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RESUMO 

 

Os biopolímeros são facilmente encontrados cotidianamente por 

apresentarem uma versatilidade de aplicações, tendo em vista as suas 

propriedades de biodegradabilidade e de biocompatibilidade. Dentre esses, 

pode-se ressaltar a quitosana, um polímero atóxico, biodegradável, 

biocompatível e produzido por meio de fontes naturais renováveis. Sendo as 

maiores áreas de aplicação da mesma as indústrias farmacêuticas e biomédicas, 

devido à sua ação farmacológica. Desse modo, este trabalho tem como objetivo 

geral obter membranas de quitosana e de quitosana com sulfato de neomicina, 

para tratamento de lesões cutâneas. O presente trabalho consistiu inicialmente 

na caracterização da quitosana utilizada, por meio da titulação condutimétrica, 

para determinação do grau de desacetilação, da viscosimetria, para obtenção da 

massa molar média do polímero, e do teor de sólidos. Em seguida foram obtidas 

as membranas de quitosana e de quitosana com sulfato de neomicina, as quais 

foram caracterizadas através do teor de sólidos, grau de intumescimento e grau 

de degradação. Os resultados mostram que as membranas de quitosana com 

neomicina apresentaram uma menor degradação e menor estabilidade quando 

comparadas com as membranas que contêm apenas quitosana. 

 

Palavras-chave: Polímero; Quitosana; Neomicina; Membrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Biopolymers are easily found on a daily basis because they have a 

versatility of applications due to their properties of biodegradability and 

biocompatibility. Among these, it is possible to emphasize chitosan, a non-toxic 

polymer, biodegradable, biocompatible and produced through renewable natural 

sources. The pharmaceutical and biomedical industries being the main 

application areas of the same, due to its pharmacological action. Thus, this work 

has as general objective to obtain chitosan and chitosan membranes with 

neomycin sulfate, for the treatment of cutaneous lesions. The present work 

consisted initially of the characterization of the chitosan used, through the 

conductimetric titration, to determine the degree of deacetylation, the 

viscosimetry, the average molar mass of the polymer, and the solids content. 

Chitosan and chitosan membranes were then obtained with neomycin sulfate, 

which were characterized by solids content, the degree of swelling and degree of 

degradation. The results show that the membranes of chitosan with neomycin 

showed a lower degradation and lower stability when compared to the 

membranes containing only chitosan. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Os biopolímeros são materiais poliméricos obtidos de fontes naturais ou 

sintetizados, os quais são facilmente encontrados cotidianamente por 

apresentarem uma versatilidade de aplicações. Devido as propriedades de 

biodegradabilidade e de biocompatibilidade, os biopolímeros vêm ganhando 

cada vez mais espaço no mercado e no meio científico, sendo o foco de estudo 

das mais diversas vias para síntese, bem como inúmeras formas de aplicação. 

(FERNANDES, 2009), (DALLAN, 2005). 

 O biopolímero-(1-4)-N-acetil-D-glucosamina é o mais abundante 

encontrado na natureza, depois da celulose. Sua denominação usual é quitina, 

que deriva da palavra grega chiton, significando um revestimento protetor para 

invertebrados. A quitina é encontrada no exoesqueleto de crustáceos, na parede 

celular de fungos e em outros materiais biológicos. Devido a suas grandes 

empregabilidades, pode ser utilizada como agente floculante no tratamento de 

efluentes, como adsorvente para clarificação de óleos e principalmente na 

produção de quitosana. As principais fontes comerciais da quitina são resíduos 

de camarão, siri e lagosta (DALLAN, 2005). 

 O Brasil possui grande potencial pesqueiro, em um vasto litoral e várias 

bacias hidrográficas, além de uma diversidade de fauna aquática. A produção de 

pescado no Brasil em termos de capturas desembarcadas pela pesca extrativa, 

aquicultura marinha e continental, tem atingido níveis próximos a um milhão de 

toneladas anuais. Uma preocupação da indústria pesqueira atualmente diz 

respeito ao destino adequado para seus resíduos, de modo que as agressões ao 

meio ambiente sejam cada vez mais reduzidas. Na medida em que a geração de 

resíduos de camarão e siri é bastante significativa e que tais resíduos são 

constituídos por quitina, proteínas, carbonato de cálcio e pigmentos, tem havido 

grande interesse em seu reaproveitamento, buscando alternativas à sua 

disposição final, com vistas ao desenvolvimento de produtos de valor agregado. 

(FERNANDES, 2009). 

A quitosana foi descoberta em 1859 por Rouget, quando do contato da 

quitina com uma solução de hidróxido de potássio em ebulição (DALLAN, 2005).  
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Ressaltando que a quitosana vem sendo considerada o produto de 

investimentos de diversas áreas industriais, dentre as quais podem-se destacar 

as indústrias farmacêuticas e biomédicas, sendo essas as maiores áreas de 

aplicação da mesma, devido à sua ação farmacológica, que viabiliza o emprego 

da quitosana como agente cicatrizante, aditivo de medicamentos, liberação 

controlada de drogas, biomembranas artificiais, dentre outras (AZEVEDO et al., 

2007).  

De acordo com Nair e Laurencin (2007), a tendência para os próximos 

anos é que cada vez mais os materiais bioestáveis sejam substituídos pelos 

biodegradáveis, para aplicações na área biomédica. A quitosana por apresentar 

propriedades farmacológicas que contribuem para a regeneração de tecidos 

danificados, vem sendo empregada no tratamento de ferimentos e queimaduras, 

na forma de filmes de recobrimentos ou membranas (FERNANDES, 2009). 

  Na área médica e bioquímica a quitosana pode ser usada na forma de 

membrana para hemodiálise (rim artificial), anticoagulante do sangue e outras 

aplicações importantes. Todas as aplicações na área médica têm sido descritas 

como alternativas viáveis, devido a quitosana não ser um produto toxico (DE 

BRUM, OSVALDINO 1988). 

  Nos últimos anos, o estudo de lesões cutâneas causadas por 

queimaduras tem sido intensificado, principalmente porque as mesmas ocupam 

o terceiro lugar entre os acidentes que mais ocorrem no mundo (Rossi e col., 

2003). 

 

Devido aos avanços tecnológicos na área da saúde e as melhores 

condições de vida, a partir do século XX, a esperança de vida populacional 

brasileira tem aumentado. Junto a esses avanços na qualidade de vida do 

brasileiro, cresce a demanda por serviços e tecnologias na saúde, dado os 

cuidados a serem dispensados a população idosa e ao maior número de 

acidentes e traumas associados ao aumento da população 

(FERNANDES,2009). 

  O corpo humano é recoberto por aproximadamente dois metros 

quadrados de pele, que além de desempenhar o papel de barreira aos ataques 

externos, ainda é responsável pela regulação da temperatura corpórea e pela 

remoção de impurezas. Assim sendo, qualquer lesão cutânea, além de causar 
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danos físicos e térmicos superficiais, pode também afetar as funções fisiológicas 

de tecidos internos (Geeson e Berg, 1991). Dentre as causas mais comuns de 

lesões cutâneas, encontram-se as queimaduras (Yong e Khor, 2001). 

 No tratamento de ferimentos ou queimaduras, a quitosana pode ser 

empregada soba a forma de filmes de recobrimentos ou membranas, soluções 

colidais ou esponjas (DALLAN, 2005), (FERNANDES, 2009).   

 Apesar de existir diversos materiais para tratamento de queimaduras 

disponíveis no mercado, normalmente o custo é muito elevado, devido ao custo 

dos curativos e sua necessidade de troca (FERNANDES, 2009). 

 A quitosana é um polímero natural obtido pela desacetilação da quitina e 

apresenta reconhecida propriedade antimicrobiana (bactericida, bacteriostática, 

fungicida e fungistática) e cicatrizante (Craveiro e col., 1999), justificando a 

realização deste trabalho. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho tem como objetivo obter membranas de quitosana e de 

quitosana com neomicina, para tratamento de lesões cutâneas.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar a quitosana, através da viscosimetria capilar, da titulação 

condutimétrica e do teor de sólidos; 

• Produzir membranas de quitosana e quitosana com sulfato de neomicina;  

• Caracterizar as membranas de quitosana e quitosana com sulfato de 

neomicina, através do intumescimento, grau de degradação e teor de 

sólidos; 

• Verificar qual das membranas possui melhor resultado proposto pelo 

trabalho. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 QUITOSANA 

 

 

A quitosana foi descoberta em 1895 por Rouget, quando o mesmo buscava 

formas de desacetilação da quitina (TAVARES, 2011), a qual é um dos 

biopolímeros naturais mais comuns, ficando atrás apenas da celulose em 

questão de disponibilidade, mas que devido a sua elevada cristalinidade e fortes 

ligações de hidrogênio, a mesma apresenta uma baixa reatividade química, 

tornando mais difícil o seu processamento, proporcionando aplicações mais 

limitadas. Favorecendo, desse modo, estudos que visem a otimização do 

processo de síntese da quitosana. (CARONI, p. 49, 2009). 

