 

específica entre 50-400 m2 g-1. Com o aumento da temperatura de calcinação espera-

se uma redução da área superficial em decorrência do processo de sinterização. 

 Em uma boemita típica é esperado uma área superficial de 100-400 m2 g-1, já 

para a Al2O3 é esperado área superficial entre 50-300 m2 g-1 e para a fase mais 

estável (Al2O3) é esperado área superficial entre 3-5 m2 g-1. Em ordem decrescente, 

as aluminas de transição devem apresentar a seguinte ordem de área superficial: 
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Boemita > Al2O3 > Al2O3 > Al2O3 > Al2O3 

 

 A amostra AT200 foi caracterizada como sendo uma boemita. A área superficial 

obtida esta dentro da faixa esperada, porém, o valor esperado era igual ou superior ao 

obtido para amostra AT400. Este comportamento pode ser atribuído ao fato da 

quitosana apresentar um patamar elevado antes da degradação (220 °C). Com isso, a 

única formação de poros advém da própria boemita e a quitosana neste caso não 

aumenta a porosidade desta fase. De toda forma, obtivemos uma esfera híbrida 

(boemita/quitosana) que pode ser utilizada em testes de intumescimento para suportar 

partículas metálicas, íons metálicos e na remoção de metais pesados, por exemplo. 

 Para as esferas sinterizadas a 600 °C e 800 °C (AT600 e AT800) a quitosana já 

foi totalmente eliminada das esferas. A área superficial obtida para as esferas é 

superior àquelas da sasol, o que denota ser um bom resultado em relação a esta 

propriedade. 

 Pela definição da IUPAC, a microestrutura de materiais ocorrerem nas seguintes 

condições de adsorção [102] (Tabela 15): 

 

Tabela 15: Classificação de poros em relação a pressão relativa e diâmetro de poro. 

Classificação IUPAC 

Pressão relativa Tamanho do poro (nm) Tipo de poro 

p/po < 0,1 Dp < 2 microporoso 

0,1 < p/po < 0,95 2 < Dp < 50 mesoporoso 

p/po > 0,1 Dp > 50 macroporoso 

 

 De acordo com a classificação do tipo de isoterma e a curva de histerese, é 

possível obter informação a respeito do formato dos poros da alumina. Segundo a 

IUPAC, há seis tipos de isoterma de adsorção-desorção (I, II, III, IV, V e VI) e quatro 

tipos de curva de histerese (H1, H2, H3 e H4) [103-104]. 

 As isotermas de adsorção e os gráficos de volumes de poros são apresentados 

na Figura 28. 
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Figura 28: Isoterma de adsorção-desorção e diâmetro de poro para as aluminas 

sinterizadas a 200 °C, 400 °C, 600 °C e 800 °C. 
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 De acordo com a classificação IUPAC as aluminas sinterizadas (AT200-800) 

apresentam isoterma de adsorção-desorção do tipo IV com histerese do tipo H2 e, 

segundo a classificação, os poros formados são irregulares do tipo fenda ou garrafa 

[105]. A isoterma do tipo IV é frequentemente encontrado em óxidos inorgânicos, 

xerogéis e outros sólidos porosos [104]. Isto indica que as aluminas em questão podem 

ser classificadas como sendo mesoporosas . 

 

4.6 Microscopia eletrônica de varredura 

 

As micrografias das esferas Q/Al e Al2O3 apresentaram diferenças 

significativas, em relação à simetria e aspectos superficiais. Foi observado o surgimento 

de rachaduras na superfície (Figura 29). 

 

 

Figura 29: Micrografia das esferas das esferas Q/Al. 

 

Em relação às esferas Q/Al observa-se uma boa simetria, porém são observadas 

ao longo da sua superfície, pequenas fissuras, as quais se tornam mais expostos com a 

eliminação da quitosana, afetando, assim, características importantes tais como 

resistência mecânica. 
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 Na Figura 30 é apresentada a micrografia de uma esferas de Al2O3 calcinada a 

600 °C. 

