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Resumo: Filmes de quitina, quitina/quitosana e quitina/celulose de sisal foram obtidos por "casting" de suas suspensões
aquosas previamente tratadas com irradiação de ultrassom de alta intensidade. Os filmes foram caracterizados quanto à
morfologia da superfície por microscopia eletrônica de varredura, sendo possível observar a presença de nanofibras de
quitina e a maior homogeneidade daqueles filmes que contém quitosana. O comportamento térmico dos filmes foi
avaliado por análise térmico dinâmico-mecânica, calorimetria exploratória diferencial, e termogravimetria revelando
semelhança em comparação com o comportamento térmico dos polissacarídeos isolados. A resistência à tração foi
determinada e o filme contendo quitosana foi o que apresentou o melhor resultado quando comparado com os outros
filmes. O índice de cristalinidade foi determinado por difração de raios-X, revelando que os filmes são materiais
amorfos. As análises por espectroscopia no infravermelho mostraram que tratamento das suspensões aquosas dos
polissacarídeos com irradiação de ultrassom de alta intensidade não modificou a estrutura química dos biopolímeros. Os
resultados desse estudo indicam a possibilidade de processamento de quitina, quitosana e celulose, polissacarídeos cujas
solubilidades são limitadas a alguns poucos sistemas solventes, por tratamento de suas suspensões aquosas com
ultrassom de alta intensidade.
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Films of chitin, chitosan and cellulose obtained from aqueous suspension treated by irradiation
of high intensity ultrasound.

Abstract: Films of chitin, chitin / chitosan and chitin / sisal cellulose were obtained by casting their aqueous
suspensions previously treated with irradiation of high intensity ultrasound. The films were characterized for surface
morphology by scanning electron microscopy and it is possible notice that the films containing chitosan are much more
homogeneous. The thermal behavior of the films was evalueted by dynamic mechanical thermal analysis, differential
scanning calorimetry, and thermogravimetric analysis and revealing similarity in comparetion with the thermal behavior
of polysaccharide isolated. The tensile strength was determined and the film containing chitosan showed the best result
when compared to other films. The crystallinity index of the films analyzed by X-ray diffraction showed that the films
are amorphous material. The analysis by infrared spectroscopy showed that treatment of aqueous suspensions of
polysaccharides with irradiation of high intensity ultrasound did not change the chemical structure of polymers. The
crystallinity index was determined by X-ray diffraction, revealing that the films are amorphous materials. The results of
this study indicate the possibility of processing of chitin, chitosan and cellulose, polysaccharides whose solubilities are
limited to a few solvent systems, by treating their aqueous suspensions with high intensity ultrasound.
Keywords: Chitin, chitosan, cellulose, ultrasound, nanoparticles.

Introdução

Quitina, quitosana, derivado obtido pela desacetilação da quitina, e celulose são matérias-primas

abundantes na natureza e em particular no Brasil, que têm grande potencial para o desenvolvimento

de novos materiais biocompatíveis e biodegradáveis. No entanto, celulose e quitina não são solúveis
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na maioria dos solventes comuns e a quitosana é solúvel apenas em soluções moderadamente ácidas

limitando, assim, o processamento por dissolução desses polissacarídeos. Estudos mostram que a

irradiação de ultrassom vem sendo usada na obtenção de nanofibras e nanopartículas destes

polissacarídeos [1] com elevado potencial de aplicação em engenharia de tecidos [2]. O foco deste

trabalho foi o tratamento de suspensões aquosas de beta-quitina, beta-quitina/celulose de sisal e

beta-quitina/quitosana com irradiação de ultrassom de alta intensidade, a preparação de filmes por

“casting” destas suspensões e a análise das propriedades dos materiais resultantes.

Experimental

Beta-quitina foi extraída de gládios de lulas (Miami Pescados Ltda. - Cananéia, Brasil) após a

execução de procedimento visando a desproteinização da biomassa como descrito na literatura [3].