A quitina, matéria-prima da quitosana, é abundantemente obtida nas 

carapaças de crustáceos, as quais são encontradas em elevada disponibilidade, 

tendo em vista que são rejeitos da indústria pesqueira, sendo considerados 

poluentes. A quitina é isolada através de processo químico que envolve etapas 

de desmineralização e desproteinização, a partir daí a quitina é desacetilada 

obtendo a quitosana (AZEVEDO, et al., 2007). 

A quitosana é um polímero natural extremamente abundante, 

biodegradável e atóxico. Estudos recentes propõem seu uso como material 

potencialmente atraente para diversas aplicações, principalmente em 

engenharia, biotecnologia e medicina (GONÇALVES, ARAUJO, 2011). 

 A quitosana é um polissacarídeo amino derivado do processo de N-

desacetilação da quitina (CHIOU E LI, 2003). 

  Quanto à sua estrutura química a quitosana pode ser definida como um 

copolímero de 2-amino-2-desoxi-Dglicopiranose e 2-acetamida-2-desoxi-D-

glicopiranose, respectivamente, D-glicosamina e N-acetil-D-glicosamina, de 

composição variável em função do grau residual de acetilação, cujas unidades 

também são unidas por ligações glicosídicas β - (1,4) 

 (CARONI, P.48,2009).  
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Embora apresentem algumas semelhanças estruturais, a diferença no grau 

de desacetilação altera as suas propriedades físico-químicas, biológicas e 

biomédicas. Uma modificação facilmente observada é na solubilidade de ambas, 

uma vez que a quitina é insolúvel em água, bem como na maioria dos solventes 

orgânicos, enquanto que a quitosana apresenta alta solubilidade em ácidos 

fracos (TAVARES, p. 14, 2011).  

Segundo SANTOS (2008), a quitosana é muito mais atrativa quando 

comparada com a quitina, devido à sua estrutura, pois por conter um grupo 

amino, isso possibilita a modificação química da estrutura polimérica original e, 

consequentemente, amplia as suas propriedades funcionais (apud SANTOS, p. 

2, 2011). 

 

 

 

 

Figura 1:  Comparação das estruturas moleculares da quitina e da 

quitosana. Adaptado de (CAMPANA-FILHO et al., 2007). 
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 Propriedades da quitosana 

 

A quitosana, quando em estado sólido, apresenta estrutura semicristalina. 

Sua morfologia vem sendo amplamente estudada, já se encontra na literatura a 

sua característica de polimorfismo, podendo assumir uma diversidade de formas 

a partir de uma solução (AZEVEDO et el., p. 29, 2007), tais como sistemas 

particulados, hidrogéis, filmes e fibras (CARONI, p. 51, 2009). 

Segundo Kim et al. (2008), a quitosana possui em sua molécula grupamentos 

funcionais reativos, sendo esses grupos amino (NH2) e grupos hidroxila (OH), de 

modo que o amino é facilmente protonado, proporcionando um aumento na 

solubilidade da molécula, e os grupos hidroxila podem ser substituídos, também 

com o objetivo de melhorar a solubilidade ou para formar polímeros ramificados 

(apud FERNANDES, p. 9, 2009). Além disso, vale ressaltar que a modificação 

química desses grupos, possibilita a formação de inúmeros derivados da 

quitosana, bem como proporciona a adequação das propriedades intrínsecas da 

molécula para diversas finalidades. (FURTADO, p. 16, 2016).  

Há na literatura estudos que comprovam a relação direta da atividade 

biológica da quitosana, com as suas propriedades físico-químicas, tendo em 

vista por exemplo a sua atividade antimicrobiana, que aumenta na medida em 

que o pH do meio diminui, de modo que o polímero apresenta essa atividade em 

meios com pH menor que 6,5 (FERNANDES, p. 11, 2009).   

Segundo Costa Silva et al. (2006), a quitosana desempenha papel 

importante no processo de cicatrização, pois a mesma possibilita a redução do 

tempo de coagulação sanguínea, devido a sua capacidade de agregar as 

plaquetas e as hemácias pela interação entre as cargas positivas dos grupos 

aminos livres com as cargas negativas dos receptores de hemácias. Além disso, 

a quitosana possui ainda a capacidade de se degradar no organismo, de prevenir 

infecções quando aplicada no local lesionado, rápida resposta anti-inflamatória, 

dentre outras (FERNANDES, 2009). 
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3.2 SOLUBILIDADE DA QUITOSANA 

 

 Algumas aplicações farmacêuticas da quitosana são limitadas, por 

exemplo, devido a problemas de hidrossolubilidade, uma vez que esta é insolúvel 

em água e meio neutro, condição em que enzimas fisiológicas exercem sua 

atividade (KUBOTA; TATSUMOTO et al., 2000). Contudo, muitos estudos, 

visando conferir solubilidade a quitosana, estão sendo desenvolvidos. A 

solubilidade em meio neutro e alcalino pode ser alcançada através de 

modificações químicas na estrutura da quitosana, essas modificações são 

possíveis devido à grande quantidade de grupos amino reativos ao longo de sua 

cadeia polimérica. Esses grupos proporcionam um mecanismo para ligação de 

grupamentos laterais. A modificação química desses grupos gera inúmeros 

derivados de quitosana, aumentando o leque de aplicações desse biopolímero. 

Muzzarelli et al. (MUZZARELLI; TOSI et al., 2003) 

 

3.3 PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS DA QUITOSANA 

 

Desde a década de 70, estudos apontam resultados satisfatórios acerca 

da ação farmacólogica da quitosana, os quais reportam à tal como um agente 

acelerador de cicatrização, devido a sua capacidade de induzir a formação de 

fibras de colágeno (TAVARES, 2011).  

Ressaltando que a quitosana vem sendo considerada o produto de 

investimentos de diversas áreas industriais, dentre as quais podem-se destacar 

as indústrias farmacêuticas e biomédicas, sendo essas as maiores áreas de 

aplicação da mesma, devido à sua ação farmacológica, que viabiliza o emprego 

da quitosana como agente cicatrizante, aditivo de medicamentos, liberação 

controlada de drogas, biomembranas artificiais, dentre outras (AZEVEDO et al., 

2007). 

A partir disso, a quitosana tem atraído interesse na área biomédica e 

farmacêutica, sendo empregada na produção de curativos e agentes 

hemostáticos, por possuir a capacidade de acelerar a coagulação sanguínea, 

também é utilizada no tratamento de cicatrização de feridas e queimaduras, 

como ataduras de quitosana, por ativar a proliferação celular e acelerar tal 

tratamento (CARONI, 2009). 
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Há alguns anos a quitosana vem sendo usada na área farmacológica, como 

material de suplemento nutricional para perda de peso e para redução do 

colesterol. A quitosana age no transporte de lipídeos no intestino, onde a mesma 

por ser carregada positivamente acaba por se unir a ácidos graxos livres e sais 

biliares, dessa forma, limitando a absorção desses lipídeos pelo organismo 

(TAVARES, 2011). 

Pesquisas na área também mostraram que a quitosana possui 

propriedades que a torna eficaz no tratamento de hemorragias e que ela tem sido 

utilizada em ataduras. Além disso, desde o ano de 1970 estudos mostram que a 

quitosana se comporta como um agente acelerador de cicatrizações, pois a 

mesma induz a formação de fibras e de colágeno (TAVARES, 2011). 

 Na área médica e bioquímica a quitosana pode ser usada na forma de 

membrana para hemodiálise (rim artificial), anticoagulante do sangue e outras 

aplicações importantes. Todas as aplicações na área médica têm sido descritas 

como alternativas viáveis, devido a quitosana não ser um produto toxico (BRUM, 

Osvaldino 1988). 

 

3.4 MEMBRANAS DE QUITOSANA 

 

 

Membrana pode ser definida como uma barreira seletiva, a qual separa 

duas fases que restringe, total ou parcialmente os componentes presentes nas 

fases (SILVEIRA, p. 3, 2013) 

De um modo geral as membranas podem ser classificadas em duas 

categorias, densas e porosas. (SILVEIRA, 2013) 

Tanto as membranas densas como as porosas podem ser isotrópicas ou 

anisotrópicas, ou seja, podem ou não apresentar as mesmas características 

morfológicas ao longo de sua espessura. (DALLAN, 2005) 

O método mais utilizado para a obtenção de membranas de quitosana é o 

casting, no qual a quitosana é solubilizada em meio ácido, em seguida a solução 

é espalhada em uma placa de vidro e pela evaporação do solvente, a membrana 

é obtida. Esse é considerado o método mais simples para essa finalidade, no 

entanto, além dele, existem outras técnicas de produção de membranas de 
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quitosana, que são por extrusão; termomecânico, utilização da força mecânica e 

a energia térmica; e knife coating, processo que consiste no espalhamento da 

solução do polímero em certa velocidade sobre uma placa, com o auxílio de uma 

lâmina (FURTADO, p. 17, 2016), (DALLAN, 2005).  