 

Figura 30: Esfera Al2O3 calcinada a 600 °C 

 

 É observado que a superfície da esfera é rugosa, porosa e possui várias fissuras 

em sua superfície, a que se atribui a menor resistência mecânica. Apesar da 

profundidade das rachaduras, estas esferas conseguem suportar o atrito dos dedos e 

isto pode ser visto como um fator positivo. 
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4.7 Formação de nanopartículas metálicas em solução de quitosana 

 

 Os metais na forma bulk possuem suas propriedades dirigidas por suas bandas 

de energia. No entanto, em sistemas nanométricos o comportamento é alterado, de 

modo que, o caminho livre médio dos elétrons excede o raio da partícula. Neste caso, 

os elétrons podem ser excitados pela luz visível [106]. A interação com a radiação 

eletromagnética causa a oscilação coletiva dos elétrons de condução, induzindo a 

formação de momentos de dipolo pelo carregamento da superfície. Uma força de 

restauração nas nanopartículas tenta compensar, resultando em um comprimento de 

onda ressonante único, gerando a banda plasmon de superfície [107]. 

 Apenas alguns metais exibem uma banda ressonante de plasmon no espectro 

UV-vis. Por exemplo, o cobre, o ouro e a prata possuem elétrons livres na banda de 

condução e por isso as oscilações de plasmon superficial são comumente observadas 

nestes elementos. As nanopartículas (NPs) de ouro apresentam bandas de absorção 

em torno de 520 nm [108]. 

 Nesta primeira parte serão discutidos os resultados referentes à formação das 

nanopartículas de ouro. Os resultados são apresentados na Figura 31. 

 

 

Figura 31: Espectro UV-vis para as soluções utilizadas na preparação NPs de Au. 
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Para a solução Q/Au foi observada uma rápida mudança de cor, do amarelo até 

a cor vinho, sendo observado o surgimento de uma banda de plasmon em 535 nm. Isto 

indica que, em temperatura ambiente há formação de Q/NPs-Au. Para a solução AcAu 

não foi observada nenhuma mudança visual e, consequentemente, a banda de plasmon 

característica não foi observada, indicando assim, a não formação das nanopartículas 

de ouro. 

Para a solução Q/NPs-Au, observa-se que em 30 min a intensidade da banda de 

plasmon não sofreu variação, sendo assim, conclui-se que este tempo foi o suficiente 

para que todos os íons ouro fossem reduzidos pelo biopolímero. Foi observada a 

mudança da cor vinho, anteriormente formada, para a cor vermelha e a banda de 

plasmon foi 535 nm, indicando a formação de Q/NPs-Au de morfologia esférica. Em 

relação a esta primeira parte do experimento, pode se afirmar que a quitosana é de fato 

quem reduz os íons ouro. 

Para realizar o tratamento estatístico, foi contado um total de 126 Q/NPs-Au em 

um total de 15 micrografias. Assim, as QNPs-Au formadas apresentam em sua maior 

parte morfologia esférica, porém, também foi observada a formação de algumas 

partículas com morfologia triangular (Figura 32). 
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Figura 32: Imagens de micrografia eletrônica de transmissão e histograma com 

distribuição de tamanho das Q/NPs-Au. 

 

No histograma é observado que o tamanho médio (M) das Q/NPs-Au 

corresponde à maior barra de frequencia, porém a moda (Mo) das partículas encontra-

se no intervalo entre 5-10 nm e corresponde a um valor de 7,81 nm. 

A microscopia eletrônica de transmissão é uma ferramenta importante no estudo 

de cristalografia. A partir da distância interplanar dos planos é possível correlacionar 

com os planos cristalinos de um determinado material [109]. Para as Q/NPs-Au, a 

distância interplanar dos planos estão em destaque na Figura 33. 
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Figura 33: Distância entre os planos cristalinos das Q/NPs-Au (JCPDS 04-0784) 

 

Comparando as distâncias interplanares das Q/NPs-Au com os dados do ouro 

em bulk (Tabela 16) observa-se os planos (111) e (200). Com isso, é possível afirmar 

que as Q/NPs-Au são reduzidas pela quitosana. 

