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Quitosana é um biopolímero abundante, com notáveis propriedades físico-químicas e biológicas, usualmente 
empregado em um vasto campo de aplicações. Trata-se de um polieletrólito catiônico em soluções aquosas ácidas, que 
proporciona características únicas. Neste trabalho, a quitosana foi caracterizada por RMN ¹H e estudou-se seu 
comportamento reológico em função do tipo de quitosana, da taxa de cisalhamento, da concentração polimérica, da 
concentração de sal, do tempo e da temperatura. Utilizou-se o modelo de Otswald-de Waele para calcular parâmetros 
reológicos, importantes no entendimento da dinâmica macromolecular em solução. 
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 Rheological study of chitosan in solution 

 
Chitosan is an abundant biopolymer with remarkable physicochemical and biological properties, usually employed in a 
wide range of applications. It acts as a cationic polyelectrolyte in aqueous acid solutions, leading to unique 
characteristics. In this work, chitosan was characterized by ¹H NMR and its rheological behavior were studied as 
function of chitosan sample, shear rate, polymer concentration, ionic strength, time and temperature. In order to 
calculate rheological parameters and to understand the macromolecular dynamic in solution, the Otswald-de Waele 
model was fitted. 
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Introdução 

Nos últimos anos, muitas pesquisas têm desenvolvido materiais à base de 

polissacarídeos, por serem, em geral, biocompatíveis, biodegradáveis e abundantes, sendo 

potencialmente utilizáveis devido a sua ampla variedade de propriedades funcionais [1]. 

Celulose e quitina são, nessa ordem, os polissacarídeos de maior ocorrência na natureza, 

estimando-se uma produção anual conjunta da ordem de 10¹¹ toneladas [2]. Esses biopolímeros 

apresentam arquitetura atômica semelhante, diferenciando-se pela presença do grupo acetamido 

(NHCOCH3) e hidroxila (OH) nas posições C-2 da quitina e celulose, respectivamente [3]. 

A quitina, maior constituinte do exoesqueleto de crustáceos, possui estrutura química 

constituída de unidades 2-acetamido-(2-desoxi-D-glucopiranose) (N-acetil-D-glicosamina) 

interligadas por ligações do tipo β(1→4). Devido à sua rígida estrutura cristalina formada por fortes 

interações por pontes de hidrogênio, a quitina não é hidrossolúvel e apresenta pobre solubilidade em 

solventes orgânicos – o que limita suas aplicações. Dessa forma, para atenuar essas barreiras, a 

quitina pode ser desacetilada em meio alcalino, produzindo a quitosana. Esta, de fato, consiste na 

sua maior aplicação [2]. 
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Quitosana é um copolímero linear constituído de unidades 2-acetamido-(2-desoxi-D-

glucopiranose) (N-acetil-D-glicosamina) e 2-amino-(2-desoxi-D-glucopiranose) (D-glucosamina) 

em proporções variáveis, onde o número percentual de meros N-acetil-D-glicosamina no polímero é 

o grau de acetilação (GA%). Em meio aquoso ácido, a quitosana é protonada nos grupamentos 

amina distribuídos ao longo da cadeia polimérica, configurando-se como um polieletrólito 

catiônico; a densidade de carga resultante altera o volume hidrodinâmico da macromolécula e, 

assim, sua conformação em solução, conferindo solubilidade ao polímero nesse meio [4]. 

A quitosana vem se destacando em um crescente número de aplicações nas mais 

diferentes áreas, tais como: controladores de mobilidade, materiais biomiméticos, agentes de 

liberação controlada de fármacos, agentes antifúngicos e antibacterianos, tratamento de águas, 

produtos alimentícios, cosméticos, quelação de metais e floculação. Tal abrangência está associada 

à sua bioatividade, biocompatibilidade, biodegradabilidade, atoxicidade, habilidade na formação de 

filmes, capacidade de quelação de metais, características físico-químicas e única natureza 

policatiônica dentre os polissacarídeos [2–7]. Em adição, a presença de grupos mais reativos na 

quitosana possibilita diversas modificações químicas, responsáveis por mudanças nas propriedades 

físico-químicas originais e expansão dos seus campos de aplicação [8]. 

