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RESUMO 

HORN, M. M.  Blendas e filmes de quitosana/amido de milho: Estudo da 
influência da adição de polióis, oxidação do amido e razão amilose/amilopectina 
nas suas propriedades. 2011. 146 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Química de São 
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 

 
Os filmes de quitosana/amido são utilizados para preparação de sistemas 

biocompatíveis de liberação controlada, materiais de revestimento e filmes comestíveis. 
As propriedades reológicas, térmicas, mecânicas, de taxa de transmissão de vapor de 
água (WVP) e solubilidade foram avaliadas em função das mudanças estruturais do 
amido (gelatinizado ou oxidado), da adição de polióis (etilenoglicol, glicerol e sorbitol) 
e da razão amilose/amilopectina (73% e 100% amilopectina). Os ensaios de reologia 
mostraram que as blendas formadas por quitosana e amido (100% amilopectina) tiveram 
interações mais fortes quando comparadas com as blendas de quitosana/amido (73% 
amilopectina), tanto na forma oxidada quanto na forma gelatinizada. Os polióis causam 
mudanças nas redes tridimensionais formadas entre a quitosana e o amido, tanto quando 
se usa amido gelatinizado como quando se usa o amido oxidado. Os valores de G´ 
encontrados para as blendas preparadas com amido oxidado foram em todos os casos 
menores em relação às blendas preparadas com amido gelatinizado, indicando 
diferenças na estrutura do gel formado e também na organização dos seus componentes. 
Essas mudanças foram resultantes da associação que ocorre entre a quitosana e o amido 
oxidado que é diferente daquela que ocorre entre quitosana e amido gelatinizado. A 
oxidação do amido A termogravimetria mostrou que a razão amilose/amilopectina não 
influencia o perfil de perda de massa e a oxidação amido aumenta a quantidade de água 
nos filmes e também diminui a estabilidade térmica observada por Tonset. O glicerol é o 
poliol que provoca maiores mudanças no comportamento de perda de massa dos filmes, 
pois é observada a decomposição de parte do glicerol que não está interagindo com a 
quitosana e o amido. O DSC mostrou que a presença de amilose nas blendas provoca 
uma interação mais forte da água com os polissacarídeos. Para todos os filmes com 
amido gelatinizado, a adição de polióis aumenta a temperatura de pico endotérmico e 
esta é quase sempre maior quando o glicerol é adicionado e que a oxidação do amido 
provoca um aumento nos valores de pico endotérmico, sugerindo que mais água está 
interagindo com os polímeros. A adição dos polióis aumenta os valores de espessura 
dos filmes, pelo aumento do volume livre do sistema, tanto nos filmes preparados com 
amido gelatinizado, quanto no oxidado. A presença de amilose nos filmes aumenta os 
valores de WVP e de solubilidade, , provavelmente porque a presença de amilose 
auxilia no aumento da difusão de moléculas de água pelo e facilita a entrada de água e 
sua posterior solubilização. A adição dos polióis diminui os valores de WVP nos filmes 
de quitosana e amido gelatinizado. A oxidação do amido interfere mais nos valores de 
WVP para os filmes de quitosana/amido (100% amilopectina), sugerindo maior difusão 
das moléculas de água pelo filme. A oxidação aumenta os valores de solubilidade, pois 
as interações ocorrem em menor quantidade entre a quitosana e o amido, o que acaba 
facilitando o processo de solubilização. A adição dos polióis provoca um aumento na 
solubilidade de todos os filmes. Os ensaios preliminares de tração por DMA indicaram 
que os filmes de quitosana/amido gelatinizado e os filmes de quitosana/amido oxidado 
são rígidos e quebradiços e com a adição dos polióis ocorre um aumento na 
flexibilidade. Estudos preliminares destes filmes como suportes para liberação 
controlada de ciprofloxacina mostraram que estes são promissores para esta aplicação. 

 



  

ABSTRACT 

HORN, M. M.  Chitosan/corn starch blends and films: Influence of polyol 
addition, starch oxidation and amylose/amylopectin ratio in their properties. 2011. 
146 f. Thesis (Doctoral) – Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São 
Paulo, São Carlos, 2011. 

 
Chitosan/starch association represents an interesting alternative to the 

preparation of biocompatible drug delivery systems, packing materials and edible films. 
Changes in rheological, thermal and mechanical properties, water vapor permeability 
and solubility of chitosan/starch films were evaluated varying the starch structure form 
(gelatinized or oxidized), poliol addition (ethyleneglycol, glycerol and sorbitol) and 
amylose/amylopectin ratio (73% and 100% amylopectin). Rheological measurements 
showed that chitosan/starch (100% amylopectin) blends had stronger interaction 
compared to chitosan/starch (73% amylopectin) blends, both in gelatinized and oxidized 
starch form. Polyols cause changes in chitosan/starch three-dimensional networks due to 
reduction in polymer–polymer chain bonding that reflect in rheological properties. G´ 
modulus value decreases with starch oxidation, indicating variation in gel structure and 
also in organization of polymeric components, due to differences in association between 
chitosan and gelatinized or oxidized starch. Thermogravimetric curves showed that 
amylose/amylopectin ratio does not influence the weight loss behavior and starch 
oxidation increases the amount of water and decrease thermal stability of films, as 
observed by Tonset. Glycerol causes changes in weight loss behavior due to the presence 
of glycerol that not interact with chitosan and starch. DSC results suggest that amylose 
presence promotes a higher water interaction with polysaccharides. Polyol addition shift 
the endothermic peak associated to free water for higher temperatures, suggesting 
interaction between biopolymers and polyols. Also, polyol increases thickness values in 
all films as increase the free volume of the system. Amylose presence increases WVP 
and solubility values, suggesting the formation of low dense structure, which increases 
the water molecules diffusion and facilitates the dissolution of films in water. Polyols 
presence decrease WVP values in chitosan/gelatinized starch films. Starch oxidation 
affected the WVP values in chitosan/starch (100% amylopectin) films, suggesting low 
compact structure that allows the water molecule diffusion in the films. Starch oxidation 
increases solubility values as lower interaction between chitosan and oxidized starch, 
which facilitates the solubility process. Polyols addition causes an increase in solubility 
in all films. Preliminary mechanical tests performed by DMA indicated that 
chitosan/starch (gelatinized or oxidized) films are rigid and brittle and polyol addition 
increases the flexibility. In vitro ciprofloxacin drug delivery behavior showed that films 
are promising for this application. 
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1. Introdução 

A mistura entre quitosana, amido e plastificantes tem sido estudada para a 

formação de filmes aplicados na área de liberação controlada de fármacos e de 

membranas com propriedades antimicrobianas (LIU et al., 2009). Dentre os polímeros 

naturais utilizados para a preparação destes filmes, destaca-se o amido devido a sua 

abundância, baixo custo, disponibilidade e biodegradabilidade (ZHONG; SONG; LI, 

2011).  

Entretanto, a aplicação do amido para a formação dos filmes é limitada devido 

a propriedades mecânicas ruins, ou seja, uma alta fragilidade e também a sua alta 

solubilidade em água (MATHEW; BRAHMAKUMAR; ABRAHAM, 2006). De acordo 

com ZHANG et al. (2007) existem duas maneiras de superar estes inconvenientes. A 

primeira, é a mistura do amido com outro polímero biodegradável, como por exemplo, a 

quitosana com o objetivo de melhorar as propriedades físicas e funcionais dos filmes de 

amido (VÁSCONEZ et al. 2009). O outro método é a preparação de um amido 

quimicamente modificado, que pode ser realizado por reações de esterificação, 

eterificação, reticulação, hidrólise enzimática e oxidação (SINGH; KAUR; 

McCARTHY, 2007). 

Estes dois métodos de preparação de filmes de amido foram desenvolvidos 

neste trabalho, ou seja, a preparação dos filmes com quitosana, um polímero 

biocompatível e bioabsorvível e também a obtenção de filmes de quitosana com amido 

modificado, que para este trabalho foi selecionado o método de oxidação. 

 

 



Objetivos  21 

2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi a obtenção e caracterização de filmes de quitosana 

e amido com potencialidade de uso na área de liberação controlada de fármacos. 

Para isso, os filmes foram preparados variando-se o tipo do plastificante 

utilizado (etilenoglicol, glicerol e sorbitol), a relação amilose/amilopectina, bem como a 

forma do amido (gelatinizado ou oxidado). 
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3. Contribuição e originalidade do trabalho 

3.1 Contribuições do trabalho 

Contribuir com o desenvolvimento e estudo das propriedades de filmes a base 

de biopolímeros (quitosana e amido), gerando informações sobre as suas características 

quando são realizadas mudanças na sua composição.  

Gerar informações sobre as propriedades reológicas, térmicas, mecânicas e de 

barreira dos filmes. 

Demonstrar como as mudanças na composição do amido (variação de conteúdo 

amilose/amilopectina), da sua estrutura (processo de oxidação) e a adição de 

plastificantes influenciam as propriedades dos filmes. 

