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Resumo: No presente estudo biofilmes de gelatina, quitosana e gelatina/quitosana usando razões gelatina/quitosana 
equivalentes a 50/50 foram preparados pelo método de evaporação do solvente. Os biofilmes obtidos foram 
caracterizados por difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura e razão de dissolução. De acordo com os 
dados obtidos fica evidenciado que a incorporação de gelatina a quitosana favorece a diminuição da cristalinidade da 
quitosana, a formação de estrutura compacta ausente de macroporos e mais resistente a dissolução em água destilada 
quando comparados ao filme de gelatina. 
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Gelatin/chitosan biofilm: preparation and characterization 

 
Abstract: In this study, gelatin, chitosan and gelatin/chitosan biofilms using the ratio of gelatin/chitosan (50/50) were 
prepared by casting method. The biofilms prepared were characterized by X-ray diffraction, scanning electron 
microscopy and dissolution ratio. According to the results,  the incorporation of chitosan into gelatin indicate the 
decrease of crystallinity of chitosan, a compact structure without large pores and that the dissolution of gelatin/chitosan 
film is little influenced by hot water than gelatin films. 
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In tr odução  

Os polímeros naturais como proteínas e polissacarídeos são uma alternativa promissora em 

substituição aos polímeros sintéticos por serem materiais biodegradáveis [1]. Dentre as proteínas, a 

gelatina tem se destacado por ser biodegradável, abundante, com um custo relativamente baixo e 

apresenta capacidade filmogênica. Sua estrutura química é uma mistura de simples ou 

multiemaranhados de vários aminoácidos, nos quais, geralmente, têm seqüências idênticas, 

predominando sempre duas cadeias iguais designadas por α1, e uma terceira por α2 enroladas em 

torno de um eixo comum apresentando uma estrutura conhecida como tripla hélice [2]. Dentre os 

polissacarídeos, o biopolímero quitosana derivado do processo de desacetilação da quitina (segundo 
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composto orgânico mais abundante da natureza) que constitui a maior fração dos exoesqueletos de 

insetos e crustáceos é formado por unidades N-acetil-D-glicosamina e D-glicosamina, mas com 

predominância de repetição de unidades D-glicosamina [3]. Destaca-se por ser biodegradável, 

atóxico, pelas propriedades antimicrobianas, pela capacidade filmogênica, pela natureza hidrofílica 

e caráter policatiônico, em meio ácido, favorecendo a formação de um polieletrólito, ou seja, uma 

alta densidade de carga (uma carga positiva por unidade de glicosamina) [4]. O que justifica sua 

apreciável interação com biomoléculas como proteínas, polissacarídeos aniônicos, ácidos nucléicos 

e ácidos graxos por apresentarem cargas negativas em suas superfícies. Portanto, biofilmes 

gelatina/quitosana podem ser formulados, pois tanto a gelatina como a quitosana são biopolímeros 

hidrofílicos com boa afinidade e compatibilidade [5]. 

Este trabalho foi realizado visando preparar biofilmes gelatina/quitosana bem como biofilmes de 

gelatina e de quitosana e caracterizá-los por difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e razão de dissolução com o intuito de avaliar a cristalinidade, morfologia e o 

comportamento de dissolução dos biofilmes. 

 

Experimental  

Materiais 

Quitosana fornecida pela Polymar, Fortaleza/Brasil, na forma de pó, com grau de desacetilação 

de 86,7%. 

Ácido acético glacial (Vetec) usado como solvente para a quitosana.  

Gelatina tipo B (bloom = 243g, viscosidade 40 mps, umidade = 11,3% e diâmetro de partícula = 

30 mesh) fornecida pela Gelita do Brasil LTDA. 

 

 Método 

Primeiramente foi preparada a solução de gelatina a uma concentração de 1,0% pela dissolução 

de 1g de gelatina em 100 ml de água destilada sob agitação magnética por 30 min a 45°C. Seguida 

da preparação da solução de quitosana pela dissolução de 1 g de quitosana em 100 ml de uma 

solução 1% (v/v) de ácido acético glacial sob agitação magnética a 45°C por 2 h e filtragem da 

solução a vácuo para remoção o material insolúvel. O biofilme gelatina/quitosana foi preparado pela 

mistura das soluções de quitosana e de gelatina na proporção de 50/50 sob agitação magnética por 

1h e 1/2min a 45°C. Depois a solução foi vertida em placas de Petri e acondicionada em estufa a 

40°C até obter uma superfície firme. O biofilme de gelatina/quitosana foi codificado como GQF. 
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Também foram preparados biofilmes de quitosana e de gelatina a partir das soluções preparadas nas 

mesmas condições descritas anteriormente e codificados como QF e GF, respectivamente. 