 

 

Tabela 16: Comparativo entre o ouro (bulk) e as nanopartículas de ouro (Q/NPs-Au). 

 Ouro (bulk) (JCPDS 04-0784) 

L
ite

ra
tu

ra
 2 d (nm) Intensidade Planos (hlk) 

38,11 0,2355 100,00 (111) 
44,27 0,2039 52,00 (200) 
64,42 0,1442 32,00 (220) 
77,54 0,1230 36,00 (311) 

D
is

se
rt

a
çã

o
 Q/NPs-Au 

38,22 0,238 77,06 (111) 
44,10 0,202 41,71 (200) 
64,80 - 23,11 (220) 

77,66 - 20,11 (311) 
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Para obter os difratogramas das Q/NPs-Au, o solvente (ácido acético) foi 

eliminado até ser possível de ser macerado. Na Figura 34 são apresentados os 

difratogramas obtidos. 

 

Figura 34: DRX para os pós de quitosana e Q/NPs-Au. 

 

As Q/NPs-Au formadas exibem quatro picos de difração de raios-X localizados 

em 38,22°; 44,10°; 64,78° e 77,64° (JCPDS 04-0784) [110]. 

 As nanopartículas (NPs) de Ag quando são formadas apresentam uma banda de 

absorção característica em torno de 420 nm. As condições iniciais do experimento para 

este sistema são análogas ao sistema Q/Au e AcAu, diferindo apenas na proporção 

utilizada (4:1) (Figura 35). 
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Figura 35: Espectro UV-vis para as soluções utilizadas na formação das NPs de Ag, 

onde (—), (—), (—) e (—) são as soluções de AcAg, Q, Q/Ag e Q/NPs-Ag. 

 

Decorridos os 15 min, não foi observado nenhuma mudança visual na solução 

Q/Ag e AcAg, indicando a não formação de nanopartículas de prata. Seguindo o 

experimento, a solução Q/Ag e AcAg foram colocadas no banho térmico a 70 °C. Com o 

decorrer do tempo a solução Q/Ag mudou da cor amarela até estabilizar em uma cor 

laranja intensa. A banda de plasmon superficial em 433 nm confirma a formação de 

Q/NPs-Ag. Acima de 4h de exposição no banho térmico não foi observada nenhuma 

variação na intensidade da banda de absorção, indicando que o tempo de 4h foi o 

suficiente para que o biopolímero reduzisse os íons prata em solução. Para a solução 

AcAg não foi observada mudança alguma na cor da solução, não havendo portando a 

formação de nanopartículas de prata. 

As Q/NPs-Ag formadas são muito instáveis e quando é mantida a luz ambiente 

tendem a se agregarem facilmente após a sua formação. Um indício dessa observação 

é a passagem por sucessivas cores até a cor escura da solução em um tempo 

relativamente curto (Figura 36). 
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Figura 36: Solução de Q/NPs-Ag exposto a luz ambiente durante 24 h. 

 

Para realizar o tratamento estatístico foi contado um total de 230 partículas de 

Q/NPs-Ag. A Figura 37 dá uma visão geral do estado de agregação para estas 

partículas. 

 

 

Figura 37: Imagens de microscopia eletrônica de transmissão e histograma com 

distribuição de tamanho das Q/NPs-Ag. 

 

De acordo com o histograma, a maior distribuição de tamanho das Q/NPs-Ag 

ocorre entre 5-10 nm, porém, a moda (Mo) indica que das 230 partículas contadas, a 
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maioria encontra-se na faixa de 4,83 nm. No entanto, a média das partículas indica que 

se tem na amostra partículas de tamanhos variados. 

As micrografias com a distância interplanar para as Q/NPs-Ag é apresentada na 

Figura 38. 

 

 

Figura 38: Distância entre os planos cristalinos das NPs de prata (JCPDS 04-0783). 