3.2. Originalidade do trabalho 

Apesar de filmes de quitosana e amido serem amplamente discutidos em 

literatura, poucos trabalhos fornecem informações sobre as propriedades de filmes 

preparados com amido oxidado e quitosana. Assim, a originalidade deste trabalho 

baseou-se no fato de que uma mudança química na estrutura do amido confere 

diferentes propriedades nos filmes. Além disso, não foi encontrado na literatura 

trabalhos que relatem a incorporação de diferentes agentes plastificantes nestes filmes. 

Os filmes de quitosana e amido gelatinizado foram preparados a fim de 

fornecer comparações das propriedades, uma vez que a composição e o método de 

preparação seguido foram o mesmo. 
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4. Revisão Bibliográfica 

4.1. Amido 

Os grânulos de amido são normalmente compostos por dois tipos de 

polissacarídeos: a amilose e a amilopectina (Figura 1). A proporção entre eles varia de 

acordo com a origem botânica e o grau de maturação da planta, o que irá conferir 

diferenças nas propriedades das soluções de amido (COPELAND et al., 2009).  
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Figura 1. Estrutura da amilose e respectiva conformação helicoidal (a) e da 
amilopectina e seu formato de ramificações (b). Adaptado de Moraes (2009).  

 

A amilose é formada por unidades de glicose unidas por ligações glicosídicas 

α-1,4, originando uma cadeia linear, tornando seu comportamento mais próximo 
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àqueles observados nos polímeros sintéticos. Sua molécula consiste em torno de 200 a 

20.000 unidades de glicose ligadas entre si com um peso molecular da ordem de 106 (LI 

et al, 2011). Por outro lado, a amilopectina é formada por unidades de glicose unidas em 

α-1,4 e α-1,6, formando uma estrutura ramificada constituída de cadeias laterais curtas 

com 30 unidades de glicose ligados a cada 20-30 unidades de glicose ao longo da 

cadeia. As moléculas de amilopectina podem conter até 2 milhões de unidades de 

glicose (TANG; ALAVI, 2011) e seu peso molecular é em torno de 108, maior do que 

encontrado para a amilose. 

A variação da proporção amilose/amilopectina influencia tanto as propriedades 

finais dos filmes (LI et al, 2011; TALJA et al., 2008; WANG; WANG, 2003; 

MYLLÄRINEN et al., 2002; ZHONG et al., 2006), quanto o seu comportamento 

reológico, como por exemplo, a viscosidade que é maior para o amido com maior 

conteúdo de amilopectina (XIE et al., 2009). Assim, a preparação de filmes variando-se 

a relação amilose/amilopectina visa obter materiais com características diferenciadas e 

estudar as diferentes propriedades dos materiais formados. 

4.1.1. Gelatinização do amido  

Quando os grânulos do amido são aquecidos em água, eles intumescem 

irreversivelmente com a perda da organização estrutural. À medida que os grânulos 

continuam se expandindo, ocorre a lixiviação da amilose da fase intergranular para a 

fase aquosa, resultando no aumento das propriedades reológicas do sistema, como a 

viscosidade (COPELAND et al., 2009). Este fenômeno é denominado gelatinização 

(Figura 2). 
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Figura 2. Processo de gelatinização na molécula do amido.  

 

Durante o processo de gelatinização o aquecimento do meio em excesso de 

água provoca a ruptura da estrutura cristalina, expondo seus grupos hidroxila e 

causando um aumento no intumescimento e solubilidade da cadeia do amido (SINGH et 

al.,2003). A extensão do intumescimento e a solubilidade do grânulo variam de acordo 

com a fonte de amido e também pode ser devido a diferenças na estrutura morfológica 

dos grânulos. 

4.1.2. Oxidação do amido  

O amido pode ser quimicamente modificado através da introdução de grupos 

funcionais na sua estrutura, utilizando reações de derivatização (esterificação, 

eterificação), pela formação de reticulações (crosslinks) e enxertos (grafts) ou por 

reações de decomposição, que incluem a hidrólise enzimática ou hidrólise ácida e a 

oxidação (SINGH; KAUR; McCARTHY, 2007). As modificações químicas são uma 
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alternativa útil que permite a modificação da estrutura do amido e consequentemente, 

suas propriedades (LÓPEZ; GARCIA; ZARITZKY, 2008). 

Para este estudo, a modificação escolhida foi o processo de oxidação da 

molécula de amido, em que o produto final obtido tem sido utilizado em aplicações na 

área de alimentos, na indústria de papéis, como material de revestimento e na área de 

biomateriais (YU et al., 2007). Para a reação de oxidação do amido pode ser utilizados 

vários agentes oxidantes, como o permanganato de potássio (WU et al., 2010), 

hipoclorito de sódio (KUAKPETOON; WANG, 2001; ZHANG et al., 2007; SANDHU 

et al., 2008; ZAMUDIO-FLORES et al., 2010), iodato de sódio (PARA; KONIECZNA-

MOLENDA, 2010), oxigênio (YE et al., 2011), água oxigenada (PAROVUORI et al., 

2005; DIAS et al., 2011), entre outros. Uma limitação a estes agentes oxidantes citados 

é que eles não são seletivos e os produtos resultantes da oxidação são estruturalmente 

não uniformes (BUTRIM; BIL´DYUKEVICH; YURKSHTOVICH, 2001). Os agentes 

oxidantes mais seletivos para polissacarídeos são o ácido periódico e o tetróxido de 

dinitrogênio e, por esta razão, o ácido periódico foi o reagente escolhido para este 

trabalho para o processo de oxidação do amido. O ácido periódico provoca a ruptura da 

ligação carbono-carbono (C2-C3) das unidades de glicose, formando dois grupos 

aldeídicos (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Reação de oxidação do amido. 
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O amido oxidado, ou dialdeídico não só apresenta biocompatibilidade e 

biodegradabilidade como o amido nativo (TANG, DU e FAN, 2003), mas também 

interage mais facilmente com grupos amino da quitosana (ZAMUDIO-FLORES et al., 

2010). A utilização deste amido modificado é descrito na literatura em aplicações 

biomédicas (PARA; KAROLCZYK-KOSTUCH, 2002; TANG; DU; FAN, 2003). Além 

disso, estudos anteriores relatam que o amido oxidado aumenta a capacidade de 

formação de filme (ZAMUDIO-FLORES et al., 2010) e tem propriedades como 

biocompatibilidade e hidrofilicidade (CHEN et al., 2010)  

4.2. Quitosana 

A quitosana é um polissacarídeo composto por unidades de 2-acetamida-2-

deoxi-D-glicopiranose e de 2-amino-2-deoxi-D-glicopiranose obtida pela desacetilação 

parcial da quitina (Figura 4). A quitina é sintetizada por um grande número de 

organismos vivos encontrada no exoesqueleto dos artrópodes e insetos, na cutícula dos 

anelídeos e moluscos, nas paredes celulares de fungos e leveduras e na concha de 

crustáceos como camarão, lagosta e caranguejo. É o segundo polímero mais abundante 

da natureza depois da celulose e desempenha funções de reforço e de reforço estrutural 

nos organismos em que é encontrada (KURITA, 2006). 
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Dependendo da fonte, a quitina pode ser encontrada em duas formas 

cristalográficas diferentes, a α e β, que pode ser diferenciada por ressonância magnética 

nuclar (RMN) e difração de raio-X. Existe uma terceira forma, a γ, mas depois de uma 

análise detalhada, esta tem sido relatada como uma variante da família α (RINAUDO, 

2006).  

A forma α é encontrada em crustáceos, insetos e fungos possuindo um arranjo 

de cadeias alternadas paralelas e antiparalelas e é a forma mais comum e mais estável 

frente a processos químicos. A forma β, ocorre em organismos como algas 

microscópicas e em lulas em que está associada a proteínas e possui um arranjo de 

cadeias paralelas. Quitina obtida de gládios de lula que foi a matéria-prima utilizada 

neste estudo, apresenta estrutura cristalográfica da forma β onde os arranjos estão de 

forma paralela, com forças intermoleculares relativamente fracas. Comparada com a α-

quitina, a forma β possui solubilidade em um maior número de solventes, maior 

reatividade em reações químicas (incluindo o processo de desacetilação) e maior 

intumescimento (WAHAB; ABDOU, 2010). 

RINAUDO (2006) relata que de acordo com os parâmetros cristalográficos da 

quitina existem duas moléculas por célula unitária na α-quitina, enquanto que apenas 

uma está presente na β-quitina, o que confere um arranjo paralelo (Figuras 5 e 6). As 

cadeias da quitina estão organizadas em formas de folhas ligadas entre si por ligações 

hidrogênio. Na estrutura da α-quitina também existe algumas ligações entre as folhas ao 

longo do parâmetro b da célula unitária, que ocorre pela associação grupos hidroximetil 

de cadeias adjacentes. Este comportamento não é observado na estrutura da β-quitina o 

que a torna mais suscetível ao intumescimento (Figura 6).  
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Figura 5. Estrutura da α-quitina. Em (a) projeção ac; (b) projeção bc, (c) projeção ab. 
(RINAUDO, 2006). 