Para Chen et al. (2002), devido a estas características peculiares, as 

membranas de quitosana estão sendo empregadas para diversos fins, como por 

exemplo, empacotamento de alimentos, pele artificial, regeneração do tecido, 

sistemas de liberação de fármacos, dentre outros (apud MACEDO et al 2010). 

A quitosana também tem uma excelente capacidade de formação de 

fibras e filmes, possibilitando a utilização desse polímero para preparação de 

membranas (DODANE; VILIVALAM, 1998; KUMAR, 1999). 

As membranas poliméricas têm, em geral, alta capacidade de absorção 

de líquidos, alta permeabilidade a gases, apropriado transporte de fluidos, e alta 

seletividade para o transporte de substâncias de altas massas molares e 

apolares. Tais características, combinadas com adequadas propriedades 

mecânicas, fazem com que estas membranas sejam atraentes no tratamento de 

feridas como material de cobertura (ClASEAN et al., 2006) 

 

 

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DA QUITOSANA 

 

 

A caracterização da quitosana é de fundamental importância para o 

conhecimento de fato das suas propriedades físico-químicas e biológicas. 

Segundo BRANCO (2011) tais propriedades variam de acordo com a 

metodologia empregada na obtenção da quitosana, pois durante tal processo, 

diversos fatores influenciam na qualidade em sua forma polimérica, modificando 

grau de desacetilação, massa molecular, viscosidade e outros parâmetros de 

caracterização (apud BRANCO, 2011). 

A caracterização física, química, mecânica e biológica de membranas de 

quitosana utilizadas em processos de regeneração de pele, portanto, atuando 

como biomateriais envolve três sistemas interligados de técnicas complexas 

progressivas, onde se avaliam as propriedades intrínsecas do material em si, de 
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sua superfície e algumas implicações biológicas decorrentes de seu uso (Lyman 

e Rowland, 1989). 

 

 Determinação do teor de sólidos 

 

O teor de sólidos é possível de determinar através da pesagem da massa 

exata de quitosana obtida durante o processo de desacetilação. Em seguida, o 

mesmo deve ser levado a estufa a uma temperatura de 105ºC até alcançar a 

massa constante. O teor de sólidos (𝑊𝑐ℎ𝑖𝑝) foi obtido a partir da equação 1: 

(BRANCO, 2014) 

 

Equação (1)     Ts =
ms

m0
∙ 100                                                                                                                                           

 

Onde: Ts – Teor de sólidos 

m0 – Massa inicial da quitosana 

mS – Massa constante após a secagem 

 

 Obtenção da massa molecular média através da viscosimetria 

capilar. 

 

A viscosimetria é uma técnica que permite caracterizar polímeros por meio 

de soluções diluídas, na qual pode se extrair informações a respeito da massa 

molecular, de acordo com a viscosidade intrínseca [ ] . A viscosidade intrínseca 

é obtida através de medidas de escoamento do solvente e das concentrações 

poliméricas diluídas, utilizando um viscosímetro capilar de Cannon-Fenske 

Kulicke; Clasen (2004). 

A viscosidade intrínseca deve ser obtida em sistemas de diluição, no qual as 

concentrações poliméricas sejam mínimas, ou seja, em condições que minimize 

as interações entre as macromoléculas, permitindo apenas interações entre o 

polímero e o solvente. Os principais parâmetros que afetam os valores de [η], 

são fatores como a concentração, massa molar, temperatura, taxa de 

cisalhamento e estruturas poliméricas. No caso de polieletrólitos, o grau de 

dissociação dos grupos iônicos também é um fator importante e deve-se 

considerar Alves (2008). 
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A viscosidade intrínseca é determinada em função da viscosidade relativa 

(ηr), da viscosidade específica (ηsp), da viscosidade reduzida (ηred) e da 

viscosidade inerente (ηiner), as quais variam de acordo com a concentração da 

solução. As mesmas são calculadas pelas equações apresentadas na tabela 1 

(LUCAS, p. 129, 2001). 

 .    

Tabela 1:  Equações que definem diversos tipos de viscosidade 

Nome Equação que define Unidade 

Viscosidade relativa 

0

r

t

t
 =

         (2) 

Adimensional 

Viscosidade 

específica 

1sp r = −
      (3) 

Adimensional 

Viscosidade reduzida 

0

1
1

sp

red

t

C t C

 
 = − = 

        (4) 

dL/g 

Viscosidade inerente 

 

ln( )r

iner C
=




     (5) 

dL/g 

 

 

A viscosidade intrínseca [ ]  é calculada através da Equação (6), de 

Huggins (1942): 

Equação (6)  
2[ ] [ ]red k C =  + 

                                                                                                                               

 
Onde: 𝑛𝑟𝑒𝑑 – Viscosidade reduzida 

[𝑛] – Viscosidade intrínseca (coeficiente linear) 

[𝑛]2 – Viscosidade intrínseca (coeficiente angular) 

k – Constante de Huggins 

De posse dos dados de viscosidade intrínseca da solução de quitosana é 

possível determinar a massa molecular viscosimétrica pela Equação (6.1), de 

Mark-Houwink.      

 

               

 

Fonte: Adaptado de LUCAS, 2001. 
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   Equação (6.1)   

     
[ ] .Mvk  =

                                                                                                                             

            

Onde: 𝑀𝑣- Massa molar média do polímero 

[𝑛] – Viscosidade intrínseca (coeficiente linear) 

𝑘 = 0,076 (constante característica do polímero) 

∝ = 0,76 (constante característica da geometria da molécula do polímero) 

Obs.: Os valores de 𝑘 e de ∝ são para a quitosana em solução tampão de ácido 

acético/ acetato de sódio. 

 

 Grau de desacetilação via titulação condutimétrica. 

 

A técnica de titulação condutimétrica é empregada na caracterização da 

quitosana, pois a partir da mesma é possível determinar o grau de desacetilação 

(%GD) do polímero. A qual consiste na análise da variação da condutividade, 

consequente da substituição de íons, por meio da titulação da amostra de 

quitosana em solução de ácido clorídrico com uma solução padrão de hidróxido 

de sódio. A medida que a solução vai sendo titulada, os íons vão sendo 

substituídos e isso é observado através da variação da condutividade da amostra 

(ANTONINO, 2007). 

Através da extrapolação das retas utilizando os dados de condutividade em 

função do volume consumido de hidróxido de sódio, obtêm-se um gráfico com 

três regiões bem definidas. De modo que a primeira região remete ao volume de 

hidróxido de sódio consumido pelos íons H+ livres na amostra de solução ácida, 

necessário para neutralizá-la. A segunda indica o volume consumido da base 

pelos grupos aminos protonados (NH3+) e a terceira está associada ao excesso 

dos íons Na+ e OH- presentes na solução (BRANCO, 2014).  

A partir da extrapolação das retas, obtêm-se os dados de volumes 

necessário para calcular o grau de desacetilação através da Equação (7): 

 

     Equação (7) 

2 116,1 [ ] ( )
%

base V V
GD

m

  −
=

                                                                                          (7) 
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Onde: %𝐺𝐷 – Grau de desacetilação 

[𝑏𝑎𝑠𝑒] – Concentração da base 

(𝑉2 − 𝑉1) – Volume de base utilizado para neutralizar os grupos ácidos da 

quitosana 

𝑚 – Massa da quitosana 

 

3.6  TÉCNICAS PARA CARACTERIZAÇÃO DA QUITOSANA 

 

 Teor de sólidos 

 

A análise de teor de sólidos como uma ferramenta de caracterização, como 

já falado anteriormente, possibilita a determinação do valor real da massa de 

determinado material, através da razão entre as massas antes e depois do 

procedimento de pesagem e secagem. Os valores do teor de sólidos para as 

membranas de quitosana e de quitosana com sulfato de neomicina também 

podem ser calculados através da Equação 1 (BRANCO, 2014). 

 

 Intumescimento 

 

Segundo Assis et al. (2003), a quitosana caracteriza-se por apresentar um 

alto grau retenção de água, isso se dá devido a uma caraterística estrutural da 

mesma, a presença de grupos amino, os quais apresentam ligações covalentes 

(N-H), desse modo a eletronegatividade das mesmas gera sítio de alta 

polaridade, possibilitando o rearranjo das moléculas de água em torno desses 

sítios (apud FERNANDES, p. 44, 2009). 

Desse modo, o grau de intumescimento é uma propriedade de suma 

importância para a caracterização da quitosana, tendo em vista que a partir dele 

é possível determinar a capacidade de absorção e de retenção de líquido da 

mesma. (apud FERNANDES, p, 47, 2009) 

O ganho percentual de massa úmidas da amostra pode ser determinado a 

partir da Equação (8) (PASPARAKIS e BOUROPOULOS, 2006), (TANUMA, et 

al, 2009) e (FERNANDES, 2009).  
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Equação(8)       .100
f i

i

m m
GI

m

−
=                                                                                                                     

 

Onde: %𝐺𝐼 – Grau de Intumescimento 

𝑚𝑖 – Massa inicial da membrana 

𝑚𝑓 – Massa final da membrana 

 

 

 Teste de degradação: Simulação do ambiente estomacal 

 

Esta técnica de caracterização, tem o objetivo de simular o ambiente 

estomacal, fazendo-se o uso de uma solução tampão (Clark-Lubs) de pH 1,2 

pela mistura de 50 mL de KCl 0,2 mol/L e de 64,5 mL de HCl 0,2 mol/L. Esse 

procedimento, tem o intuito de observar, o comportamento das membranas no 

trato estomacal. Técnica adaptada de Atche et al. (ATCHE et al., 2000). 