A reologia é um método simples e adequado para a obtenção de parâmetros relacionados 

à dinâmica macromolecular em solução. Numa análise desse gênero, faz-se necessário o 

estabelecimento de modelos reológicos que descrevam o comportamento da viscosidade dos 

polímeros em solução [9]. Sabe-se que a viscosidade de soluções polieletrolíticas diferem 

consideravelmente da viscosidade das soluções dos polímeros não-iônicos; além disso, a 

viscosidade dessas soluções é influenciada por diversos fatores – tais como: concentração de 

polímero, solvente e temperatura [10]. 

Neste trabalho, avaliou-se o comportamento reológico de soluções aquosas ácidas de 

quitosana em função do tipo de quitosana, da taxa de cisalhamento, da concentração polimérica, da 

concentração de sal, do tempo e da temperatura. Aplicou-se o modelo de Otswald-de Waele para as 

curvas de viscosidade obtidas das soluções em estudo. Os polímeros foram purificados e elucidados 

estruturalmente pela espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de próton (RMN ¹H). 

 
Experimental 
Material 

Foram utilizadas duas quitosanas comerciais, aqui denominadas QBM (GA = 23% e Mv 

= 35.700 g.mol-1) e QAM (GA = 18% e Mv = 910.000 g.mol-1), fornecidas pela Polymar. A massa 

molar média (Mv) foi determinada por Viscosimetria (AcOH 0,3 M/AcONa 0,2 M, a 25 ºC; [η]QBM 
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= 213,56 mL.g-1 e [η]QAM = 780,00 mL.g-1) e o grau de acetilação (GA%) por RMN ¹H. Todos os 

demais reagentes envolvidos são de grau analítico e foram utilizados sem purificação prévia. 

 
Purificação da quitosana 

QBM: Cerca de 1 g do polímero foi disperso em 300 mL de solução aquosa de AcOH 

0,5 M e solubilizado durante 48 horas. Filtrou-se a solução em membrana (Millipore) de tamanho 

de poro 3 µm e, em seguida, precipitou-se o polímero com a adição de solução NaOH 10% à 

solução filtrada (até pH ≈ 8.5). O polímero precipitado foi lavado diversas vezes com água destilada 

até uma condutividade próxima de 20 µS.cm-1 e, finalmente, com soluções aquosas de etanol. O 

produto obtido foi seco sob pressão reduzida, a 60 ºC. 

QAM: Cerca de 1 g do polímero foi disperso em 300 mL de solução aquosa de AcOH 

0,5 M e solubilizado durante 48 horas. Centrifugou-se a solução (25 °C, 15.000 rpm e 20 min) e 

precipitou-se o polímero com a adição de solução NaOH 10% à solução centrifugada (até pH ≈ 8.5). 

Repetiu-se o procedimento e, em seguida, concentrou-se o polímero precipitado em 100 mL de 

solução aquosa de AcOH 0,5M. Centrifugou-se a solução (25 °C, 15.000 rpm e 5 min) e seguiu-se 

com o mesmo procedimento de lavagens e secagem realizado para a QBM. 

 
Caracterização estrutural 

Cerca de 10 mg de quitosana purificada foram solubilizadas em D2O (acrescentando-se 

uma gota de HCl) e, em seguida, retirou-se uma alíquota dessa solução para um tubo de ressonância 

de 5 mm [7]. Os espectros de RMN ¹H dos polímeros foram adquiridos em espectrômetro Varian 

Mercury 200 MHz, a 70 °C. 

 
Preparação das soluções 

Antes da análise reológica, quitosana purificada foi dispersa em soluções aquosas de 

AcOH 0,25 M, AcOH 0,25 M/NaCl 1% e AcOH 0,25 M/NaCl 2%, sendo solubilizada por agitação 

constante, à temperatura ambiente (≈ 25 °C), por 24 h, nas concentrações poliméricas de 5, 10, 15 e 

20 g.L-1. 