 

Figura 6. Estrutura da β-quitina. Em (a) projeção ac; (b) projeção bc, (c) projeção ab. 
(RINAUDO, 2006). 
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A quitina passa a ser chamada de quitosana quando o grau de acetilação é 

menor do que 50% e esta torna-se solúvel em ácidos diluídos, como acético, maleico e 

lático. A quitosana torna-se solúvel pela protonação dos grupos amino da posição C2 da 

unidade repetitiva da glicosamina e o resultado é uma carga positiva sendo que 

solubilidade da quitosana depende da quantidade de grupos N-acetil presentes na cadeia 

do polissacarídeo (ALVARENGA; OLIVEIRA; BELLATO, 2010).  

A obtenção da quitosana é baseada na desacetilação parcial da quitina, como 

foi mostrado na Figura 4. O isolamento da quitina ocorre em duas etapas: inicialmente, 

minerais como carbonato de cálcio e fosfato de cálcio são solubilizados usando ácido 

clorídrico. Após isso, proteínas são removidas pelo tratamento com uma solução de 

hidróxido de sódio diluído que após a lavagem e secagem é obtido um material em 

forma de flocos. Finalmente, a quitosana é obtida após o aquecimento da quitina com 

uma solução de hidróxido de sódio concentrada que hidrolisa os grupos N-acetil 

(KURITA, 2006). Em alguns casos deve ser realizado o processo de descoloração, com 

a utilização de solventes orgânicos, para a remoção de pigmentos. O rendimento, a 

qualidade e as propriedades da quitosana são fortemente dependentes do controle de 

cada etapa.  

4.3. Polímeros 

Os polímeros, também chamados de macromoléculas, são constituídos por um 

grande número de unidades moleculares que estão ligadas entre si por ligações 

covalentes. Segundo a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) um 

polímero é definido como: “uma substância composta de moléculas caracterizada por 

uma repetição múltipla de uma ou mais espécies de átomos ou grupos de átomos 

(unidade constitucional), ligadas umas nas outras em quantidades suficientes formando 
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um conjunto de propriedades, que não variam com a adição ou remoção de uma ou 

algumas unidades constitucionais”.  

Os polímeros podem ser classificados como naturais e sintéticos. Os polímeros 

naturais, também chamados de biopolímeros, são formados na natureza durante o ciclo 

de alguns organismos envolvendo processos catalisados por enzimas e crescimento das 

cadeias por reações de polimerização. A síntese destes materiais envolve mecanismos 

complexos, já que ocorrem no interior das células, tendo-se como alguns exemplos de 

biopolímeros: amido, celulose, quitina e polipeptídios como o colágeno. 

Os polímeros sintéticos correspondem ao agrupamento de monômeros por 

reações de polimerização (adição ou condensação) formando macromoléculas. São 

exemplos destes polímeros: poliésteres, poliamidas, poliuretanas, polianidridos, entre 

outros. 

4.3.1. Blendas poliméricas 

A mistura física entre dois ou mais polímeros, sem que ocorram reações 

químicas entre os componentes é chamada de blenda polimérica, ou simplesmente 

blenda (WORK et al., 2004). A grande atenção dada a estes materiais é devido à relativa 

facilidade de obtenção de novos materiais com características desejadas, com um custo 

relativamente baixo pela combinação de propriedades de interesse dos polímeros 

utilizados.  

A obtenção de blendas formadas pela mistura de biopolímeros tem a 

propriedade de melhorar as características físicas, químicas e mecânicas, pois os 

componentes das blendas são escolhidos de forma a um compensar a deficiência do 

outro, e vice-versa. Os filmes de amido são geralmente quebradiços, requerem o 

melhoramento de propriedades mecânicas e são muito solúveis em água (PELISSARI et 
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al., 2009). Com o intuito de melhorar as propriedades físicas e funcionais dos filmes de 

amido, a mistura com quitosana foi proposta com a finalidade melhorar as 

características dos filmes, como as propriedades mecânicas, e as propriedades de 

barreira, como por exemplo, a taxa de transmissão de vapor de água. 

4.4. Filmes poliméricos 

Os filmes são materiais que apresentam uma espessura fina e são utilizados 

como barreira a agentes externos, como por exemplo, a umidade, gases e óleos. Para a 

elaboração dos filmes, deve-se se levar em conta a utilização de diversos componentes, 

cada um, com uma finalidade específica. As formulações geralmente envolvem a 

presença de pelo menos um agente formador de filme (macromolécula), solvente (água, 

etanol, entre outros), agentes plastificantes (polióis) e agentes ajustadores de pH (ácido 

acético, hidróxido de amônio).  

A alta rigidez de filmes obtidos de macromoléculas pode ser diminuída pela 

adição de um agente plastificante, que irá proporcionar o aumento da flexibilidade do 

filme, através do aumento da mobilidade das macromoléculas. 

Os filmes podem ser obtidos pelo método de secagem (ou “casting”) ou 

extrusão. O método de casting consiste na deposição da solução em uma superfície 

adequada e secagem pela evaporação do solvente. O método de extrusão para a 

obtenção de filmes é mais rápido, porém possui a desvantagem do equipamento ser de 

um custo muito elevado. Entretanto, independente do método escolhido, a obtenção dos 

filmes é resultado das interações intermoleculares, que se traduz em forças estruturais. 

Para a formação do filme, ocorre inicialmente a formação de um gel que 

consiste em interações inter e intramoleculares que ocorrem entre os polímeros, 

formando uma matriz tridimensional semi-rígida. O grau de coesão vai depender tanto 
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da estrutura dos polímeros, como também pela presença de outras moléculas, como por 

exemplo, os plastificantes. 

4.4.1. Plastificantes 

Como relatado na literatura (GAL; NUSSSINOVITCH, 2009) os filmes de 

amido e quitosana em geral são quebradiços devido à cristalização parcial das moléculas 

de amilose e amilopectina que pode ocorrer durante a secagem dos mesmos. 

Dependendo da espessura final, estes filmes podem tornar-se ainda mais frágeis e assim, 

a adição de plastificantes pode melhorar esta característica. 

A IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada) definiu um 

plastificante como uma substância incorporada em um material com o intuito de 

melhorar sua flexibilidade e funcionalidade. Estas substâncias reduzem a tensão de 

deformação, dureza, viscosidade ao mesmo tempo em que aumenta a flexibilidade da 

cadeia do polímero e sua resistência à fratura (VIEIRA et al., 2011). Os plastificantes 

possuem, em geral, alto ponto de ebulição com peso molecular médio de 300 a 600 Da. 

O baixo peso molecular do plastificante permite que este ocupe os espaços 

intermoleculares entre as cadeias dos polímeros, reduzindo as forças secundárias entre 

eles (ABDORREZA; CHENG; KARIM, 2011; YUNOS; RAHMAN, 2011; 

PELISSARI et al., 2009; GALDEANO et al., 2009; ZULLO; IANNACE, 2009; 

CHILLO et al., 2008). Uma vez que o grau de plastificação de um polímero está 

diretamente relacionado à estrutura química do plastificante, uma mudança no tipo e na 

quantidade irá afetar as propriedades finais dos filmes. 

Vários tipos de materiais plastificantes podem ser adicionados aos filmes, 

como os oligossacarídeos (glicose, sacarose), lipídios (ácidos graxos saturados, 

monoglicerídeos e surfactantes) e os polióis (glicerol, sorbitol, eritritol). 



Revisão Bibliográfica  34 

Dentre estes agentes plastificantes, os polióis são os mais utilizados para filmes 

de polissacarídeos e atuam aumentando a flexibilidade provavelmente pela redução das 

interações polímero-polímero tornando o manuseio do filme mais fácil (ABDORREZA; 

CHENG; KARIM, 2011). A adição de plastificantes tem como objetivo melhorar as 

propriedades mecânicas dos filmes formados. Estas moléculas se alojam entre as 

cadeias do polímero afastando-as umas das outras. Este afastamento diminui a atração 

intermolecular que leva a uma maior mobilidade da cadeia com aumento do volume 

livre (ZULLO; IANNACE, 2009). 

Vários autores (ABDORREZA; CHENG; KARIM, 2011; FELDSTEIN et al. 

2007; ZULLO; IANNACE, 2009; PELISSARI et al., 2009; CHILLO et al., 2008) 

descreveram o efeito dos plastificantes devido à substituição das ligações polímero-

polímero pelas ligações de hidrogênio formadas entre as cadeias do polissacarídeo e os 

grupos OH do plastificante levando a formação de filmes menos quebradiços e com 

maior flexibilidade.  

4.4.2. Permeabilidade ao vapor de água 

As propriedades mecânicas e de barreira dos filmes são fortemente 

dependentes tanto da natureza dos biopolímeros utilizados como também das 

composições finais preparadas pela mistura com os plastificantes. 