 

 

3.7 ADSORÇÃO DE FÁRMACOS 

 

 

Adsorção é o processo em que os materiais de uma fase acumulam-se ou 

concentram-se na superfície interfacial de outra fase (KIM, 2004), logo, ela está 

relacionada a um fenômeno de interface (DĄBROWSKI, 2001). Define-se 

interface como o limite entre duas ou mais fases existentes. O fenômeno de 

adsorção, então, ocorre na interface de duas fases, tais como, líquido-líquido, 

líquido-vapor, líquido- sólido, vapor-sólido e sólido-sólido (KIM, 2004). 

 

O termo “adsorção de fármacos na interface líquido-sólida” refere-se a um 

caso particular de um fenômeno que ocorre assim que substâncias presentes 

em uma fase líquida acumulam ou concentram na superfície ou poros de um 

sólido, caracterizando um fenômeno de interação de interfaces 

(SOMASUNDARAN, 2006). Sendo assim, o fármaco, que é a substância 
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adsorvida, é chamada de adsorvato e o sólido, de adsorvente (Figura 2). 

Diferentes fatores podem interferir no processo de adsorção, como por exemplo, 

solubilidade do adsorvato, pH, temperatura, natureza do adsorvente 

 

Outros estudos enfatizaram a combinação da quitosana com outros 

materiais, de modo a promover uma cura mais rápida que a quitosana pura. 

Filmes biodegradáveis de quitosana aliada a fármacos se mostram mais estáveis 

a variações de pH e promoveram a aceleração do fechamento da ferida em ratos. 

(KHOR e LIM, 2003). HIRANO et al. 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de http://www.vu.union.edu/~bakranis/aerogels/results.htm. 

 

 

Quando há penetração de moléculas do adsorvato na fase sólida, tem-se 

o fenômeno de absorção. O termo “sorção” é usado para denotar tanto adsorção 

quanto absorção, quando ambos ocorrem simultaneamente ou quando não é 

possível distinguí-los (DĄBROWSKI, 2001). 

 

 

 

 

Figura 2: Representação do processo de adsorção. 

http://www.vu.union.edu/~bakranis/aerogels/results.htm
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 Sulfato de neomicina  

 

A neomicina é um importante antibiótico aminoglicosídeo de amplo 

espectro, efetivo contra bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e 

micobactérias (VASTRAD & NEELAGUND, 2011). O sulfato de neomicina é um 

complexo antibiótico solúvel em água, utilizado em diversas preparações 

farmacêuticas, como preparações oftálmicas, tópicas, orais ou para 

administração intravenosa (HANKP & ROHRER,  2006;  STYPULKOWSKA  et 

al., 2013). 

A neomicina apresenta uma faixa terapêutica limitada, e é potencialmente 

tóxica, podendo causar nefrotoxicidade e ototoxicidade. Os efeitos tóxicos mais 

predominantes constituem-se de lesão renal e surdez neural irreversível 

(ADAMS et al., 1996; BRUNTON et al.; 2006). 

A análise da neomicina e outros antibióticos aminoglicosídeos é uma difícil 

tarefa por serem fármacos de alta polaridade, não voláteis  e  principalmente pela 

ausência de grupos cromóforos e fluoróforos (STYPULKOWSKA et al., 2013). 

A neomicina é composta em sua maioria pela neomicina B, mas também 

há a presença da neomicina C e neomicina A, conhecida como neamina, que é 

um produto da decomposição das neomicinas B e C (Figura 3). A neomicina B é 

mais ativa que  a neomicina C contra uma variedade de microrganismos, e  seus 

componentes podem ser encontrados em um produto com misturas de 50:50 a 

95:5 dos componentes B e C, respectivamente, o que dificulta e torna análise da 

neomicina por métodos cromatográficos (STYPULKOWSKA et al., 2013). 
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 Aplicação do sulfato de neomicina  

 

Este antibiótico é utilizado no tratamento de diversas infecções na pele ou 

mucosas, como queimaduras, úlceras e dermatoses infecciosas. Assim como 

outros antibióticos aminoglicosídeos, seu mecanismo de ação baseia-se na 

inibição da síntese de proteínas, além de ser pouco absorvida pelo trato 

gastrointestinal e ser excretada pelo rim. Cerca de 97% de uma dose oral de 

neomicina não são absorvidos, sendo eliminados de forma inalterada nas fezes 

(BRUNTON et al.; 2006) 

 

Figura 3: Estruturas químicas das substâncias relatadas de neomicina. 
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3.8 PELE: HISTOLOGIA E FISIOLOGIA 

  

 Desde o surgimento de civilizações remotas, a história universal revela 

preocupação com o tratamento das feridas. Na pré-história, preparavam 

cataplasma de folhas e ervas para tratar casos de hemorragias e há centenas 

de anos tem sido observado que o desbridamento de tecidos necrosados em 

feridas infectadas e cauterizações contribuíam, e muito, para a manutenção da 

ferida limpa e seca (SHERMAN et al., 2000). Com o passar do tempo, vários 

outros métodos também foram sendo adicionados e aperfeiçoados (BAER, 1931; 

CHERNIN, 1986). 

 Após 1945, com a descoberta e o advento da antibioticoterapia, muitas 

técnicas foram deixadas de lado. Passado certo tempo, percebeu-se que os 

antibióticos levavam as bactérias a desenvolver resistência, pela seleção de 

cepas ou linhagens menos suscetíveis (NAYLOR et al., 2001), e que os 

tratamentos, além de se serem mais caros, quando comparados a outros, muitas 

vezes, não conseguiam impedir que as complicações graves dessem origem às 

amputações (SHERMAN, WYLE, 1996). 

 A pele é um dos maiores órgãos, atingindo 16% do peso corporal. Ela recobre 

toda a superfície corporal e é constituída por uma porção epitelial. (Origem 

ectodérmica), a epiderme, e uma porção conjuntiva (origem mesodérmica), a 

derme. Abaixo e em continuidade com a derme encontra-se a hipoderme ou 

tecido celular subcutâneo, que não faz parte da pele, servindo-lhe apenas de 

união com os órgãos adjacentes (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013)  

 O corpo humano é recoberto por aproximadamente dois metros quadrados de 

pele, que, além de desempenhar o papel de barreira aos ataques externos, ainda 

é responsável pela regulação da temperatura corporal e pela remoção de 

impurezas (DALLAN, 2005).  

  Por meio de sua aparência a pele torna-se o órgão que demonstra o 

avanço da idade. Seu estado depende de uma série de fatores, tais como: idade, 

sexo, clima, alimentação, hábitos e situação de saúde do indivíduo 

(GONÇALVES et al 2015). 

 

 Epiderme  
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 A epiderme é constituída por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. 

As células que fazem parte desta camada são os queratinócitos (mais 

abundantes); os melanócitos; as células de langerhans e as de Merkel 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013) 

 Os melanócitos são derivados da crista neural embrionária e apresentam 

citoplasma globoso, de onde partem prolongamentos que penetram nas células 

das camadas basal e espinhosa, e transferem os grânulos de melanina para as 

células dessas camadas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013) 

 As células de Langerhans são derivadas da medula óssea e são importantes 

elementos do sistema imunológico (ABREU; MARQUES, 2003). Elas são 

capazes de captar antígenos, processá-los e apresenta-los aos linfócitos T, 

participando da estimulação dessas células (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013) 

 As células de Markel, segundo IRION (2012), tem função sensorial de 

mecanorreceptores, associadas a terminações nervosas intradérmicas e 

encontram-se mais numerosas nas áreas das mãos, planta dos pés e lábios. 

  

 

Figura 4: Epiderme 
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 Derme 

 

 A derme, de acordo com Junqueira e carneiro (2013), é o tecido conjuntivo 

onde  se apoia a epiderme e une a pele ao tecido celular subcutâneo (também 

chamado hipoderme) É constituída por duas camadas, de limites pouco distintos: 

a papilar, que é superficial, e a reticular, mais profunda. Irion (2012) afirma que 

os fibroblastos são as principais células da derme. Estes são capazes de 

secretar macromoléculas (colágeno e proteínas de elastina) importantes durante 

o processo de cicatrização.  

Candido (2001) descreve a derme como a camada da pele vascularizada, 

rica em colágeno e em anexos, como glândulas sudoríparas, sebáceas e folículo 

piloso e é responsável pela manutenção do pH e pela proteção antimicrobiana e 

antifúngica. 

 

 

 Hipoderme 

 

A pele se apoia sobre o tecido adiposo maduro, o subcutâneo, ou hipoderme. 