 
Medidas reológicas 

O comportamento reológico das diferentes soluções foi analisado em reômetro Haake 

RheoStress RS 150, acoplado a um banho termostatizado, utilizando-se sensor do tipo cilindros 

coaxiais DG41. A viscosidade das soluções poliméricas foi medida em função da taxa de 

cisalhamento (0,1 a 100,0 s-1), do tempo (1 h, dγ/dt = 10 s-1) e da temperatura (25 – 65 °C, dγ/dt = 

10 s-1), para diferentes concentrações de polímero e sal. Nos casos em que a temperatura de análise 

foi maior do que a ambiente, utilizou-se um trap para evitar a evaporação do solvente. 
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Resultados e Discussão 
Após a purificação das quitosanas comerciais, observou-se uma maior homogeneidade 

nos polímeros sólidos, assim como a clarificação das soluções poliméricas – provavelmente pela 

retirada de pequenas partículas insolúveis, provenientes do processo de desacetilação da quitina 

precursora. 

Os espectros de RMN ¹H dos polímeros purificados confirmaram a estrutura química do 

quitosana, apresentando sinais concordantes com a literatura [11,12]. Dada a semelhança dos 

espectros obtidos, a figura 1 apresenta ilustrativamente o espectro de RMN ¹H para a QBM, assim 

como os assinalamentos relacionados à estrutura química do copolímero (em detalhe). O sinal 

intenso em δ 4,6 ppm é atribuído ao solvente utilizado (D2O), que absorve umidade do ar 

rapidamente, extrapolando a intensidade usual dos sinais no espectro. 

 
Figura 1. Espectro de RMN ¹H para a QBM (D2O/HCl, 70 °C, 200 MHz). Detalhe: estrutura química da quitosana. 

Tixotropia e reopetismo, além de serem autênticos comportamentos reológicos de 

dependência do tempo, também podem ser tidos como efeitos que atuam de maneira aditiva sobre 

outros comportamentos, podendo “mascarar” a viscosidade aparente de soluções durante uma 

análise reológica. Uma vez que o comportamento reológico pode ser avaliado por um tempo 

considerável, o efeito da dependência do tempo deve ser estudado para evitar conclusões errôneas. 

A figura 2 apresenta a influência do tempo na viscosidade aparente de soluções de QAM em AcOH 

0,25 M em diferentes temperaturas e presença de sal, todas a 15 g.L-1, numa taxa de cisalhamento 

constante (dγ/dt = 10 s-1), por aproximadamente 1 h. 

No intervalo de tempo e condições estudadas, as viscosidades aparentes das soluções de 

QAM apresentaram caráter pouco dependente do tempo: reopetismo a 25 °C (∆ηAP ≈ +6,5%), 

tixotropia a 55 °C (∆ηAP ≈ –11,1%) e reopetismo a 55 °C na presença de  NaCl 2% (∆ηAP ≈ +5,5%). 
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Figura 2. Efeito do tempo na viscosidade aparente de soluções de QAM em AcOH 0,25. 

Triângulo cheio: 25 °C; triângulo aberto: 55 °C; triângulo aberto invertido: 55 °C e NaCl 2%. Cp = 15 g.L-1, dγ/dt = 10 s-1 e t ≈ 1 h. 

As curvas de fluxo das diferentes quitosanas em soluções de AcOH 0,25 M, para 

diferentes concentrações de polímero, a 25 °C,  são expostas na figura 3. 
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Figura 3. Curvas de fluxo para as soluções de QAM (esq.) e QBM (dir.) em AcOH 0,25 M, a 25 °C. 

Quadrado: 5 g.L-1; círculo: 10 g.L-1; triângulo: 15 g.L-1; diamante: 20 g.L-1. 

Nenhuma das soluções estudadas apresentou tensão mínima de escoamento – 

característica dos fluidos Plásticos e de Bingham. As soluções aquosas ácidas de QBM 

apresentaram, significativamente, uma menor tensão em todas as taxas de cisalhamento para todas 

as concentrações de polímero; isto se deve ao fato da QBM apresentar uma maior fluidez das 

cadeias poliméricas, pelo menor número de emaranhamentos em solução, relacionado à sua menor 

massa molar. Aparentemente, as curvas de fluxo da solução aquosa ácida de QAM apresentaram 

caráter não-Newtoniano, enquanto que as curvas QBM apresentaram caráter Newtoniano – 

sobretudo nas menores concentrações de polímero. Uma vez que o comportamento das curvas de 

fluxo está intimamente ligado ao comportamento das curvas de viscosidade, é natural que as 

soluções que apresentaram maiores tensões – numa dada taxa de cisalhamento, concentração de 

polímero e temperatura –, apresentem maiores viscosidades aparentes – nas mesmas condições. 