Os três parâmetros que regem as propriedades de transporte de massa são a 

difusão, a solubilidade e a permeabilidade. A difusão está relacionada com a permeação 

de uma molécula através da matriz polimérica e é dependente da estrutura da matriz. A 

solubilidade traz informações sobre o comportamento da molécula permeante com a 

superfície da matriz polimérica e o meio e a permeabilidade é o resultado dos efeitos 
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combinados da difusão e solubilidade, representando a taxa de transporte da molécula 

permeante.  

A permeabilidade através de um filme indica a facilidade com que um soluto 

migra de uma face em contato com uma parte do filme, em relação à outra face de 

contato com a outra parte do filme. Assim, a permeabilidade é o produto da difusividade 

pela solubilidade de soluto no filme. Valores elevados de taxa de transmissão de água 

em filmes poliméricos representam uma das principais desvantagens quando a aplicação 

é externa. 

O método utilizado neste trabalho, a norma ASTM (American Society for 

Testing and Materials) E-96 define que a permeabilidade é a taxa de transmissão de 

vapor de água por unidade de área através de um filme com espessura conhecida, 

induzida por uma diferença de umidade relativa. A transferência de água em filmes 

poliméricos ocorre por difusão molecular.  

O processo de difusão molecular ocorre em três etapas: primeiro há o 

movimento do permeante para a superfície do filme e sua absorção dentro da matriz 

polimérica, depois ocorre a difusão através dos poros e por último, a evaporação da 

água a partir da superfície do filme e sua dispersão (Figura 7). Como a primeira e a 

última etapa são mais rápidas que a difusão, então a velocidade de difusão é a que 

controla a permeação ou o fluxo através dos filmes. A difusão envolve o transporte de 

permeante através das regiões não cristalinas dos polímeros. 
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Figura 7. Esquema de permeação de vapor de água através de filmes poliméricos. 

Alguns fatores influenciam a permeabilidade dos filmes, como a concentração 

dos plastificantes, a morfologia dos filmes, as características das moléculas permeante, 

no caso a água, e também as interações entre as cadeias poliméricas. Outro fator que 

deve ser levado em consideração é a espessura dos filmes, devido a mudanças 

estruturais causadas pelo intumescimento do filme, que afeta a estrutura interna que 

pode influenciar a permeação. 

A taxa de transmissão de vapor de água pode ser determinada pelo método 

gravimétrico (ASTM E-96, 1996), que é simples e fornece informações importantes 

sobre a estrutura dos filmes.  

4.4.3. Propriedades mecânicas dos filmes 

As principais propriedades mecânicas dos filmes são a resistência à tração e ao 

alongamento, que podem ser correlacionados com a estrutura dos filmes. A resistência à 

tração é definida como a tração máxima desenvolvida pelo filme em um teste de tração, 

enquanto que o alongamento é a capacidade do filme em se estender.  

Os ensaios de tração são realizados pela aplicação de uma força ao filme em 

condições de temperatura e velocidade de deformação constante, geralmente até a 
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ruptura do filme. Durante os ensaios, a tensão suportada pelo material e a deformação 

imposta são registrados. 

O comportamento mecânico de um filme é influenciado pela estrutura 

molecular dos polímeros e materiais que o compõe. Assim, os filmes poliméricos 

podem ser classificados em termos de rigidez, fragilidade e tenacidade. Os cinco 

comportamentos típicos de polímeros em ensaios de tração são mostrados pelas curvas 

da Figura 8: 

 
Figura 8. Curvas típicas de tensão em função da deformação obtidas em ensaios de 
tração para diferentes polímeros. Em A, polímero rígido e quebradiço; em B, rígido e 

resistente; em C, polímero com alta resistência; em D, flexível e resistente e em E, 
flexível e quebradiço (CANEVAROLO, 2004). 

Os ensaios de tração por DMA são realizados com um corpo de prova com 

medidas padronizadas, a fim de proporcionar a comparação dos resultados obtidos. O 

corpo de prova é fixado em uma garra própria do aparelho de DMA (Dynamic 

Mechanical Analysis) e é aplicado um esforço na direção axial para alongar o corpo de 

prova até a ruptura (Figura 9). 
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Figura 9. Fotografia digital de equipamento de DMA no módulo de tração. Em A, garra 

do tipo “tensão filme” utilizada para o ensaio de DMA no módulo de tração. Em B, 
destaque do filme fixado na garra para a análise. 

Em trabalhos citados na literatura descreve-se que a adição de plastificantes 

tem efeito significativo nos valores de porcentagem de alongamento na ruptura e de 

tensão na ruptura, o que é uma característica esperada, uma vez que o plastificante tem a 

função de aumentar o espaço entre as moléculas de polissacarídeos, tornando os filmes 

mais elásticos. 

GARCIA; PINOTTI; ZARITZKYA (2006) observaram que a adição de 

plastificantes aumentou os valores de alongamento na ruptura quando comparado com 

os filmes de quitosana/amido de milho não plastificados. Resultados similares foram 

encontrados em trabalhos anteriores encontrados na literatura (BANGYEKAN; AHT-

ONG; SRIKULKIT, 2006; BOURTOOM, 2008; BOURTOOM; CHINNAN, 2008).  

Além disso, outros fatores também influenciam os resultados das propriedades 

mecânicas dos filmes, como por exemplo, a concentração do amido nos filmes 

(BOURTOOM; CHINNAN, 2008; WANG et al., 2007; MATHEW; 

BRAHMAKUMAR; ABRAHAM, 2006; YUMIN; ZUYONG; RONG, 1997; XU et al., 
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2005), a concentração de quitosana (WU et al., 2010; LIU et al., 2009) e também o tipo 

de solvente utilizado para a preparação (ZHONG; SONG; LI, 2011). 

4.4.4. Propriedades térmicas 

A definição de Análise Térmica descrita por Mackenzie (1979) e aceita pela 

Confederação Internacional de Análise Térmica e Calorimetria (ICTAC) é: “um grupo 

de técnicas nas quais uma propriedade física de uma substância ou seus produtos de 

reação é medida como função da temperatura, enquanto a substância é submetida a um 

programa controlado de temperatura”. Com base nesta definição, três critérios devem 

ser considerados para que a técnica seja considerada termoanalítica: primeiro, que uma 

propriedade física deve ser medida, segundo, que a medida deve ser expressa e função 

da temperatura e a última em que a medida deve ser realizada com um programa 

controlado de temperatura. A Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e a 

Termogravimetria (TG) são as técnicas termoanalíticas mais difundidas e que foram 

utilizadas neste trabalho. 

A técnica de termogravimetria é realizada para acompanhar os estágios de 

variação de massa quando uma amostra é submetida a um aumento de temperatura. Esta 

técnica também pode ser utilizada para se determinar a temperatura de decomposição da 

amostra.  

Assim, neste trabalho esta técnica foi utilizada para determinar a porcentagem 

de perda de massa dos filmes nos três estágios observados, especialmente o primeiro 

estágio que está relacionado a quantidade de água, já que os plastificantes influenciam 

esta propriedade. Além disso, também foi utilizada para a determinação da temperatura 

de decomposição dos filmes, já que as diferentes composições utilizadas influenciam 

nas suas propriedades térmicas (ZHANG et al. 2011). 
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O DSC é a técnica em que se mede a diferença de energia fornecida à amostra 

e um material de referência, termicamente inerte, em função da temperatura. Esta 

técnica permite obter dados quantitativos de mudanças químicas e físicas da amostra, 

como mudanças do estado físico (fusão, ebulição), transições de fase (modificações na 

estrutura cristalina) e reações (desidratação, decomposição, oxirredução).  

Neste trabalho, a técnica de DSC foi utilizada para a determinação da água 

presente no sistema polimérico. De maneira simplificada, a água pode ser dividida em 

água ligada ou água livre. As moléculas de água livre se mantêm unidas por forças 

capilares e possui as mesmas propriedades físicas da água pura. Já a agua ligada é 

aquela que interage com o sistema polimérico e não é eliminada pela secagem por 

evaporação. 

RUEDA; SECALL; BAYER (1999) descreveram que o pico endotérmico 

observado por DSC está relacionado com a quantidade de água contida nos filmes de 

quitosana e amido. Uma vez que a transição desta água ligada é observada em torno de 

100°C, um deslocamento para temperaturas maiores irá indicar que a interação da água 

com o sistema polimérico é mais forte. 

Uma vez que filmes de quitosana e amido produzidos neste trabalho possuem 

agentes plastificantes com grupos hidrofílicos, a presença destes irá influenciar a 

quantidade e como esta água está ligada ao sistema polimérico.  

4.5. Reologia (BRETAS, D´ÁVILA, 2000; CANEVAROLO, 

2002) 

A reologia é definida como a ciência que estuda a deformação e o escoamento 

dos materiais, analisando as respostas de deformações de um material provocadas pela 

aplicação de uma tensão. 
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As propriedades reológicas estão relacionadas com a estrutura do gel formado, 

as interações entre as cadeias poliméricas e a existência de ligações cruzadas. Os 

experimentos de oscilação são ferramentas importantes na determinação dos parâmetros 

estruturais. Nos experimentos de oscilação o material está sujeito a uma força, igual em 

todos os pontos da amostra, e deve apresentar um comportamento viscoelástico em um 

domínio linear, ou seja, onde as propriedades reológicas não são dependentes da tensão 

ou deformação aplicadas.  