Possui como unidade básica os adipócitos coesos formando um microlóbulo. 

Vários microlóbulos formam o lóbulo secundário e os vários lóbulos secundários 

são percorridos por vasos sanguíneos (MEIRELES; SILVA, 2011). 

 

 

Figura 5: Hipoderme 
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 Função da pele 

 

A camada córnea da epiderme protege o organismo contra a perda de água 

e contra o atrito. Através de suas terminações nervosas sensitivas, recebe 

constantemente informações sobre o ambiente e as envia para o sistema 

nervoso central. Por meio de seus vasos sanguíneos, glândulas e tecido adiposo, 

colaboram com a termorregulação do corpo. Um pigmento que é produzido e 

armazenado na epiderme, a melanina, tem função protetora contra os raios 

ultravioletas. E na pele, ainda, se forma a vitamina D3 pela ação da radiação 

ultravioleta do sol sobre precursores sintetizados no organismo (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2013) 

3.9 BIOMATERIAIS EMPREGADOS NO TRATAMENTO DE LESÕES 

CUTÂNEAS 

 

Os biomateriais apresentam a propriedade de biocompatibilidade, de 

modo que induz no paciente uma resposta positiva a uma aplicação específica, 

sem sofrer rejeição ou provocar reações adversos no corpo do indivíduo 

(FERNANDES, p. 3, 2009). Pois, de acordo com FRANCO (2005) esse material 
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tem a finalidade de tratar, aumentar ou até mesmo substituir tecido, órgão ou 

função do corpo (FRANCO, p. 17, 2014). 

Nas últimas décadas, inúmeras pesquisas vêm sendo realizadas na área 

de tratamento de regeneração de pele visando à obtenção de biomateriais que 

melhorem tanto a quantidade como a qualidade de vida dos pacientes (DALLAN, 

p. 12, 2005). 

Segundo Trinca et al (2017), o desenvolvimento de biomateriais no intuito 

de regenerar a pele é de grande interesse científico e clínico. Uma vez que estes 

novos materiais são comumente usados na forma de curativos ou andaime e a 

presença de uma estrutura de poro é essencial, pois permite o transporte de 

gases e nutrientes. Além da proteção mecânica, os curativos têm a função 

clássica de barreira contra infecções bacterianas e perda de fluidos e proteínas. 

Desse modo, é desejável o uso de materiais capazes de realizar tais ações e 

também estimular a migração celular, proliferação e formação do novo tecido. 

A quitosana tem sido um dos biomateriais, nos últimos anos, de 

importantes pesquisas para o tratamento de lesões [Jayakumar et al, 2011]. 

Diversas são as formas do uso de quitosana para o tratamento de feridas, tais 

como membranas porosas [Z. Cao et al , 2017] 

Estudos demonstram uma importante ação da quitosana no processo de 

cicatrização de feridas cutâneas devido à sua biocompatibilidade e biocondução 

de fármacos (DALLAN, 2005) 

A quitosana também estimula a migração de neutrófilos, os quais são 

responsáveis por reduz a inflamação e previne infecções segundo, Park et al., 

(2009) 

Ensaios com animais dos autores Okamoto et al. e Shigemasa e Minami 

com quitina e quitosana demonstraram que houve aceleração no processo de 

cicatrização das feridas, além da diminuição da dor e proteção da superfície da 

ferida. Membranas porosas de quitosana ou esponjas podem controlar a perda 

de água e promover a drenagem de exsudato das lesões devido à capacidade 

desse polímero ser permeável ao oxigênio. A quitosana tem grupos amino livres 

na estrutura química, isso permite a ligação eletrostática com grupamentos 

negativos, deste modo pode inserir na matriz, por exemplo, extratos, antibióticos, 

nanopartículas de íons e fármacos. Isso é interessante para o processo de 

cicatrização da ferida [Locinto, 2012; Franco, 2014; Kholkhoev, et al, 2017] 
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4 METODOLOGIA 
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4.1 MATERIAIS  

 

A pesquisa foi executada nos laboratórios de Química Geral e Química 

Aplicada À Engenharia da Universidade Federal Rural Do Semi Árido (UFERSA) 

– Campus Caraúbas, sendo grande parte dos materiais utilizados 

disponibilizados pela própria instituição e outra parte doada por uma farmácia 

manipulação da cidade e pela orientadora deste presente trabalho.  

 

Os equipamentos utilizados para execução do trabalho estão listados na 

Tabela (2). 

 

 Tabela 2. Equipamentos utilizados na execução da metodologia.  

Equipamento Fabricante 

Estufa SOLAB Modelo SL-102 

Balança Analítica Shimadzu Modelo AUY220 

Agitador Magnético Quimis Modelo 0261M23 

Banho Maria Nova Instruments 

Viscosímetro 

Ubbelound 

QUALIVIDROS 

Condutivímetro MS Tecnopon® Instrumentação Modelo mCA 

150 

pHmetro pHmeter Modelo JK-PHM-005 

Agitador Mecânico Edutec Modelo EEQ-9034 

 

 

 

Todos os reagentes utilizados foram de grau PA (puro para análise), com 

exceção apenas do Sulfato de Neomicina e da Quitosana. No caso da quitosana, 

a mesma passou por um processo de purificação antes de ser utilizada. Todos 

os reagentes necessários para a execução desse trabalho estão descritos na 

Tabela (3) a seguir.  

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Tabela 3. Reagentes utilizados na execução da metodologia. 

Reagentes Fabricante 

Hidróxido de Amônio (P.A., 28-30%) Aphatec Química Fina 

Álcool Etílico (P.A., 99,5%) Dinâmica Química Contemporânea 

LTDA 

Hidróxido de Sódio (P.A., 99%) Aphatec Química Fina 

Ácido Clorídrico (P.A., 37%) Proquímicos 

Ácido Acético (P.A., 99,7%) Impex 

Quitosana Comercial Polymar 

Sulfato de Neomicina Farmácia Fórmula Certa 

Biftalato de Potássio Vetec 

 

 

 

4.2  PURIFICAÇÃO DA QUITOSANA 

 

 

A purificação da quitosana foi realizada com a dissolução do material em 

uma solução de ácido acético (CH3COOH) a 0,5 mol.L-1 (pois a mesma é solúvel 

em meio ácido) sob agitação constante por 24horas (utilizando agitador 

mecânico). O material foi filtrado com o objetivo de remover as impurezas 

insolúveis. Após ser filtrado, foi acrescentada a amostra Hidróxido de Amônio 

(NH4OH) até a precipitação da quitosana, como mostra a Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Processo de precipitação da quitosana purificada. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 



40 
 

 

                          Fonte: Adaptado de: De Oliveira Silva, 2017 

 

Após esta etapa foi realizada lavagens com água destilada até que o pH 

da água de lavagem atingisse pH 7,0. Posteriormente a quitosana foi lavada com 

álcool etílico (CH3CH2OH), seca em estufa a uma temperatura entre (40ºC -

50ºC), como mostra a figura 7. 

 

Figura 7: Quitosana purificada em processo de secagem. 

 

 

                              Fonte: Adaptado de: De Oliveira Silva, 2017 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA QUITOSANA 
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 Teor de sólidos 

 

O teor de sólidos é uma característica que diz respeito ao valor real da 

massa da amostra, pois nessa análise é feita uma secagem da amostra em 

questão e toda a água e outras substâncias presentes na mesma são 

volatilizadas restando apenas a quitosana (BRANCO, 2014). 

A técnica utilizada foi adaptada de Branco (BRANCO, 2014) e para que a 

massa real seja pesada é necessário fazer a razão entre a massa após a 

secagem e a massa inicial, como mostrado na Equação (1): 

 

 

 

 Determinação da massa molar média  

 

 A massa molar média foi determinada por meio da viscosidade intrínseca. 

As medidas de viscosidade foram feitas utilizando a técnica de viscosimetria 

capilar descrita e adaptada de Signini e Campana Filho (SIGNINI E FILHO, 

1998).  

 Para a obtenção da viscosidade intrínseca e, posteriormente a 

determinação da massa molar média utilizando o programa OriginPro 8.0, foi 

preparada uma solução de quitosana previamente purificada, de modo que 0,20 

g do material foi dissolvido em 100 mL de uma solução tampão (ácido 

acético/acetato de sódio com pH ~ 4,5) sob agitação contínua de 15 horas. Em 

seguida aquecida em banho maria a 80 °C por 2 minutos. Após atingir a 

temperatura ambiente adicionou-se mais 100 mL de solução tampão ( ácido 

acético/acetato de sódio pH = 4,5) e foi novamente aquecido a 80 ºC por 2 

minutos.  

Após a solução de quitosana atingir a temperatura ambiente, as medidas 

de viscosidade foram feitas usando um viscosímetro capilar de vidro do tipo 

Ubbelohde 1C, a uma temperatura de 25,00 ± 0,1 °C, Figura 8. O ensaio foi 

repetido seis vezes, diluindo a solução de quitosana com o solvente, o tampão 

ácido acético/acetato de sódio.  