 

Foi observada apenas uma distância interplanar (d= 0,26 nm), a qual 

corresponde ao plano (111) da prata. Devido às condições físicas para esta amostra, 

não foi possível preparar um pó e por isso não foi possível obter um espectro de raios-

X. 
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4.7.1 Interação dos precursores metálicos com a quitosana 

 

 Diante do que já foi discutido anteriormente, pode-se afirmar que, a quitosana é 

de fato a responsável pela redução dos íons ouro ou prata e a temperatura fundamental 

para esse processo se completar. Porém, o que não se sabe ao certo é: que grupo é 

responsável por essa redução (NH2
 ou OH). A maioria dos trabalhos que envolvem a 

formação de nanopartículas metálicas ou então a remoção de metais pesados usando a 

quitosana atribui como sendo os grupos NH2 ligado ao C-2 responsáveis pela redução 

de íons metálicos [111-113] (Figura 39). 

 

 

Figura 39: Estrutura básica da quitosana expondo a parte em que os grupos NH2 e OH 

estão em destaque. 

 

 No entanto, Sun e colaboradores [114] propuseram um mecanismo para explicar 

a formação de nanopartículas de ouro (NPs-Au) em quitosana. Os resultados 

encontrados por eles contrariam os argumentos de que os grupos NH2 sejam os 

responsáveis pela redução do íon ouro. Eles observaram que a formação das NPs-Au é 

acompanhada pela redução da viscosidade da solução quitosana/íons ouro e, 

consequentemente, quebra das cadeias na quitosana. Assim, o mecanismo proposto 

sugere que a ligação (1→4) da quitosana é rompida por hidrólise ácida e que apenas 

unidades glucosamina existem em sua forma aberta. Quando isso ocorre, a massa 

molecular e a viscosidade do biopolímero decrescem gradativamente com a elevação 

da temperatura e, portanto, a redução dos íons ouro é promovida através da oxidação 

dos grupos –CHO para –COOH, resultantes da abertura do anel glucosamina [114]. O 

mecanismo proposto é apresentado na Figura 40. 
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Figura 40: Mecanismo de abertura do anel glucosamina da quitosana com exposição do 

grupo carboxila, o qual é atribuído como agente redutor neste mecanismo [114]. 

 

Esta observação experimental é confirmada através do deslocamento das 

bandas no espectro de infravermelho na região de 1720 cm-1 (C=O) e 1400 cm-1 (O-H), 

referentes ao ácido carboxílico, e desta forma, o mecanismo de redução para este íon 

metálico (Au3+) assemelha-se àqueles obtidos quando a glicose é usada como agente 

redutor [115]. 

No entanto, o comportamento descrito acima não foi observado nas condições 

experimentais desta dissertação: se os grupos C=O e OH do ácido carboxílico 

estivessem presentes após a redução dos íons prata e ouro, então deveria existir uma 

banda forte ou média em torno de 1670-1780 cm-1 e uma banda forte e larga de OH em 

torno de 2500-3100 cm-1 [116]. Para reduzir estes íons, seria necessário um excesso 

daqueles grupos e, portanto, estas bandas apareceriam no espectro do infravermelho 

da quitosana na ausência dos íons metálicos, sendo resultante do ácido carboxílico 

usado para dissolver a quitosana e não da abertura do anel glucosamina. 

Uma lacuna na literatura, ainda, é referente à quantificação de agrupamentos 

NH2 que são efetivamente protonados durante a dissolução da quitosana com um ácido 

fraco. Por exemplo, o ácido acético sofre hidrólise lentamente e, com isso, é esperado 

que os grupos NH2 sejam protonados gradativamente. 
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Em busca de um melhor entendimento a cerca do problema e, partindo do 

pressuposto de que são os grupos NH2 não protonados que participam na redução dos 

íons ouro, decidiu-se então realizar medidas de espectroscopia na região do 

infravermelho. A suposição que se espera é: se o grupo NH2 for o responsável pela 

formação das Q/NPs-Au e Q/NPs-Ag, então observar-se-á mudanças no espectro de 

infravermelho em 1400 cm-1 (overtones 2800-2900 cm-1) e 1650 cm-1. Uma observação 

importante a ser inclusa aqui é referente à ligação (1→4), na região entre 1150 e 

1160 cm-1 [117-118]. Esta banda é ponto chave para determinar o mecanismo de 

redução dos íons ouro e prata. 