O teste de oscilação baseia-se na quantidade de material deformado após a 

aplicação de uma tensão, que pode ser determinado utilizando-se uma geometria de 

pratos paralelos, como mostrado pela Figura 10.  

 

Figura 10. Deformação oscilatória entre dois pratos paralelos. 

O prato inferior é fixo e o superior, exerce um movimento para trás e para 

frente em torno do seu próprio eixo. A deformação é uma função do tempo definida por: 

( )tseno ωγγ =      Equação 1 

em que γo é a amplitude da deformação que é dada por L/h, quando o movimento do 

prato é L(senωt), ω é a frequência expressa em rad s-1, e L é a distancia da borda do 

prato até o centro do eixo. Derivando a equação 1 em função do tempo, obtém-se a 

equação 2: 

( )to ωωγγ cos=      Equação 2 
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Assim, se o material possui uma pequena amplitude de deformação, a tensão 

de cisalhamento produzida é: 

( )δωσσ += tseno     Equação 3 

em que σo é a tensão de cisalhamento e δ é o deslocamento de fase relacionado à 

deformação. Os resultados de teste de oscilação podem ser obtidos por curvas (σo/γo 

em função de δ), mas de forma mais comum é descrita pela Equação 4: 

γ
ω

γσ 







+=

''
'

G
G     Equação 4 

em que G´ e G´´ estão relacionados com a frequência. G´ é definido como o módulo de 

armazenamento e representa o estoque da energia elástica, enquanto que G`` é definido 

como o módulo de perda e representa a dissipação dessa energia.  

O módulo G´ é oriundo da componente da tensão resposta em fase com a 

deformação e G´´ é proveniente da componente de tensão resposta 90° fora de fase com 

a deformação. Assim, um material viscoelástico é caracterizado por esses dois valores 

de módulos, que matematicamente é expresso pela equação 5: 

'''* iGGG +=     Equação 5 

em que é comum representar o módulo do sistema de G* como um número complexo 

composto por duas componentes onde a parte real é constituída pelo módulo de 

armazenamento e a parte imaginária do módulo de perda.  

Materiais puramente plásticos têm um deslocamento de fase de 0°, na resposta 

à tensão, e materiais viscosos exibem um deslocamento de fase de 90° e os 

viscoelásticos possuem deslocamento de fase entre 0° e 90° (Figura 11). 
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Figura 11. Representação das funções senoidais da deformação aplicada (γ) e da tensão 
resposta (σ) para materiais; (a) materiais plásticos; (b) materiais viscosos e (c) materiais 

viscoeláticos. 

A razão entre o módulo de perda, G´ e o módulo de armazenamento, G´´ define 

uma grandeza denominada tangente de perda (tanδ), como mostrado pela equação 6: 

'

''
tan

G

G
=δ     Equação 6 

A tangente de perda é a razão entre a energia dissipada por ciclo e a energia 

potencial máxima armazenada durante o ciclo. Esta relação é muito útil na 

caracterização de sistemas poliméricos, pois materiais mais rígidos irão apresentar 

valores de tanδ menores e, materiais mais flexíveis irão apresentar valores de tanδ 

maiores. 



Revisão Bibliográfica  44 

4.5.1. Viscosidade 

Uma das propriedades medidas na deformação de fluidos é a viscosidade, que é 

um fator levado em consideração para a aplicação de um determinado material. A 

viscosidade pode oferecer informações importantes sobre as varações estruturais que 

ocorrem durante a aplicação de uma deformação ou tensão.  

A viscosidade é definida como a resistência ao fluxo quando um polímero é 

submetido a uma interferência externa. Considerando a Figura 12, quando um fluido 

está contido entre as duas placas, uma fixa e uma móvel. À medida que a placa móvel é 

deslocada, gera-se um gradiente de velocidade do fluido que vai desde zero na interface 

da placa fixa até o valor máximo na interface da placa móvel. Quanto maior a força 

imposta na placa móvel, maior será o gradiente de velocidade do fluido.  

 

Figura 12. Representação da deformação por cisalhamento.  

Assim, a viscosidade (η) é definida pela Equação 7 que mede a tendência do 

fluido de resistir ao escoamento: 

tocisalhamendetaxa

tocisalhamendetensão
=η     Equação 7 

A tensão de cisalhamento é definida é a força por unidade cisalhante necessária 

para manter o escoamento do fluido e pode ser expressa como mostrado na Equação 8: 
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A

F
=τ     Equação 8 

em que F é a força necessária para provocar um deslocamento e A é a área exposta ao 

cisalhamento. 

A taxa de cisalhamento é o deslocamento relativo das partículas ou moléculas 

do fluido e pode ser descrita matematicamente pela equação 9: 

ty

v

δ

δγ

δ

δ
γ ==     Equação 9 

em que δv é a variação da velocidade entre as moléculas do fluido, δy, a distância entre 

as moléculas e δγ/δt é a variação da deformação em função do tempo.  

A Lei de Newton para a viscosidade se restringe para um determinado número 

de fluidos, e por isso, existem materiais que sobre cisalhamento apresentam um 

comportamento distinto do que foi previsto por Newton. Desta forma, os fluidos 

viscosos podem ser classificados em função do seu comportamento de fluxo que 

envolve a relação entre a resposta da viscosidade frente à taxa de cisalhamento. 

Portanto, os fluidos podem ser classificados como Newtonianos e não-Newtonianos. 

Os fluidos Newtonianos são aqueles em que a viscosidade não varia com o 

aumento da taxa ou tensão de cisalhamento (Figura 13). São exemplos desses fluidos, o 

ar, água, solução salina, mel, etc. 

Os fenômenos não-Newtonianos podem ser divididos em três classes: 

independentes do tempo, dependentes do tempo e viscoelásticos. Neste texto, será dado 

um enfoque para a classe dos viscoelásticos, já que os polímeros geralmente apresentam 

este tipo de comportamento.  
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Figura 13. Representação do fluido Newtoniano. Em A, curva de tensão de 
cisalhamento x taxa de cisalhamento e em B, curva de viscosidade em função da taxa 

de cisalhamento. 

 

Os polímeros são capazes de formar géis de diferentes resistências ao fluxo, 

dependendo da sua estrutura e concentração. A resposta viscoelástica é a combinação de 

um comportamento viscoso e de gel e pode ser examinada determinando-se o efeito que 

uma força oscilatória tem no movimento do material (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14. Representação de um movimento oscilatório aplicado a um material. 
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A amplitude de tensão ou deformação aplicada deve ser pequena para 

assegurar que as medidas fiquem dentro de um regime viscoelástico linear, onde as 

equações viscoelásticas são válidas. 

Existem fluidos que possuem comportamento diferente dos previstos por 

Newton e apresentam uma relação entre a tensão de cisalhamento em função da taxa de 

deformação não linear. Os fluidos que apresentam este comportamento obedecem a 

relação matemática mostrada na Equação 10: 

n

aγητ =     Equação 10 

em que ηa é a viscosidade aparente e n é o índice de comportamento de fluxo. 

Com base nos valores de n é possível classificar os diferentes tipos de fluídos 

como mostrado pela Figura 15.  
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Figura 15. Curvas de fluxo para fluidos: 1) Dilatantes, 2) Newtonianos e  
3) Pseudoplásticos. 

Para valores de n>1, o fluido é dilatante, para n=1, o fluído é Newtoniano e 

para valores de n<1, o fluído é classificado como pseudoplástico. Este último é o que 

ocorre com maior frequência, que é caracterizado por uma diminuição na viscosidade 

com o aumento da taxa de deformação. Este tipo de comportamento pode ser explicado 

por três razões: 
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A primeira, devido a cadeias poliméricas assimétricas que no repouso estão 

orientadas de forma aleatória e bem próximas uma das outras. Quando estas cadeias são 

forçadas a deslocarem-se, elas assumem uma orientação preferencial na direção do 

escoamento, reduzindo sua resistência (Figura 16). 

 

 Taxa de cisalhamento 

Sistema não perturbado Sistema perturbado 
 

Figura 16. Pseudoplasticidade em sistemas de partículas assimétricas. 

O segundo motivo está relacionado com a presença de moléculas em repouso 

solvatadas, e a ação do cisalhamento provoca uma destruição destas camadas de 

solvatação (Figura 17). 

 

+ 

Taxa de cisalhamento 

Partículas solvatadas  Sistema perturbado 
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+ 

+ 
- - 
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Figura 17. Esquema ilustrativo da diminuição na viscosidade causada pela destruição 
da camada solvatada. 

E por último, o comportamento pseudoplástico pode ser explicado pela 

orientação na direção do escoamento, quando uma força é aplicada. Neste caso, no 

estado de repouso, o sistema polimérico apresenta uma estrutura enovelada (Figura 18). 
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Figura 18. Redução da viscosidade em sistemas poliméricos devido ao aumento na taxa 
de cisalhamento.  