A figura 4 permite observar com mais clareza o caráter não-Newtoniano de todas as 

soluções de QAM e da solução QBM 20 g.L-1, em AcOH 0,25 M, a 25 °C; por outro lado, as 
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demais soluções de QBM em AcOH 0,25 M exibiram caráter Newtoniano bem definido, a 25 °C. 

Para o caso da QAM, tal comportamento está associado às interações intra e intermoleculares do 

polímero em solução – semelhante aspecto foi observado por Nikolova e colaboradores (1998). Já 

para as soluções de QBM, a mudança de fluxo (de Newtoniano para não-Newtoniano) pode ser 

explicada em termos do aumento das interações intermoleculares polímero-polímero, favorecidas 

em altas concentrações de quitosana em solução (20 g.L-1). 
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Figura 4. Curvas de viscosidade para as soluções de QAM (esq.) e QBM (dir.) em AcOH 0,25 M, a 25 °C. 

Quadrado: 5 g.L-1; círculo: 10 g.L-1; triângulo: 15 g.L-1; diamante: 20 g.L-1. 

Devido à sua natureza policatiônica [5], a quitosana possui uma intrínseca expansão das 

cadeias poliméricas em solução aquosa ácida, causada por repulsões eletrostáticas – configurando 

uma viscosidade aparente em solução, em condições definidas. No entanto, tal viscosidade pode ser 

alterada pela presença de eletrólitos de baixa massa molar e/ou da variação de temperatura, nas 

referidas condições. A figura 5 mostra o efeito da salinidade na viscosidade aparente de soluções de 

QAM em AcOH 0,25 M, a 25 °C. 
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Figura 5. Curvas de viscosidade para as soluções de QAM em AcOH 0,25 M/NaCl 1% (esq.) e AcOH 0,25 M/NaCl 2% (dir.), a 25 °C. 

Quadrado: 5 g.L-1; círculo: 10 g.L-1; triângulo: 15 g.L-1. 

Para uma dada concentração de sal, todas as soluções apresentaram uma diminuição da 

viscosidade aparente das soluções com a diminuição da concentração polimérica. Para uma dada 

concentração polimérica na ausência de sal, ocorreu, notadamente, uma diminuição da viscosidade 

aparente das soluções estudadas com a adição de NaCl 1%; no entanto, não foram verificadas 
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significativas variações na viscosidade aparente dessas soluções dobrando-se a concentração do sal. 

Ao adicionar NaCl 1%, os grupamentos amino-protonados na quitosana foram blindados pelos íons 

Cl- – inibindo a repulsão eletrostática entre as cadeias poliméricas (isto é, desfavorecendo as 

interações polímero-solvente), conduzindo à uma estrutura mais flexível e compacta, resultando na 

diminuição da viscosidade aparente das soluções [4]. Com a adição de NaCl 2%, possivelmente, os 

sítios policatiônicos da quitosana foram saturados, resultando uma pequena diminuição da 

viscosidade aparente das soluções estudadas em relação à presença de NaCl 1%. Para todas as 

concentrações poliméricas e salinas, a viscosidade aparente diminui com o aumento da taxa de 

cisalhamento – indicando o comportamento pseudoplástico (não-Newtoniano). Tal comportamento 

está relacionado a dois fatores: (i) orientação das cadeias poliméricas e (ii) rompimento das 

interações intra e intermoleculares, pelo aumento da taxa de cisalhamento [8]. 

Empregou-se o modelo de Otswald-de Waele (equação 1) para avaliar a dependência 

tensão-taxa de cisalhamento na viscosidade e determinar os índices de fluxo e consistência para as 

soluções em estudo, num dado solvente e numa temperatura definida [9,13]. 

ηAP = k.(dγ/dt)n-1         Equação 1 

Onde ηAP é a viscosidade aparente, k o índice de consistência, (dγ/dt) a taxa de 

cisalhamento e n o índice de fluxo – fluidos pseudoplásticos (n < 1), dilatantes (n > 1) e 

Newtonianos (n = 1 e k = ηAP). 