Os espectros de infravermelho para as amostras envolvendo a formação de 

nanopartículas de ouro em quitosana são apresentados na Figura 41. 

 

 

Figura 41: Espectro de absorção no Infravermelho das amostras Q (—), Q/Au (—) e 

Q/NPs-Au (—). 
 

Na amostra Q, observam-se as bandas em 2900 cm-1 1423, 1373 e 1322 cm-1. 

Na amostra Q/Au estas bandas não sofrem deslocamentos significativos (1421, 1378 e 
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1326 cm-1), porém, a intensidade da banda em 2900 cm-1 e 1378 cm-1 é alterada. Estas 

duas bandas referem-se ao estiramento da ligação C–N do C-2 ligado ao grupo NH2 da 

quitosana e o seu respectivo overtone [119], indicando uma interação com aqueles 

grupos. Quando a formação das nanopartículas se consolida (Q/NPs-Au) a intensidade 

do overtone em 2900 cm-1 diminui, enquanto a banda em 1382 cm-1 torna-se mais 

intensa. As bandas referentes ao anel glucosamina e a ligação (1→4) da quitosana 

permanecem inalteradas. Neste ponto, podemos colocar o mecanismo proposto por 

Sun e colaboradores [114] em questão. Portanto, é correto afirmar que os grupos NH2 

ligados ao C-2 participam de fato na redução do íon metálico em questão. 

Comportamento semelhante ocorreu para a formação das Q/NPs-Ag. O espectro 

de infravermelho para o sistema envolvendo a prata é apresentado na Figura 42. 

 

 

Figura 42: Infravermelho das amostras Q (—), Q/Ag (—). 

 

Observa-se para a amostra Q/Ag as bandas foram deslocadas para números de 

onda menor (1384, 1357 e 1319 cm-1), além da mudança no aspecto das bandas. Este 

resultado mostra que o íon prata interage com o grupo NH2 da quitosana. 
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4.7.2 Formação das esferas funcionalizadas 

 

Neste tópico serão discutidos os resultados referentes à formação de esferas 

Q/NPs-Au, Q/NPs-Ag, Q/NPs-Au/Ag, Q/Al/Au e Q/Al/Ag (Figura 43). 

 

 

Figura 43: Esferas (A) Q/NPs-Au, (B) Q/NPs-Ag e (C) Q/NPs-Au/Ag. 

 

Após a preparação das Q/NPs-Au e Q/NPs-Ag, estas soluções foram resfriadas 

até a temperatura ambiente, sendo verificado um decréscimo significativo da 

viscosidade nestes dois sistemas (Tabela 17). 

 

Tabela 17: Viscosidade das soluções usadas na preparação das esferas 
funcionalizadas com nanopartículas de ouro e prata. 

Solução Viscosidade (cP) CM* Observação 

Q 488 97,6% Esferas homogêneas 

Q/Ag 285 95,3% Esferas homogêneas 

Q/Au 299 99,8% Esferas homogêneas 

Q/NPs-Ag 98 98,6% Esferas homogêneas 

Q/NPs-Au 83 83,2% Não forma esferas 

Q/NPs-Au 299 90% Esferas homogêneas 

Q/NPs-Au/Ag 120 95% Esferas homogêneas 

Q/Al/Ag 271 91% Esferas homogêneas 

Q/Al/Au 805 95% Esferas homogêneas 

*Confiança da medida de viscosidade fornecido pelo equipamento. 
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 Após os 15 min de agitação as viscosidades das soluções Q/Au e Q/Ag 

reduziram em aproximadamente 38% e 41%. Decorridos os 30 min para a formação 

das Q/NPs-Au e 4h para a formação de Q/NPs-Ag, as viscosidade diminuiram de 299 

para 83 cP e 285 para 98 cP. 