 

Figura 8: Esquema de execução da técnica de viscosimetria capilar. 
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Fonte: Adaptado de: De Oliveira Silva, 2017 

 

 Determinação do grau médio de desacetilação 

 

O grau de desacetilação foi determinado pela técnica da titulação 

condutimétrica. Tal procedimento foi adaptado do trabalho de Fernandes 

(FERNANDES, 2004).  

Para isso foi preparada uma solução de quitosana, para a qual 0,2 g do 

material foi dissolvido em 40 mL de solução aquosa de ácido clorídrico (HCl) 

0,05M sob agitação por 18 horas. Em seguida, foram adicionadas 100 mL de 

água destilada a solução de quitosana e a mesma foi titulada com uma solução 

padrão de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1466 M. As variações nas medidas de 

condutividade, de temperatura e de pH da mesma foram observadas utilizando 

um condutivímetro e um pHmetro, como ilustrado na Figura (9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sistema de análise de titulação condutimétrica 
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        Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 

 

 

  Preparação das membranas de quitosana 

 

O procedimento para a preparação das membranas de quitosana, Figura 

10, foi adaptado do trabalho de Branco (BRANCO, 2014). Inicialmente foi 

preparada uma solução de quitosana a uma concentração de 10 g/L em ácido 

acético a 2% durante 24 horas, sob agitação constante. Após esse tempo de 

reação, a solução de quitosana foi posta em placas de petri, usando os volumes 

de 30, 50 e 70 mL, denominadas QUI30, QUI50 e QUI70, as quais foram postas 

a secar a temperatura ambiente, como mostra a Figura 10. As mesmas foram 

levadas a cabo para posterior caracterização. 

Para retirar as membranas das placas de petri, adicionou-se uma solução 

de NaOH (hidróxido de sódio) para facilitar a remoção. 

 

 

Figura 10: membranas de quitosana QUI30, QUI50 e QUI70. 
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                                  Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 Preparação das membranas de Quitosana com sulfato de 

Neomicina 

 

  As membranas de quitosana com sulfato de Neomicina, Figura 11, foram 

feitas seguindo um conceito de adaptação realizada por RANA et al. (2007) e por 

FERNANDES (2009) em um trabalho sobre membranas de quitosana com 

sulfato de condroitina. As mesmas foram produzidas a partir da preparação de 

uma solução aquosa de 75% de quitosana e 25% de Sulfato de Neomicina, em 

ácido acético 2%, submetida a agitação contante durante 24 horas. Após esse 

tempo de reação, a solução de quitosana foi posta em placas de petri, à 

diferentes volumes, 30, 50 e 70 mL, denominadas QUISN30, QUISN50 e 

QUISN70, as quais foram postas a secar a temperatura ambiente, como mostra 

a Figura 11. As mesmas foram levadas a cabo para posterior caracterização. 

 

 

 

Figura 11: membranas de quitosana com sulfato de neomicina 
QUISN30, QUISN50 e QUISN70. 
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Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DAS MEMBRANAS DE QUITOSANA 

 

 Teor de Sólidos  

 

 O procedimento empregado para a determinação do teor de sólidos foi 

adaptado do que foi utilizado e descrito no trabalho de (BRANCO, 2014). Desse 

modo, o teor de sólidos foi determinado através da pesagem das massas exatas 

das membranas de quitosana e de quitosana com neomicina (m0). Em seguida, 

as mesmas foram levadas à estufa a uma temperatura de 105ºC até alcançarem 

a massa constante (ms). O teor de sólidos das membranas foi obtido a partir da 

Equação 1. 

 

 

 

 Intumescimento  

 

 A metodologia de análise de grau de intumescimento das membranas de 

quitosana e de quitosana com neomicina foi adaptada de Pasparakis e 
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Bouropoulos (PASPARAKIS e BOUROPOULOS, 2006), Tanuma (TANUMA, et 

al, 2009) e Fernandes (FERNANDES, 2009).  

Para determinação do grau de intumescimento, inicialmente foram 

preparadas as amostras de membranas e pesadas enquanto secas, em seguida 

foram imersas em água destilada. Após 1, 2, 6, 10, 25, 48 horas de imersão, as 

amostras foram retiradas da solução e pesadas. Tal análise foi feita em duplicata. 

O grau de intumescimento foi avaliado como o ganho percentual de massa das 

amostras úmidas e determinado pela Equação 8. 

 

 Teste de Degradação com simulação do ambiente estomacal   

 

 

A simulação do ambiente estomacal foi adaptação da técnica de Atche et 

al. (ATCHE et al., 2000).  

A solução tampão (Clark-Lubs) de pH 1,2 foi preparado pela mistura de 

50 mL de uma solução de KCl 0,2 mol/L e de 64,5 mL de uma solução de HCl 

0,2 mol/L. Em seguida as mesmas foram colocadas em diversas placas de petri. 

Após isso, as membranas de quitosana e de quitosana com o sulfato de 

neomicina foram submersas nas soluções separadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE SÓLIDOS  
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Através dos dados da massa inicial (m0) da amostra de quitosana e da 

massa final após a secagem (ms) obtidos na análise, foi possível determinar o 

teor de sólidos a partir da aplicação de tais dados na Equação 1.  Os resultados 

obtidos estão apresentados na tabela a seguir.  

 

Tabela 4. Resultados da análise de teor de sólidos da quitosana comercial 
purificada. 

m0 (g) ms (g) Ts (%) 

0,5004 0,4345 86,83 

 

 

O resultado do teor de sólidos da quitosana comercial purificada apresenta 

coerência com a literatura, pois nos seus trabalhos de Caroni (2009) e Branco 

(2014), obtiveram 89 % e 86,31 % respectivamente. 

       

 

5.2 DETERMINAÇÃO DA MASSA MOLAR 

 

   Através dos dados de concentrações e tempo de escoamento do solvente 

e da amostra, obtidos através da análise viscosimétrica, foram determinados os 

respectivos valores da viscosidade relativa (𝜂𝑟), da viscosidade específica (𝜂𝑠𝑝), 

da viscosidade reduzida (𝜂𝑟𝑒𝑑) e da viscosidade inerente (𝜂𝑖𝑛𝑒𝑟), os quais são 

apresentados na Tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Medidas de viscosidade da solução de quitosana em função das 
concentrações 

Concentração 

(g/L) 

𝜼𝒓 𝜼𝒔𝒑 𝜼𝒓𝒆𝒅 (mL/g) 𝜼𝒊𝒏𝒆𝒓 (mL/g) 

1,0010 1,35654 0,35654 356,17992 304,62984 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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0,9100 1,31689 0,31689 348,23600 302,50166 

0,8342 1,31454 0,31454 377,05006 327,83878 

0,7700 1,26144 0,26144 339,53776 301,63267 

0,7150 1,24351 0,24351 340,57495 304,80965 

0,6673 1,22605 0,22605 338,75322 305,40632 

 

 

 

 

 

 

A determinação da viscosidade intrínseca e da massa molar média é de 

suma importância para a caracterização da quitosana, pois essas propriedades 

podem afetar as características de seletividade e permeabilidade da membrana 

e também é um parâmetro importante na preparação de soluções nas sínteses 

da membrana (SILVEIRA, 2013). 

Os dados da extrapolação das retas de iner  e red , Figura 12, utilizando o 

programa OriginPro 8, são relatados através da equação Huggins (1942), a partir 

da qual pode-se determinar a viscosidade intrínseca,  . 

2[ ] [ ]red k C =  +   

onde [ ] , é o coeficiente linear, o coeficiente angular 2[ ]  e k  é a constante de 

Huggins. Através desta equação, foi obtida a viscosidade intrínseca (coeficiente 

linear), [ ]  = 310,99427 ± 0,00537 mL.g-1.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Viscosidade reduzida/inerente em função da concentração de 

quitosana.  

 

Fonte: autoria própria, 2018. 
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Sendo esse resultado coerente com a literatura, pois de acordo com a 

mesma tal propriedade para a quitosana comercial varia na faixa de 104 - 106 

g/mol (CANELLA e GARCIA, 2001). 

Após encontrada a viscosidade intrínseca, é possível determinar a massa 

molecular viscosimétrica pela equação de Mark-Houwink. 

[ ] vkM  =  

onde k , é uma constante característica do polímero e depende da temperatura 

e do solvente, e α é a constante característica da geometria da molécula do 

polímero e a vM  massa molar média do polímero. Através desta equação foi 

obtida a massa molar média, = 5,57x104 g.mol-1. Dos Santos et al., (2007), 

determinou a viscosidade intrínseca e a massa molar média de duas amostras 

de quitosana e seus resultados foram respectivamente, 360 mL.g-1 e 6,9 x 104 

g/mol (DOS SANTOS et al., 2007). 

5.3 DETERMINAÇÃO DO GRAU MÉDIO DE DESACETILIZAÇÃO  

 

A Figura 13 mostra a curva de titulação condutimétrica, em duplicata, de 

uma solução ácida de quitosana com uma solução padrão de NaOH 0,1444 M. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Figura 13: Gráfico em duplicata da titulação condutimétrica 

relacionando a condutividade com a variação de volume de NaOH. 
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A referida figura está dividida em três regiões (FERNANDES, 

2004). 