Assim, os gládios foram lavados em água destilada para eliminar impurezas, secos à temperatura

ambiente e então triturados. A fração com diâmetro médio de partículas entre 250–425 µm foi

tratada com solução aquosa de NaOH (1M), lavada abundantemente com água destilada e seca. O

sólido obtido foi fracionado e para este estudo foi utilizada a fração com diâmetro médio de

particulas no intervalo 75μm<ρ<125μm. A quitosana utilizada foi fornecida por France Chitin

(Marseille, França) com GA=30%. A celulose de sisal foi fornecida por Lwarcell Ltda. (Lençóis

Paulista, Brasil), e foi previamente mercerizada pelo método que está descrito em Ciacco et al. [5].

Sonicação das suspensões

A suspensão de beta-quitina (com e sem a presença de celulose ou de quitosana) contida em reator

cilíndrico de vidro com jaqueta de termostatização foi submetida à irradiação de ultrassom de alta

intensidade utilizando um aparelho Branson Sonifier Model 450 (ν=20 kHz) acoplado com sonda de

½’. A amplitude de irradiação (A) foi ajustada para 30% < Amax < 50% e o tempo de sonicação

variou no intervalo 30 min - 60 min.

Obtenção dos filmes

Os filmes foram obtidos a partir da deposição das suspensões previamente tratadas com irradiação

de ultrassom de alta intensidade em placas de Petri e secagem à temperatura ambiente com

circulação de ar. O tempo de sonicação, a porcentagem de massa, pH e a massa dos polissacarídeos

nas suspensões que constituem os filmes estão mostradas na Tabela 1.
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Tabela 1- Composição das suspensões dos polissacarídeos, tempo de sonicação e identificação dos filmes

obtidos por “casting”.

Filmes Composição Massa
(g)

Tempo de
sonicação (min)

B1 β-quitina (pH 7) 0,06 60
B2 β-quitina (pH 8) 0,06 30
BQ β-quitina + quitisana 1:1

(pH 5)
0,08 30

BC β-quitina + celulose 3:1
(pH 7)

0,06 60

Caracterização dos filmes

A morfologia superficial dos filmes foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) em

equipamento ZEISS EVO 50. As amostras foram previamente secas em estufa a vácuo a 60°C por

6h e recobertas com uma camada de ouro de 20nm de espessura. A tensão e a corrente do feixe

utilizados nas análises foram de 20kV e 2,85pA, respectivamente.

As propriedades mecânicas e comportamento térmico dos filmes foram avaliados por análise

térmico-dinâmico mecânica (DMTA) calorimetria exploratória diferencial (DSC) e análise

termogravimétrica (TGA). Os filmes (10.0 mm comprimento e 5.3 mm largura) foram analisados

em instrumento DMA 2980 (TA Instruments) usando garra “tension-type”, freqüência de 1Hz,

amplitude de 4 μm , pré-carga 0.15 N e razão de aquecimento de 3 C min-1 de 25 - 300 C. O

mesmo equipamento foi utilizado para a determinação de resistência à tração versus o alongamento

com os filmes à temperatura ambiente, com razão de força de 1.0 N.min-1 no intervalo de 1.0 - 18 N

e uma força 0.01 N de pré-carga. As análises de DSC dos filmes foram realizadas em equipamento

DSC50 (Shimadzu) em atmosfera de N2 (θ=20 mL min-1) e razão de aquecimento de 20 oC.min-1,

no intervalo de 25 - 450 oC. As análises de TGA dos filmes foram realizadas em equipamento TGA

50 (Shimadzu) em atmosfera de N2 (θ=20 mL min-1), razão de aquecimento 20 oC.min-1, no

intervalo de 25 - 700 oC.

A identificação de grupos funcionais característicos de quitina, quitosana e celulose foi realizada

por espectroscopia na região de infravermelho em equipamento BOMEM, modelo MB-102, no

intervalo 400 cm-1 - 4000 cm-1. A cristalinidade  dos filmes foi avaliada por difração de raios-X, as

quais foram executadas em Difratômetro Universal de raios-X, modelo URD-6, CARL ZEISS

JENA, empregando potência 40 kV/20 mA e (Cuk) = 1,5406 Aº.