 Os termogramas para as esferas Q/Al, Q/Al/Au e Q/Al/Ag são apresentados na 

Figura 44. 

 

 

Figura 44: Termograma das esferas Q/Al (—), Q/Al/Au (—) e Q/Al/Ag (—). 

 

Como discutido anteriormente, a esfera Q/Al apresenta três estágios de perda de 

massa, sendo observado o mesmo comportamento para a amostra Q/Al/NPs-Au, porém 

a perda de massa envolvida na primeira fase corresponde a 22,5% enquanto que, na 

segunda fase a perda corresponde a ≈9,0%. Por outro lado, observa-se que a fase 

orgânica da amostra Q/Al/Ag se decompõe a baixas temperaturas (<250°C) e acima 

disso praticamente não ocorre variação na perda de massa. 

Os espectros UV-vis obtidos no modulo de refletância, para as amostras Q/Al/Au 

e Q/Al/Ag, são apresentados na Figura 45. 
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Figura 45: Espectros Uv-vis das Q/NPs-Au (—), Q/NPs-Ag (—) e Al2O3/Au (—) e 

Al2O3/Ag a 600 °C (—). 

 

De acordo com os espectros UV-vis observa-se a banda de plasmon em 535 nm, 

para amostra calcinada (Al2O3/Au). Para a amostra Al2O3/Ag não foi observada a 

banda de plasmon característico, no entanto, a cor alaranjada observada após a 

calcinação indica, ainda, a presença das nanopartículas de prata no material (Figura 

46). 

 

Figura 46: Fotografia dos pós para as amostras: a) Al2O3/Au e b) Al2O3/Ag após 

serem calcinadas a 600 °C. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 A obtenção de esferas de alumina suportadas com nanoparticulas de ouro e 

prata foram preparadas utilizando a quitosana como molde. O método usado para a 

obtenção destes materiais mostrou-se bastante promissor, que nos permitiu concluir: 

 

 A viscosidade da solução final, concentração da solução quitosana, composição 

da solução coagulante e proporção dos precursores foram requisitos 

considerados importantes na formação das esferas. O controle destes 

parametros permitiu obter esferas Q/Al e Al2O3 com elevada simetria. 

 

 Nanopartículas de ouro e prata foram sintetizadas usando unicamente a 

quitosana como agente redutor/estabilizante. Evidenciou-se que a temperatura e 

o tempo de exposição no banho térmico foram um parâmetros importantes na 

formação das nanopartículas. O diâmetro médio das partículas de ouro e prata 

obtidas foram 14,96 e 14,28 nm. 

 

 Os resultados de infravermelho indicaram que o deslocamento das bandas de 

infravermelho em 1600 e 1423 cm-1 foram deslocados para números de ondas 

menores. Isto foi um indicativo de que os grupos NH2 da quitosana participam da 

redução/estabilização das Q/NPs-Au e Q/NPs-Ag. 

  

 A mudança de fases nas esferas Q/Al sinterizadas foram acompanhadas por 

difração de raios-X e infravermelho. Os resultados apresentados indicaram o 

surgimento das fases boemita, Al2O3 e Al2O3. As isotermas de adsorção-

desorção indicaram área superficial específica de 200-350 m2 g-1 e podem ser 

classificadas como sendo mesoporas. 
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6 PERSPECTIVAS 

 

 Aplicar as esferas de Al2O3 e híbridos em reações orgânicas, tais como 

epoxidação de olefinas, condensação aldólica entre outras. 

 

 Aplicar as esferas Q/Al em reações de catálise. 

 

 Preparar esferas de alumina dopadas com íons metálicos de interesse para a 

catálise como, por exemplo, Mg2+, Ca2+, Sr2+ e Ni2+. 

 

 Aplicar as Q/NPs-Ag como antifúngico em alimentos. 

 

 Preparar nanopartículas de ouro e prata utilizando outros biopolímeros, por 

exemplo, pectina e alginato de sódio. 
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