4.5.2. Estudos reológicos de quitosana e amido 

Na literatura, poucos trabalhos discutem as propriedades reológicas de blendas 

formadas entre quitosana e amido. SERRERO et al. (2010) estudou as propriedades de 

géis de quitosana e amido modificado e descreveu que diferentes propriedades podem 

ser obtidas, quando são feitas modificações nas condições de preparação dos géis. Em 

outro estudo, SERRERO et al., 2011 descreve a preparação destes géis em diferentes 

formulações, mas correlacionando as respostas reológicas com o poder de adesão e 

encontrou que um sistema com ótima adesão é aquele em que o gel possui um 

comportamento reológico intermediário entre um gel e uma solução.  

Em um estudo desenvolvido em paralelo a este trabalho (HORN, MARTINS; 

PLEPIS, 2011) verificou-se que os processos de gelatinização e oxidação do amido 

provocaram um aumento dos valores de módulos de G´ e G´´ em função da temperatura, 

frequência e oscilação em relação ao amido que não passou por nenhum processo. Além 

disso, estas modificações realizadas na molécula de amido aumentaram os valores de 

viscosidade quando comparado com a blenda de quitosana/amido que não passou por 

nenhum processo de modificação. 

SINGH et al. (2003) descreveu as diferenças nas propriedades reológicas de 

amidos de diferentes fontes botânicas. Os amidos apresentaram diferenças na 
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viscosidade, nos valores dos módulos G´ e G´´, e consequentemente, diferenças no valor 

de tan δ, decorrentes das diferenças nos tamanhos dos grânulos.  

Diferentes razões de amilose e amilopectina irão influenciar as propriedades 

finais dos géis formados. XIE et al. (2009) relatou as diferenças nas propriedades 

reológicas quando diferentes razões de amilose/amilopectina foram utilizados. Amidos 

com maior conteúdo de amilopectina têm valores maiores de viscosidade, devido ao 

emaranhamento das cadeias dos polímeros ser muito menor em comparação com 

cadeias de amido com alto conteúdo de amilose. REZLER; POLISZKO (2010) 

descreveram que amidos de milho e arroz com alto conteúdo de amilopectina 

apresentaram valores menores de G´ e G´´ do que amidos com conteúdo normal de 

amilose/amilopectina.  

A oxidação do amido de milho promoveu uma diminuição na viscosidade 

como observado por BERSKI et al. (2010) e por SANGSEETHONG; 

TERMVEJSAYANON; SRIROTH (2010).  

Estudos que envolvem a caracterização somente de quitosana foram 

encontrados. EL-HEFIAN et al., 2010 descreveu a preparação de soluções de quitosana 

em diferentes temperaturas, concentrações e tempos de estocagem. Os resultados 

indicaram que as soluções tinham um comportamento não-Newtoniano e que um 

aumento nos valores de concentração levava a um aumento da viscosidade. Além disso, 

em um tempo de estocagem de 3 meses, as soluções mostraram maiores valores de 

viscosidade. Em outro estudo, CALERO et al., 2010 mostrou que uma concentração de 

quitosana inferior a 0,25% apresenta comportamento Newtoniano e que acima desta 

concentração, passa a exibir um comportamento viscoelástico. 
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5. Experimental 

5.1. Polióis 

Foram utilizados os seguintes polióis como agentes plastificantes usados como 

recebidos, sem prévia purificação (Figura 19): 

- sorbitol, com fórmula C6H14O6, massa molecular 182 g mol-1, ponto de ebulição 

296°C da marca Merck. 

- etilenoglicol, com fórmula C2H6O2 massa molecular 62 g mol-1, ponto de ebulição 

197°C da marca Merck.  

- glicerol, com fórmula C3H8O3 massa molecular 92 g mol-1, ponto de ebulição 290°C 

da marca Sigma-Aldrich. 
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Figura 19. Polióis utilizados neste trabalho. Em A,sorbitol; em B, etilenoglicol e em 
C,glicerol. 

5.2. Obtenção da Quitosana 

As amostras de gládio de lula da espécie Loligo, foram cedidas por Miami 

Comércio e Exportação de Pescados Ltda (Cananéia – SP) e armazenadas em freezer. 

Inicialmente, foram realizadas lavagens com água corrente para a retirada de sais e 

matéria orgânica. Os gládios foram secos em estufa a 40ºC e triturados. 
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Para a obtenção da quitina a partir dos gládios de lula, foi seguido o esquema 

geral mostrado na Figura 20 que consiste em três etapas: desmineralização, 

desproteinização e desacetilação (KURITA et al., 1993). 

 

Figura 20. Esquema de preparação da quitosana.  

O processo de desmineralização foi realizado utilizando-se 40,0 g de gládio 

moído com HCl 0,55 mol L-1 na relação gládio de lula/solução (1 g/15 mL) à 

temperatura de 25oC por 2 h com agitação mecânica constante. Após isso a solução foi 

lavada com água destilada com agitação mecânica constante, até a neutralidade (cerca 

de 10 dias). O sólido obtido foi seco em estufa à 40ºC até secagem completa. 

A desproteinização consiste no tratamento alcalino do sólido obtido na etapa 

anterior. Para este processo foi utilizada uma solução de NaOH 0,3 mol L-1 na razão 

gládio desmineralizado/solução (1 g/10 mL). Com agitação mecânica constante e 

temperatura controlada à 80ºC, o sistema foi mantido nestas condições por 1 h. O sólido 

obtido foi lavado como descrito anteriormente até a neutralidade, sendo necessário 

aproximadamente 4 dias. O material foi seco em estufa à 40ºC até secagem completa. 

Para se obter a quitosana a partir da β-quitina foi realizado um tratamento 

alcalino utilizando-se uma solução de NaOH 40% (massa/massa) na proporção  

β-quitina/solução (1 g/20 mL). O sistema foi deixado à temperatura de 80ºC com 
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agitação mecânica constante por 3 h e em atmosfera de N2. Novamente, o material 

obtido foi lavado como nas etapas anteriores até a neutralidade e seco em estufa por 

cerca de 1 semana. Os três passos seguidos foram repetidos 1 vez para garantir maior 

eficiência dos processos. 

5.2.1. Grau de acetilação da quitosana 

O grau de acetilação da quitosana foi determinado por titulação condutimétrica 

conforme descrito por RAYMOND et al., 1993. Uma amostra de 250 mg de quitosana 

foi dissolvida em uma solução de HCl 0,05 mol L-1, com agitação por 24 h. Após isso, a 

solução foi transferida para um balão volumétrico de 250 mL e seu volume ajustado 

com água desionizada. Alíquotas de 50 mL foram tituladas com uma solução de NaOH  

0,1 mol L-1 previamente padronizado com ftalato de potássio. As variações de 

condutividade foram medidas em um condutivímetro modelo Digimed DM32, equipado 

com célula Condutimétrica Digimed (DM-32). As titulações foram feitas em triplicata e 

à 25°C. 

5.2.2. Massa molar 

A massa molecular da quitosana foi determinada utilizando o método 

viscosimétrico (MATHEW; BRAHMAKUMAR; ABRAHAM, 2006), em que as 

concentrações das soluções de quitosana variaram de 1,5 a 4,0 x 10-4 mol L-1. A 

viscosidade relativa (ηrel) é definida como a razão entre o tempo de escoamento da 

solução (t) e do solvente (to), como mostrado pela Equação 11: 

o

rel
t

t
=η     Equação 11 
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Os tempos de escoamento foram determinados em um viscosímetro capilar 

Ubbelohde em tampão 0,3 mol L-1 ácido acético/0,2 mol L-1 acetato de sódio a 

temperatura constante de 25°C. Foram medidos valores de tempos de escoamento de 

viscosidade intrínseca (η) correspondente a dez determinações independentes, que não 

apresentassem variação maior que 0,09%. 

A viscosidade intrínseca da quitosana foi medida em triplicata. O valor da 

massa molecular foi determinado usando a equação Mark-Houwink-Sakurada (Equação 

12): 

[ ] αη kM=     Equação 12 

em que [η] é a viscosidade intrínseca, M é a massa molecular média, k e α são 

constantes empíricas que dependem da natureza do polímero, do solvente e da 

temperatura. Os valores dos parâmetros k e α utilizados foram 0,074 e 0,80 

respectivamente, levando em consideração o grau de acetilação da quitosana 

(RINAUDO, 2006). 

5.3. Amido  

Os diferentes amidos utilizados (Sigma-Aldrich) apresentam as seguintes 

características, conforme dados fornecidos pelo fabricante: 

- amido de milho contendo aproximadamente 73% de amilopectina e 27% de 

amilose. 

- amido de milho contendo 100% de amilopectina com traços de amilose. 
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5.3.1. Amido gelatinizado 

O amido foi gelatinizado pelo aquecimento durante 30 min a 90oC de uma 

mistura, contendo 1 g de amido/50 mL de água desionizada (LIU et al., 2009). Após 

esse período, a solução foi resfriada à temperatura ambiente e solução aquosa a 2% 

(massa/massa) foi utilizada para a formação dos filmes. 