Este modelo é amplamente utilizado, por descrever, com maior ou menor exatidão, 

grande número de fluidos. No entanto, é válido mencionar um sério limite: para fluidos com 

pronunciado comportamento pseudoplástico (n << 1), o modelo de Otswald-de Waele descreve que 

a viscosidade aparente aumenta indefinidamente com a diminuição da taxa de cisalhamento, assim 

como a situação inversa. Ambos os fenômenos são físico-quimicamente incoerentes [9]. 

Tabela 1. Índices de consistência e de regressão linear obtidos para as soluções em estudo, a 25 °C. 

Amostra k (mPa.sn) R² 

QBM em AcOH, 5 g.L-1 0,0049 0,999 

QBM em AcOH, 10 g.L-1 0,0112 0,999 

QBM em AcOH, 20 g.L-1 0,0272 0,997 

QAM em AcOH, 5 g.L-1 0,0230 0,998 

QAM em AcOH, 10 g.L-1 0,0507 0,999 

QAM em AcOH, 15 g.L-1 0,0980 0,999 

QAM em AcOH/NaCl 1%, 5 g.L-1 0,0089 0,995 

QAM em AcOH/NaCl 1%, 10 g.L-1 0,0286 0,999 

QAM em AcOH/NaCl 1%, 15 g.L-1 0,0658 0,999 

QAM em AcOH/NaCl 2%, 5 g.L-1 0,0091 0,994 

QAM em AcOH/NaCl 2%, 10 g.L-1 0,0254 0,993 

QAM em AcOH/NaCl 2%, 15 g.L-1 0,0637 0,999 

A tabela 1 apresenta os índices de consistência e de regressão linear obtidos para as 

soluções em estudo, a 25 °C, pela aplicação do modelo de Otswald-de Waele. Numa dada 
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concentração de polímero, todas as soluções de QAM (na ausência de sal) apresentaram maior 

índice de consistência do que as soluções de QBM – ilustrando o efeito da massa molar das 

diferentes quitosanas. Para uma dada concentração de sal e uma mesma quitosana, o índice de 

consistência aumenta com a concentração do polímero. Para uma dada concentração polimérica, 

houve uma diminuição do índice de consistência das soluções de QAM com a adição de NaCl 1%; 

no entanto, observou-se apenas uma pequena variação do índice de consistência dobrando-se a 

concentração do sal (NaCl 2%) – semelhante efeito foi ilustrado anteriormente pelas curvas de 

viscosidade. 
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Figura 6. Valores de n para as soluções de QAM e QBM (esq.) e de QBM (dir.) em AcOH 0,25 M, a 25 °C. 

+: QBM; ×: QAM (NaCl 0%); asterisco: NaCl 1%; hexágono: NaCl 2%. 

A figura 6 mostra a variação do índice de fluxo obtida para as soluções em estudo, a 25 

°C, pela aplicação do modelo de Otswald-de Waele. Todas as soluções de QBM apresentaram 

índices de fluxo Newtoniano (0,99 < n < 1,0, para 10 g.L-1), nas concentrações de estudo, a 25 ºC; 

enquanto que as soluções de QAM (na ausência de sal), pseudoplástico – semelhante aspecto foi 

observado por Desbrieres (2004). Todas as soluções de QAM, nas diferentes concentrações de sal, 

apresentaram índice de fluxo pseudoplástico. Com a adição de NaCl 1% houve uma diminuição da 

pseudoplasticidade para todas as concentrações de polímero, em relação à ausência de sal. 

Dobrando-se a concentração de sal, houve um aumento da pseudoplasticidade, também para todas 

as concentrações de polímero. Exceto na presença de NaCl 2%, as soluções de QAM em AcOH 

0,25 M apresentaram uma pronunciada variação do índice de fluxo entre as concentrações 

poliméricas de 5 e 15 g.L-1 – demonstrando que a adição de NaCl 1% desfavorece as interações 

polímero-solvente e favorece as interações polímero-polímero, em relação à ausência de sal, além 

de que com a adição de NaCl 2% ocorre a possível saturação dos grupamentos amino-protonados na 

quitosana, inibindo as interações polímero-polímero, resultando numa variação de índice de fluxo 

aproximadamente nula entre baixa e alta concentração de quitosana. 
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Ambos os parâmetros reológicos (k e n) calculados pelo modelo de Otswald-de Waele 

apresentaram, majoritariamente, bons índices de regressão linear. 