• Região 1: neutralização do H+: a neutralização do ácido livre ocorre a 

medida que que o sistema é titulado com NaOH. Nesta região, 

observa-se a diminuição da condutividade a medida que o volume de 

solução de NaOH é aumentada. Como a condutividade está 

relacionada com a mobilidade iônica em solução, o íon Na+ é maior do 

que o íon H+ proporcionando menor mobilidade; 

• Região 2: neutralização dos grupos amino (-NH3
+) presentes na 

quitosana: o íon Na+ é menor do que os grupos amino, aumentando a 

mobilidade dos íons, consequentemente aumentando a condutividade 

do sistema;  

Fonte: Autoria própria, 2018 
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• Região 3: excesso de íons Na+ e OH-: nessa região tem-se um excesso 

de íons em solução proporcionando uma maior mobilidade, 

consequentemente apresentando um aumento mais acentuado da 

condutividade do sistema.  

Com a extrapolação das retas mostradas na Figura 13 pode-se obter o 

grau de desacetilação, %GD , utilizando o OriginPro 8. As regiões, 1, 2 e 3 

correspondem ao volume de base para neutralizar os grupos amino protonados. 

O grau de desacetilação, %GD , podem ser calculados através da equação 

abaixo. 

2 116,1.[ ].( )
%

NaOH V V
GD

m

−
=  

O resultado determinado para o grau de desacetilação de 85,40% é 

satisfatório para o polímero, tendo em vista que de acordo com a literatura 

(FERNANDES, 2009) a quitina é convertida em quitosana quando a mesma 

apresenta grau de desacetilação superior a 50%, indicando a conversão dos 

grupamentos N-acetil em D-glicosamina. Tal resultado está apresentado na 

Tabela 6. 

 

               Tabela 6. Resultados da análise de titulação condutimétrica da 
amostra de quitosana comercial 

mquit (g) VNaOH, I (mL) VNaOH, F (mL) %GD 

0,2003 3,2371 10,4847 85,40 

 

 

 

O grau de desacetilação é capaz de influenciar as características 

químicas, físicas e biológicas do polímero (JIANG, CHEN et al, 2003), hidrofobia, 

capacidade de reticulação (GUPTA E JABRAIL, 2006), solubilidade e 

viscosidade de suas soluções (KUMAR, 2000).  

De acordo com Canella e Garcia (CANELLA E GARCIA, 2001) para que 

um polímero seja considerado como quitosana o seu grau de desacetilação deve 

estar entre 70% e 95%. O resultado da análise foi de 87,36%, indicando que o 

polímero é 87,36 % quitosana e 12,64 % é quitina.  

Fonte: Autoria própria, 

2017 
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Segundo Kumar, (KUMAR, 2000), o grau de desacetilação é uma 

importante característica dos polímeros, pois ele determina a quantidade de 

grupos amino presentes no biopolímero.  

Para Fernandes, (FERNANDES, 2009), para que o polímero seja 

quitosana a conversão quitina/quitosana, ou seja, o grau de desacetilação tem 

que apresentar um valor superior a 50%.  

 

 

5.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE SÓLIDOS DAS MEMBRANAS. 

  

5.4.1 Determinação da membrana de quitosana. 

 

Através dos dados da massa inicial (m0) da membrana de quitosana e da 

massa final após a secagem (ms) obtidos na análise, foi possível determinar o 

teor de sólidos a partir da aplicação de tais dados na Equação abaixo. 

0

.100%s
s

m
T

m
=          

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Resultados da análise do teor de sólidos das membranas de 

quitosana. 

 

Amostra (mL) m0 (g) ms (g) Ts (%) 

30 0,2581 0,2280 88,34 

50 0,4671 0,4106 87,90 

70  0,6368 0,5563 87,36 

 

 

 

O teor de sólidos possibilita a determinação do valor real da massa de 

determinado material, através da razão entre as massas antes e depois do 

procedimento de pesagem e secagem. 

 

 

 

 Caracterização das membranas de quitosana e de quitosana com 

sulfato de neomicina 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 
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A Tabela 8 mostra os resultados do teor de sólidos para membranas de 

quitosana com sulfato de neomicina. 

 

Tabela 8. Resultados da análise de teor de sólidos das membranas de 

quitosana com sulfato de neomicina (75:25 %). 

Amostra (mL) m0 (g) ms (g) Ts (%) 

30 0,2705  0,2424 89,61 

50 0,3579 0,3187 89,05 

70  0,3637 0,3223 88,62 

 

 

 

Como pode ser observado a massa real para as membranas feitas com 

volume menor, 30 mL, é maior do que para as demais membranas. Tanto as 

membranas apenas com quitosana como as membranas com o sulfato de 

neomicina. Isso pode ser explicado pelo fato dessas membranas com menor 

volume de água evaporar mais facilmente, proporcionando maior massa real. 

 

5.5 DETERMINAÇÃO DO GRAU DE INTUMESCIMENTO  

 

 Grau de intumescimento GI para as membranas de quitosana. 

 

Foi determinado o grau de intumescimento, equação 8, das membranas de 

quitosana através dos dados de massa inicial ( mi ), a qual corresponde a massa 

da amostra seca, e da massa final ( mf ), que corresponde a massa da amostra 

intumescida. Todas as medidas foram feitas em duplicata. 

Equação (8)         %
mi mf

GI
mi

−
=  

De posse dos dados da Tabela 9 e aplicando-os na equação acima, para 

efetuar o teste as membranas foram imersas em água destilada nos intervalos 

de tempo de 1, 2, 6 ,10 ,25 ,48 horas.  

 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 
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Tabela 9: Média das massas das amostras de membranas de quitosana e 
seus respectivos desvios. 

Amostra 30 50 70 

mi  (g) 0,3042±0,001 0,5197±0,002 0,7289±0,002 

1 (h) 0,5288±0,007 0,8808±0,024 1,2611±0,004 

2 (h) 0,5201±0,007 0,8806±0,003 1,2143±0,047 

6 (h) 0,5111±0,004 0,8340±0,007 1,1087±0,075 

10 (h) 0,4790±0,019 0,7865±0,053 0,8870±0,010 

25 (h) 0,4806±0,016 0,6688±0,006 0,9323±0,003 

48 (h) 0,3782±0,021 0,5429±0,006 0,7702±0,027 

 

A Figura 14 e a Tabela 10 mostram o grau de intumescimento (GI) em 

função do tempo para as três membranas: com 30, 50 e 70 mL. De posse dos 

valores das massas e aplicando-os na Equação 9, foi calculado o grau de 

intumescimento em termos de (% GI), para cada amostra de membrana de 

quitosana nos tempos analisados. 

 

Figura 14: Grau de intumescimento para as três amostras de membranas de 

quitosana em função do tempo. 
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Como pode ser observado na Figura 14, o %GI diminui para todas as 

membranas, 30, 50 e 70 mL, a medida que o tempo aumenta. Na primeira hora 

a absorção de água é de 73,01 %, Tabela 10, considerado um valor baixo se 

comparado aos valores que Fernandes, (2009) obteve. Nesse trabalho, foi obtido 

um grau de intumescimento, na primeira hora, para suas membranas apenas 

com quitosana uma média de 648,08% (FERNANDES, 2009).  

Já no trabalho de Silva, (2017), que fez o intumescimento de membranas 

com 30, 40 e 50 mL com uma solução tampão (PBS) com pH aproximadamente 

7,4. Ela obteve uma absorção de 110,04 %, mostrando uma diferença de 37,03 

% no intusmecimento (SILVA 2017).  

 

Tabela 10. Resultados da análise do grau de intumescimento das 
membranas de quitosana. 

 

Tempo (h) QUI30 (%) QUI50 (%) QUI70 (%) 

1 71,925 69,45 73,01 

2 69,00 64,14 66,66 

6 66,14 60,5 52,06 

10 55,80 51,24 21,70 

25 56,18 28,68 27,19 

 

  

Para os tempos seguintes foi notável uma redução na taxa de 

intumescimento para todas as amostras. Encontra-se na literatura que essa 

redução se deve ao fato que à medida em que há o intumescimento da estrutura 

do polímero, os sítios hidrofílicos vão sendo preenchidos com o solvente, 

havendo uma diminuição desses e uma consequente redução no grau de 

intumescimento (OLIVEIRA e COSTA JÚNIOR, 2014).  

A redução do grau de intumescimento previne consequências indesejáveis, 

como a degradação das fibras dos filmes além da degradação por ataque de 

microrganismos (ASSIS, 2003, apud FERNANDES, 2009).  

Após a segunda hora de imersão pode-se notar uma redução na massa 

das amostras, indicando que nesse intervalo de tempo, o processo de absorção 

de água para tais amostras atingiu o equilíbrio constante (FERNANDES, 2009). 