5.3.2. Amido oxidado 

O amido foi oxidado com uma solução de ácido periódico (HIO6) 5% 

(massa/massa) durante 24 h a temperatura ambiente (HOFFMAN et al., 2007). Após 

isso, foi dializado por 72 h e liofilizado. Uma solução 2% (massa/massa) foi preparada 

em água desionizada.  

O espectro no infravermelho (com transformada de Fourier - FTIR) foi obtido 

em um intervalo entre 400 a 4000 cm-1, com resolução de 4 cm-1, em pastilhas de KBr 

para as amostras de amido oxidado. Esta técnica foi utilizada para caracterizar 

qualitativamente se o processo de oxidação do amido foi efetivo, uma vez que para 

amidos oxidados um pico em torno de 1732 cm-1 é observado (HOFFMANN et al., 

2007). 

5.4. Preparação dos filmes 

Uma série de estudos preliminares (não discutidos neste texto) permitiu a 

otimização do processo de obtenção dos filmes, como por exemplo, tempo de mistura e 

quantidade de polióis, a fim de se obter misturas sem a presença de precipitados ou 

materiais não dissolvidos. Uma proporção 2:1 foi obtida entre amido e quitosana, uma 

vez que quantidades mais elevadas de amido tornavam o material heterogêneo.  
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A adição de uma solução aquosa de ácido acético permite a protonação parcial 

que é favorável para a interação com outras macromoléculas e também para o processo 

de plastificação. A solução de quitosana foi preparada em concentração 1% em massa 

pela dissolução em ácido acético aquoso1%.  

As blendas foram preparadas pela mistura entre quitosana/amido/plastificantes 

em proporção 1:2:1 (em massa). A solução foi homogeneizada durante 30 mim sob 

agitação magnética. Os filmes foram obtidos pelo método de casting em formas de 

Teflon®, secos a temperatura ambiente e mantidos em umidade controlada de 65% 

antes das análises. Os filmes foram denominados como descritos na Tabela 1. 

Tabela 1. Denominação dos filmes preparados 

Amostras Descrição 

QA73 Quitosana + Amido (73% amilopectina) gelatinizado 

QA73EG Quitosana + Amido (73% amilopectina) gelatinizado+ etilenoglicol 

QA73GL Quitosana + Amido (73% amilopectina) gelatinizado + glicerol 

QA73SO Quitosana + Amido (73% amilopectina) gelatinizado + sorbitol 

QA100 Quitosana + Amido (100% amilopectina) gelatinizado 

QA100EG Quitosana + Amido (100% amilopectina) gelatinizado + etilenoglicol 

QA100GL Quitosana + Amido (100% amilopectina) gelatinizado + glicerol 

QA100SO Quitosana + Amido (100% amilopectina) gelatinizado + sorbitol 

QA73ox Quitosana + Amido (73% amilopectina) oxidado 

QA73oxEG Quitosana + Amido (73% amilopectina) oxidado + etilenoglicol 

QA73oxGL Quitosana + Amido (73% amilopectina) oxidado + glicerol 

QA73oxSO Quitosana + Amido (73% amilopectina) oxidado + sorbitol 

QA100ox Quitosana + Amido (100% amilopectina) oxidado 

QA100oxEG Quitosana + Amido (100% amilopectina) oxidado + etilenoglicol 

QA100oxGL Quitosana + Amido (100% amilopectina) oxidado + glicerol 

QA100oxSO Quitosana + Amido (100% amilopectina) oxidado +sorbitol 
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5.5. Estudos reológicos 

A caracterização reológica foi utilizada para a investigação das diferentes 

interações que ocorrem quando se varia o tipo de amido e os plastificantes nas blendas 

que foram utilizadas na preparação dos filmes.  

As propriedades reológicas foram determinadas em um reômetro de tensão 

controlada da TA Instruments AR1000N, com geometria placa paralela de 60 mm e 

ângulo de 30’ e gap de 0,15 mm. A região viscoelástica foi obtida por varredura de 

tensão com frequência constante de 1,0 Hz e temperatura de 25oC sendo medidos os 

módulos G’ e G’’ como função da deformação. A determinação da temperatura de 

gelificação para cada blenda foi efetuada com variação de temperatura de 25 a 75°C, 

razão de aquecimento de 5°C min-1 e deformação dentro da região viscoelástica (10%). 

A varredura de frequência foi feita dentro da região viscoelástica variando-se os valores 

de frequência angular de 0,1 a 100 rad s-1 à temperatura de 25oC. Os ensaios de fluxo 

foram obtidos em função da tensão de cisalhamento de 0,01 a 100 s-1 a temperatura de 

25oC. 

5.6. Caracterização dos filmes 

5.6.1 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

Para o DSC foram utilizadas amostras de aproximadamente 10 mg com uma 

razão de aquecimento de 10oC min-1 sob fluxo de 90 mL min-1 de ar sintético e intervalo 

de temperatura de 25 a 450ºC. As medidas foram feitas em um analisador da TA 

Instruments, acoplado ao módulo DSC-2010 e TGA-2050. 
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5.6.2 Termogravimetria  

A termogravimetria teve como foco principal a obtenção do perfil de 

decomposição dos materiais empregados na formação dos filmes. As amostras com 

aproximadamente 10 mg foram submetidas à análise termogravimétrica, com uma 

variação de temperatura de 25 à 800oC sob fluxo de ar sintético de 90 mL min-1 com 

razão de aquecimento de 10°C min-1. As medidas foram feitas em um analisador da TA 

Instruments, acoplado ao módulo TGA-2050. 

5.6.3. Espessura dos filmes 

A espessura dos filmes foi medida usando um micrômetro (Model M110-25, 

Mitutoyo MFG. Co. Ltd., Japan), realizadas em 10 diferentes pontos, sendo calculado o 

valor médio. 

5.6.4 Taxa de transmissão de vapor de água  

Os ensaios de taxa de transmissão de vapor de água foram feitos seguindo-se o 

método ASTM E96 com algumas modificações, como descrito por GARCIA; 

PINOTTI; ZARITZKYA (2006). Cada filme foi selado em um recipiente com uma 

abertura circular contendo cloreto de cálcio anidro, que corresponde a 0% de umidade 

relativa. Os recipientes foram pesados e colocados em uma estufa com umidade relativa 

controlada de 75% com a utilização de uma solução saturada de cloreto de sódio. Os 

recipientes foram pesados em intervalos de tempo determinados e um gráfico da massa 

(m) adquirida em função do tempo (t) foi obtido para se determinar o coeficiente 

angular. Este foi utilizado para o cálculo da razão de permeação de vapor de água 

(WVPR), como mostrado na Equação 13: 
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At

m
VPRW

1
⋅=     Equação 13 

sendo m/t o coeficiente angular da curva (g min-1) e A a área de permeação da amostra 

(m2). Assim, a taxa de transmissão de vapor de água (WVP) nos filmes foi determinada 

utilizando-se a Equação 14: 

)( 21 RHRHsp

eVPRW
VPW

−

⋅
=     Equação 14 

sendo e a espessura do filme (mm), sp a pressão de vapor de água a 25oC (3119 Pa), 

RH1 a umidade relativa dentro da estufa e RH2 a umidade relativa dentro do recipiente. 

5.6.5. Solubilidade em água 

Os testes de solubilidade em água foram feitos seguindo o método descrito por 

ZAMUDIO-FLORES et al., 2010. Os filmes foram cortados em peças de tamanho 1 x 2 

cm e mantidos em dessecador com sílica por 7 dias, com umidade relativa de 0%. Os 

filmes foram pesados e colocados em 80 mL de água desionizada, sob agitação por 1 h a 

200 rpm e a 25°C. As amostras foram removidas e secas a 60°C até peso constante. A 

porcentagem do material total solúvel em água foi calculada utilizando a equação (15), 

feita em triplicata. 

( ) ( )
( )

100
sec

secsec
(%)lub x

inicialoPeso

finaloPesoinicialoPeso
ilidadeSo

−
=   Equação 15 

5.6.6. Ensaios de DMA no módulo de tração 

Os ensaios de tração foram realizados em um DMA modelo 2980 da TA 

Instruments, no módulo de tração. As condições de análise foram uma rampa de força 

de 1 N min-1 até 18 N, distância entre as garras de aproximadamente 10 mm, módulo de 

força controlada e temperatura de 25°C. A garra utilizada foi do tipo tensão filme e o 
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tamanho das amostras foi de 6,3 mm de largura por 15 mm de comprimento. Antes das 

medidas, os filmes foram mantidos por 2 semanas em umidade controlada (65%) em 

uma câmara com higrômetro. Para cada filme foram testados no mínimo cinco corpos 

de prova e os resultados reportados pela média dos valores obtidos. 
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6. Resultados e Discussão 

6.1. Quitosana 

A quitosana foi obtida através dos processos de desmineralização, 

desproteinização e desacetilação conforme descrito na parte experimental. O processo 

de desmineralização tem por objetivo a retirada de materiais inorgânicos presentes na 

amostra. Já a etapa de desproteinização faz com que ocorra a clivagem das cadeias 

protéicas contidas entre as cadeias poliméricas da quitina, quebrando-as em peptídeos e 

até mesmo em aminoácidos livres que são removidos neste tratamento.  