Resultados e Discussão

Inicialmente é muito importante salientar que não foi possível obter suspensões aquosas estáveis de
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quitina, quitosana e celulose exceto quando o tratamento com ultrassom de alta intensidade foi

executado, e que o mesmo é verdadeiro em relação à obtenção dos filmes por “casting” das

suspensões. No entanto, todas as suspensões previamente tratadas com irradiação de ultrassom de

alta intensidade foram mais estáveis quando comparadas às suspensões não-tratadas e a partir

dessas foi possível obter filmes.

Comparando a morfologia superficial dos filmes B1(beta-quitina) e BC (beta-quitina com celulose)

ambos em pH 7 , é possível observar que nanoparticulas de beta-quitina interagem fortemente

formando uma matriz relativamente homogênea (Figura 1A) com microfibras de celulose aderidas

(Figura 1B). Em contrate, no filme BQ (Figuras 1C e 1D) a quitosana é a matriz do filme, já que

está foi solubilizada pela ação do ultrassom em pH 5, e as nanofibras de beta-quitina ficaram muito

bem dispersas formando um filme muito mais homogêneo do que os outros três filmes.

Pelas análises de espectroscopia no infravermelho e difração de raios-X (dados não mostrados) foi

observado que a estrutura química dos três polissacarídeos não foi afetada pelo tratamento com

irradiação de ultrassom, porém, este tratamento tornou o material mais amorfo o que pode ter

contribuído para uma maior interação entre as fibras e a formação dos filmes destes polissacarídeos.

(A) (B)

(C) (D)

Figura 1: Micrografias dos filmes obtidos das suspensões de beta-quitina pelo processo de ultrassom, sendo

(A) o filme B1, (B) o filme BC e (C e D) o filme BQ.
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As análises de DMTA mostraram que todos os filmes, exceto o filme de beta-quitina com quitosana

(BQ), exibem um aumento do módulo de armazenamento com o aumento da temperatura até uma

dada temperatura (que depende da composição do filme e do tempo de sonicação) seguida de uma

acentuada diminuição com aumento da temperatura (Figura 2A). O alongamento dos filmes em

função da resistência à tração é muito pequeno (<2%) em todos os filmes (Figura 2B), mas o

comportamento mecânico do filme BQ indica que neste filme ocorre uma interação mais eficiente

entre as fibras do que nos outros filmes.
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Figura 2: (A) Módulo de armazenamento em função da temperatura dos filmes obtidos das suspensões de

beta-quitina pelo processo de ultrassom e (B) resistência a tração em função do alongamento.
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Figura 3: Curvas DSC (A) e curvas TGA (B) dos filmes obtidos das suspensões de beta-quitina pelo

processo de ultrassom.
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De acordo com as curvas DSC e TGA (Figuras 3A e 3B) e comparando com as curvas dos

polissacarídeos antes do tratamento com ultrassom (curvas não mostradas), se pode concluir que o

comportamento térmico da beta-quitina, quitosana e celulose é levemente afetado pelo tratamento

com ultrassom. Os mesmo eventos térmicos, como evaporação de água, degradação dos polímeros e

pirólise dos fragmentos, são observadas nas curvas DSC e TGA tanto para os filmes quanto para os

polissacarídeos de partida. No entanto os picos correspondentes têm valores levemente deslocados

para maiores temperaturas nos filmes, muito provavelmente devido à maior interação

polímero/polímero e polímero/água que ocorre nos filmes.

Conclusões

O tratamento com ultrassom libera nanopartículas de beta-quitina que formam suspensões aquosas

estáveis favorecendo a interação entre as cadeias dos polissacarídeos e a formação dos filmes. Em

geral o filme de beta-quitina com quitosana (BQ) apresentou melhores propriedades mecânicas e

morfologia mais homogênea quando comparado com os outros filmes, o que pode ser atribuído ao

fato que este filme foi obtido a partir de suspensão beta-quitina/quitosana em pH 5, meio no qual a

quitosana é solúvel. Os resultados obtidos são promissores visto que indicam a possibilidade de

processamento de quitina, quitosana e celulose em meio aquoso por tratamento de ultrassom de alta

intensidade.
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