Fonte: autoria própria, 2018 
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 Grau de intumescimento GI para as membranas de quitosana com 

sulfato de neomicina 

 

A análise do grau de intumescimento das membranas de quitosana com 

como sulfato de neomicina também foram feitas em duplicata, desse modo as 

médias das massas das três amostras para cada tempo analisado estão 

apresentadas na tabela 11. 

 

Tabela 11: Média das massas das amostras de membranas de quitosana com 

o sulfato de neomicina e seus respectivos desvios. 

 

Amostra 30 50 70 

mi  (g) 0,1807±0,003 0,3053±0,001 0,4557±0,006 

1 (h) 0,3146±0,009 0,5480±0,020 0,9271±0,052 

2 (h) 0,3385±0,006 0,5484±0,013 0,8969±0,069 

6 (h) 0,3183±0,005 0,5198±0,035 0,8658±0,044 

10 (h) 0,3125±0,001 0,4792±0,051 0,7681±0,060 

25 (h) 0,3237±0,005 0,5137±0,041 0,8058±0,035 

48 (h) 0,1947±0,012 0,4256±0,057 0,5773±0,1241 

 

A Figura 15 e a Tabela 12 mostram o grau de intumescimento (GI) em 

função do tempo para as três membranas: com 30, 50 e 70 mL. De posse dos 

valores das massas e aplicando-os na Equação 9, foi calculado o grau de 

intumescimento em termos de (% GI), para cada amostra de membrana de 

quitosana nos tempos analisados. 
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Figura 15: Grau de intumescimento para as três amostras de membranas de 

quitosana com sulfato de neomicina em função do tempo. 
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Como pode ser visto o grau de intumescimento (GI) para as três amostras 

com sulfato de neomicina diminui à medida que o tempo aumenta e, se 

comparado com a Figura 14 e Tabela 10, seu grau de intumescimento é superior 

ao apresentado pelas membranas contendo apenas quitosana.  

Para membranas obtidas com quitosana e neomicina, os valores são 

maiores do que os valores obtidos para as membranas contendo apenas 

quitosana.  
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Tabela 12. Resultados da análise do grau de intumescimento das 
membranas de quitosana com Sulfato de Neomicina. 

Tempo (h) QUISN30 (%) QUISN50 (%) QUISN70 (%) 

1 74,08 79,52 101,65 

2 87,47 79,47 96,64 

6 76,25 70,71 90,00 

10 72,97 56,915 68,77 

25 79,135 68,21 76,97 

 

 

 

Na literatura diz que a propriedade de hidrofilicidade da quitosana se dá 

como função de seus grupos desacetilados, Figura 1, os quais associados aos 

grupos hidroxilas e amino, atribuem a esse polímero a afinidade por moléculas 

polares. Assim sendo, a concentração de quitosana na membrana interfere 

significativamente na quantidade de líquido absorvido (ASSIS e SILVA, 2003).  

Isso explica o fato do menor grau de intumescimento nas membranas de 

quitosana com tetraciclina no trabalho de Silva (2017), visto que essas 

membranas apresentam menor concentração do polímero, tendo em vista a 

proporção de 75% de quitosana e de 25% de tetraciclina utilizada na preparação 

dessas membranas (SILVA, 2017). 

Para o presente trabalho, as membranas com quitosana e sulfato de 

neomicina o intumescimento diminui à medida que o tempo aumenta, porém se 

comparado com as membranas feitas apenas com quitosana, Tabela 10, o seu 

grau de intumescimento é superior. Isso pode ser explicado pelo fato que o 

sulfato de neomicina, Figura 3, assim como a quitosana, devido a sua estrutura, 

absorve bastante água. A quitosana devido seus grupos acetil é solúvel em 

ácidos fracos já o sulfato de neomicina, umas das suas características é a 

solubilidade em água (HANKP & ROHRER, 2006;  STYPULKOWSKA  et al., 2013).  

Na primeira hora de experimento houve um elevado ganho de massa nas 

amostras, sendo que a QUISN70 chegou a 101,65%. Além disso, a perca de 

massa para as membranas com sulfato de neomicina, Tabela 10, ocorreu de 

Fonte: autoria própria, 2018. 
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modo mais lento do que as amostras que contêm apenas quitosana, como 

mostra a Tabela 12.  

A literatura diz que com a taxa de absorção menor de água maior será a 

estabilidade estrutural da molécula (FERNANDES, 2009). Porém nos 

experimentos que contém quitosana com sulfato de neomicina absorveu mais 

água do que a membrana obtida apenas com quitosana, compreende-se que a 

estabilidade estrutural da molécula de quitosana com sulfato de neomicina é 

menor quando comparada a de quitosana. 
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5.6 TESTE DE DEGRADAÇÃO COM SIMULAÇÃO DO AMBIENTE 

ESTOMACAL 

 

 Teste de degradação das membranas de quitosana  

 

A tabela 13 mostra os resultados do grau de degradação das membranas 

de quitosana: QUI30, QUI50 e QUI70 em solução tampão Clark-Lubs.  

 

Tabela 13: Resultados da análise do grau de degradação das membranas 
de quitosana. 

Membranas Intervalo deTempo Observação 

QUI30 15 - 30 min 
Ocorreu degradação 

total nos primeiros trinta 

minutos. 

QUI50 15 min - 1h 

Degradação observada 

após 30 min de 

submersão. Em 1h de 

experimento ainda se 

observava resquícios da 

membrana. 

QUI70 15 min - 3 h 

Nos minutos 

antecedentes a primeira 

hora da simulação a 

membrana  sofreu 

degradação em metade. 

Sua degradação total só 

foi observada após 3 h 

de experimento. 

 

 

Os resultados mostram que para as membranas QUI30 a degradação total 

ocorre entre 15 e 30 minutos. Para a membrana QUI70 a degradação total ocorre 

com 3 h de experimento, mostrando a fragilidade da mesma e a inutilidade para 

a liberação controlada de fármacos no trato estomacal. Haja vista, que, se 

vinculada com algum princípio ativo os níveis terapêuticos seriam insatisfatórios, 

pois haveria uma liberação e um decaimento abrupto do ativo. (FERNANDES, 

2004) 
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 Teste de degradação das membranas de quitosana com sulfato de 

neomicina  

 

A Tabela 14 mostra os resultados do grau de degradação das membranas 

de quitosana com sulfato de neomicina: QUISN30, QUISN50 e QUISN70 em 

solução tampão Clark-Lubs.  

Tabela 14: Resultados da análise do grau de degradação das membranas de 
quitosana com sulfato de neomicina 

Membranas de 

Quitosana com 

neomicina 

Intervalo de tempo Observação 

QUISN30 15 - 30 min 
Degradação iniciada 

rapidamente, após 30 

min, degradação total. 

QUISN50 15 min - 3h 

Degradação observada 

após 30 min de 

submersão. Em 1h de 

experimento ainda havia 

metade  da amostra. 

Com 3h a amostra foi 

totalmente solubilizada.  

QUISN70 15 min - 5 h 

Primeira hora da 

simulação a membrana 

não sofreu degradação 

considerável. Com 3 h 

de experimento metade 

havia sido dissolvida. 

Sua degradação total só 

foi observada após 5 h 

de experimento. 
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Uma observação a ser feita é o quanto prolongado foi a degradação das 

membranas com sulfato de neomicina, sua maior resistência em relação a 

membrana de quitosana pura ao ambiente ácido do estômago mostra uma 

relevante eficácia no que tange a liberação controlada de fármacos, uma vez que 

para a membrana QUISN70 degrada totalmente após 5 h de experimento. 

 

   De acordo com a literatura, o polímero empregado para liberar o princípio 

 ativo de forma controlada pode atuar retardando a dissolução do fármaco, 

inibindo a difusão do fármaco para fora do sistema terapêutico, ou controlando o 

fluxo da solução de fármaco (FERNANDES, 2004) 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A partir dos dados obtidos foi possível obter as membranas de quitosanas, 

e quitosana com sulfato de neomicina, determinar as propriedades importantes 

da quitosana, bem como das membranas produzidas com ela.  

Através dos resultados é possível afirmar importantes constatações em 

relação as membranas de quitosana e membrana com sulfato de neomicina.  

 

• Para as membranas obtidas com o volume de 30 ml, o teor de 

sólidos é maior do que para os demais volumes, tanto para as 

membranas com quitosana pura quanto para membranas com 

sulfato de neomicina, indicando maior evaporação da água; 

• Através da caracterização da quitosana comercial utilizada, obteve-

se satisfatórios de grau de desacetilação e de massa molar média, 

os quais mostraram-se coerentes com a literatura; 

• As membranas de quitosana pura apresentaram menor grau de 

intumescimento do que as membranas com sulfato de neomicina, 

indicando que a membrana que contém apenas quitosana é mais 

estável; 

• O baixo grau de intumescimento da membrana de quitosana e 

quitosana com sulfato de neomicina, comparado à literatura, 

proporciona também baixa probabilidade de degradação das fibras 

dos filmes e ataque de microorganismos, podendo ser utilizadas 

para tratamento de ferimentos na pele. 
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