 

Caracterização 

 Difração de raios-x (DRX) 

As análises de difração de raios-X foram conduzidas a temperatura ambiente em aparelho XRD-

6000 Shimadzu, utilizando radiação Kα do cobre (1,5418 Å), tensão de 40kV e corrente 30mA. Os 

biofilmes QF, GF e GQF foram examinados em um intervalo de 2θ entre 5,0 e 30,0 graus a uma 

velocidade de 1°/min.  

Microscopia Eletrônica De Varredura (MEV) 

Para análise microestrutural da secção transversal do biofilme gelatina/quitosana, o mesmo foi 

recoberto com ouro e utilizado um microscópio eletrônico de varredura modelo Hitachi TM-1000. 

Razão de dissolução dos biofilmes 

O razão de dissolução dos biofilmes de gelatina, quitosana e quitosana/gelatina foi realizada de 

acordo com a metodologia adotada por Nagahama et al., 2009 [6]. Os biofilmes foram cortados nas 

dimensões de 2 x 2 cm, determinados seu peso inicial (W0), colocados isoladamente em placas de 

Petri, imersos em água destilada e incubados por um período de 24 h a temperatura de 80°C. No 

intervalo de tempo de 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 12 h e 24 h um lote de três biofilmes foram retirados da 

estufa, transferidos para novas placas de Petri e secos a 60°C para determinação do peso final (W1). 

A razão de dissolução dos biofilmes foi determinada usando a equação a Eq.1. 

 

                    Razão de dissolução (R) = (W1/ W0) x 100              (1) 

Onde: W1 = Peso inicial 

          W0 = Peso final 

 

Resultados e Discussão  

Os biofilmes de quitosana (QF), gelatina (GF) e gelatina/quitosana (GQF) foram caracterizados 

por difração de raios-X, os difratogramas estão apresentados na Fig. 1. O difratograma do biofilme 

gelatina/quitosana (GQF) apresenta um pico em torno de 2θ = 10° e em torno de 2θ = 15° 

correspondente ao biofilme de quitosana (QF) e de gelatina (GF), respectivamente. E uma banda em 

torno de 2θ = 20° indicando que quando a quitosana foi incorporada a gelatina houve um 

alargamento do pico de quitosana 2θ = 20° sugerindo uma diminuição na cristalinidade da 

quitosana favorecida pela interação entre as moléculas de quitosana e gelatina. De acordo com 
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Cheng et al., 2003 [7], a gelatina contém grupos carboxílicos na sua cadeia principal que  interagem 

com os grupos amino protonados presentes na quitosana por ligações do tipo pontes de hidrogênio. 
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Fig.1 – Difratogramas dos biofilmes: quitosana (QF), gelatina (GF) e gelatina/quitosana (GQF). 

 

Para confirmar a efetiva incorporação do biopolímero quitosana em gelatina o biofilme 

gelatina/quitosana (GQF) foi caracterizado por microscopia eletrônica de varredura, a micrografia 

da secção transversal está apresentada na Fig.2. A morfologia da secção transversal do biofilme 

revela uma estrutura compacta com uma espessura de 70µm e ausente de macroporos. Indicando 

compatibilidade entre os biopolímeros gelatina e quitosana devido às interações associadas.  

 

 
Fig.2 – Micrografia do biofilme gelatina/quitosana (GQF). 
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O comportamento de dissolução em água destilada a 80°C dos biofilmes de gelatina (GF), 

gelatina/quitosana (GQF) e quitosana (QF) está apresentado na Fig.3. O biofilme de gelatina (GF) 

foi completamente dissolvido em 10min. O biofilme de quitosana (QF) apresentou para o intervalo 

de tempo de 60, 120, 240, 360, 720 e 1440min valores de razão de dissolução de 91,4; 87,7; 86,5; 

85,6; 84,7; 78,4%, respectivamente. Indicando que após 1440min (24horas) o biofilme de quitosana 

(QF) apresentou 78,4% da massa inicial, portanto 21,7% da massa foi dissolvida. O biofilme de 

gelatina/quitosana (GQF) apresentou para o tempo de 60, 120, 240, 360, 720 e 1440min valores de 

razão de dissolução de 89,8; 52,1; 49,9; 46,1; 40,2; 38,5%, respectivamente. Indicando que a 

incorporação da quitosana favorece a um aumento no tempo de dissolução da gelatina quando 

comparadas como o biofilme de gelatina (GF) favorecido pela interação por pontes de hidrogênio 

entre a gelatina e a quitosana. 
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Fig.3 – Comportamento de dissolução dos biofilmes: gelatina (GF), gelatina/quitosana (GQF) e quitosana 

(QF). 

 

Conclusões 

Neste estudo, biofilmes de gelatina/quitosana foram obtidos pelo método de evaporação do 

solvente. E com base nos resultados obtidos fica evidenciado que a incorporação de quitosana a 

gelatina favorece a diminuição da cristalinidade quando comparado ao biofilme de quitosana. E a 

formação de estrutura compacta ausente de macroporos e mais resistente a dissolução em água 

destilada quando comparados aos filmes de gelatina. 
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