A figura 7 apresenta as rampas de temperatura (25 – 65 °C) para as soluções de QAM e 

QBM em AcOH 0,25 M, nas diferentes concentrações de polímero e sal, a 10 s-1. 
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Figura 7. Rampas de temperatura para as soluções de QAM (acima) e QBM (abaixo) em AcOH 0,25 M (esq.), 

com NaCl 1% (meio) e NaCl 2% (dir.), a 10 s-1. Quadrado: 5 g.L-1; círculo: 10 g.L-1; triângulo: 15 g.L-1; pentágono: NaCl 4%. 

Em geral, todas as soluções apresentaram diminuição na viscosidade aparente com o 

aumento da temperatura e adição de sal. Esse comportamento, em geral, é atribuído ao rompimento 

das interações intra e intermoleculares dos polímeros em solução com o aumento da temperatura, 

sendo mais pronunciado para a QAM – que apresenta maior número de emaranhamentos causados 

pela sua maior massa molar –, sob altas concentrações de quitosana – onde as interações polímero-

polímero são favorecidas; este perfil de viscosidade aparente pode estar sendo influenciado pela 

superposição do efeito tixotrópico, verificado a 55 °C (∆ηAP ≈ –11,1%). A solução de QAM em 

AcOH 0,25 M/NaCl 2% apresentou mínima variação de viscosidade aparente quando dobrou-se a 

concentração de sal – indicando a possível saturação dos grupamentos amino-protonados da 

quitosana, como argumentado anteriormente. As soluções de QBM em AcOH 0,25M e AcOH 0,25 

M/NaCl 2%, ambas a 15 g.L-1, apresentaram aumento na viscosidade aparente a 65 °C; tal fato pode 

estar relacionado ao favorecimento das interações intermoleculares hidrofóbicas dos grupos 

acetamido – associadas ao maior GA% da QBM –, nessas condições. Segundo Desbrieres (2004), 

as interações hidrofóbicas entre as cadeias são endotérmicas. Na solução de QBM em AcOH 0,25 

M/NaCl 1%, a 15 g.L-1, o sal não consegue promover tais interações e, assim, o efeito viscosificante 

não é verificado [8]. É válido notar que todas as soluções apresentaram pouca variação na 



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

viscosidade aparente com o aumento da temperatura e adição de sal, a 5 g.L-1 – condição na qual as 

interações polímero-polímero não são proeminentes. 

 

Conclusões 
A análise espectroscópica por RMN ¹H confirmou a estrutura química das quitosanas 

comerciais. O comportamento reológico das soluções aquosas ácidas de QAM e QBM foi função da 

concentração polimérica, concentração de sal, taxa de cisalhamento e temperatura – adicionalmente, 

para a QAM, também foi função do tempo. A presença de NaCl 1% e o aumento da temperatura 

diminuíram a viscosidade aparente dessas soluções pelo desfavorecimento das interações polímero-

solvente, enquanto que a presença de NaCl 2 ou 4% não implicou em variações consideráveis – pela 

saturação dos grupos amino-protonados das quitosanas e, para a QAM, pela inibição das interações 

polímero-polímero. As soluções aquosas ácidas de QAM foram mais viscosas do que as de QBM 

em todas as condições – embora o caráter tixotrópico verificado a 55 °C para a solução de QAM em 

AcOH 0,25 M possa estar sobreposto nas curvas de viscosidade obtidas; além disso, a orientação 

por cisalhamento diminuiu a viscosidade aparente dessas soluções, desfazendo os emaranhados 

proporcionados pela maior massa molar da QAM. As soluções de QBM em AcOH 0,25 M e AcOH 

0,25/NaCl 2% exibiram aumento na viscosidade aparente a 65 °C, pelo favorecimento das 

interações intermoleculares hidrofóbicas dos grupos acetamido – associado ao maior GA% da 

QBM. O modelo de Otswald-de Waele descreveu, nas condições de análise e em seus limites de 

aceitação, o fluxo das soluções das duas quitosanas estudadas, apresentando parâmetros reológicos 

com satisfatórios índices de regressão linear. 
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