Segundo KURITA (2006) os gládios de lula são constituídos por quitina, 

estimada entre 20 a 40%, e o restante são proteínas. O valor encontrado neste trabalho 

foi de 25,3% e, portanto de acordo com o a literatura.  

Na última parte do procedimento obtém-se a quitosana através da desacetilação 

parcial dos grupos acetamida. O rendimento, em relação a massa de β-quitina, foi de 

79,4%, valor em acordo com a literatura. Segundo KURITA et al., 1993, a quantidade 

de quitosana obtida de duas desacetilações consecutivas, está em torno de 80,0% em 

relação à massa de β-quitina.  

A aparência de um pó branco e fino da quitosana obtida neste trabalho pode ser 

visualizada na Figura 21. 
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Figura 21. Quitosana obtida através do processo de desacetilação da β-quitina. 

6.1.1. Grau de acetilação da quitosana 

O grau de acetilação foi determinado por titulação condutimétrica e uma curva 

da amostra de quitosana em excesso de HCl titulada com uma solução de NaOH é 

mostrada na Figura 22. A determinação do grau de acetilação por titulação 

condutimétrica é um método simples, não destrutivo e de baixo custo e que fornece 

valores próximos aos obtidos pela técnica de RMN 1H (ALVARENGA; OLIVEIRA; 

BELLATO, 2010). 
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Figura 22. Curva da titulação condutimétrica para a amostra de quitosana. 
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A curva obtida consiste de três retas: a primeira corresponde a neutralização do 

ácido clorídrico pela adição do hidróxido de sódio, resultando em uma redução brusca 

da condutividade da solução; na segunda, ocorre a desprotonação dos grupos amino da 

quitosana e na última parte, com o excesso da quantidade de base adicionada, ocorre um 

aumento na condutividade da solução. Dois pontos de inflexão são obtidos pela 

extrapolação das três retas, que correspondem ao volume de base que é necessário para 

neutralizar os grupos amino protonados. Com os valores de V1 e V2 obtidos pelos 

pontos de equivalência, o grau médio de acetilação foi determinado pela equação 16: 

 

( ) [ ]
100

161
1% 12 ⋅







 ⋅−⋅
−=

m

NaOHVV
GA   (Equação 16) 

 

em que GA é o grau médio de acetilação; 161 a massa molecular média da unidade 

repetitiva da quitosana (g mol-1); (V2-V1) é o volume de solução de hidróxido de sódio 

consumido para neutralizar os grupos amino da quitosana (mL); [NaOH] é a 

concentração da solução de NaOH (mol L-1) e m corresponde a massa de quitosana 

contida na alíquota titulada (g). 

O valor médio de grau de acetilação obtido para a quitosana foi de 9,05 ± 0,35. 

6.1.2. Grau médio de massa molar 

A Figura 23 apresenta a curva de viscosidade reduzida ηred em função da 

concentração das soluções de quitosana em tampão acetato de sódio/ácido acético 

(NaAc/HAc). A viscosidade intrínseca foi determinada pela extrapolação a 

concentração zero, da reta obtida por ajuste matemático dos pontos experimentais 

obtidos, que apresentou um índice de correlação linear de 0,9459.  
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Figura 23. Curva da viscosidade reduzida em função da concentração das soluções de 
quitosana. 

O valor da viscosidade intrínseca obtido para a solução de quitosana está 

relacionado com a massa molar viscosimétrica média, através da equação de Mark-

Houwink-Sakurada: 

[ ] αη KM=     (Equação 12) 

 

em que K e α são constantes tabeladas para um dado sistema de 

polímero/solvente/temperatura. O valor da constante de Huggins, K, fornece 

informações das interações entre polímero e solvente, assim, quanto menor o valor desta 

constante, mais solvatada vai estar a macromolécula. A constante α está relacionada a 

geometria da molécula, em que geralmente, 0,5 ≤ α ≥ 0,8 é encontrado para 

conformações com cadeias flexíveis, enquanto que 0,8 ≤ α ≥ 1,0 para macromoléculas 

rígidas.  

O valor de [ηred] encontrado pela extrapolação a concentração zero do gráfico 

da Figura 23 foi de 1469,85 mL g-1. Substituindo os valores das constantes K e α 

tabeladas e o valor de viscosidade reduzida na equação de Mark- Houwink-Sakurada, o 
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valor de massa molecular encontrado foi de 4,37 x 105 g mol-1. Este valor foi próximo 

ao determinado por GPC (Cromatografia de Permeação em Gel) para uma quitosana 

anteriormente preparada no grupo, em que o peso molecular foi de 4,28x105 g mol-1 

(HORN, 2008) e também próximo ao encontrado na literatura nas mesmas condições 

experimentais utilizando-se quitosana derivada de β-quitina (METHACANON et al., 

2003). 

6.2. Espectroscopia na região do Infravermelho (FT-IR) para 

quitosana e amido 

A caracterização por infravermelho permite a determinação dos grupos 

funcionais presentes na quitosana e amido, pois cada grupo absorve em uma frequência 

característica de radiação na região infravermelha.  

As principais bandas atribuídas à quitosana e ao amido podem ser observadas 

na Tabela 2, adaptada do artigo publicado por SERRERO et al. (2010). 

Tabela 2. Atribuição das bandas características da quitosana e do amido (adaptado de 
SERRERO et al. (2010)). 

Número de onda Atribuição à quitosana Atribuição ao amido 
3700-3100 Deformação axial O-H e N-H Deformação axial O-H 
2880-2930 Deformação axial C-H Deformação axial C-H 

1655 (ombro) Amida I  
1640 Ligação O-H da água Ligação O-H da água 

1624 e 1524 NH3
+  

1455  Deformação CH2 
1420-1320  Deformação axial e fora do 

plano C-H 
1413 Deformação axial CH2  
1385 Deformação fora do plano CH2  
1240 Deformação axial O-H Deformação axial O-H 

1190-960 Deformação axial C-O Alongamento C-O 
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O espectro na região do infravermelho da quitosana (Figura 24) obtida em 

laboratório mostra as principais bandas em: 3420 cm-1 relativo ao estiramento da ligação 

O-H, em que esta banda é intensa devido a sobreposição com a banda de N-H 

(ESPINOSA-ANDREWS et al., 2010). Outras bandas também foram observadas: em 

1650 cm-1, correspondente à amida I atribuída a vibração da ligação C-O das unidades 

acetiladas; em 1580 cm-1, relacionada à amida II e em 1321 cm-1 devido ao estiramento 

do grupo –CO–N–. A banda em 1150 cm-1 corresponde ao estiramento simétrico da 

ligação C-O-C e a banda intensa em 1080 cm-1 é associada a vibração da ligação C-O 

(de VASCONCELOS et al., 2006)  
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Figura 24. Espectro FTIR da quitosana. 

O amido foi caracterizado através de espectroscopia na região do 

infravermelho (Figura 25), em que é possível observar as principais bandas 

características deste polissacarídeo (XU et al., 2005).  

Os amidos de milho com diferentes teores de amilopectina apresentam as 

mesmas bandas características, observadas em: 3450 cm-1, referente a deformação OH, 

em 2927 cm-1, correspondente ao estiramento da ligação C-H, em 1649 cm-1 relativo a 
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deformação angular do grupo O-H da água. As bandas em 765 cm-1 e 1120 cm-1 

correspondem a deformação da ligação C-O. 
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Figura 25. Espectro FTIR: em (a) amido com 73% de amilopectina e em (b) amido com 
100% amilopectina. 

Neste trabalho, também foi utilizado o amido oxidado, obtido pelo processo de 

oxidação do amido com ácido periódico. Assim, o FTIR foi utilizado para caracterizar 

qualitativamente se o processo de oxidação do amido foi efetivo, uma vez que para 

amidos oxidados uma banda em 1732 cm-1 é observada (HOFFMAN et al., 2007). Esta 

banda corresponde a vibração C=O de grupos aldeídicos gerados pela oxidação com 

ácido periódico com a abertura do anel das unidades de glicose. Além disso, a vibração 

da ligação C-C e C-H em C-CHO e em –CHO foi observada pela presença de uma 

banda em 1323 cm-1 e uma outra banda em 775 cm-1, como também descrito por YU et 

al., (2007). A Figura 26 exemplifica o aparecimento desta banda adicional para o amido 

com 100% de amilopectina na forma oxidada, sendo que para o amido com 73% de 

amilopectina foi observado um comportamento similar. 
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Figura 26. Espectro FTIR: em (a) amido oxidado (100% amilopectina) e em  
(b) amido (100% amilopectina). 

6.3. Preparação e caracterização reológicas das blendas 

As blendas de quitosana/amido (gelatinizado ou oxidado) com e sem 

plastificantes foram preparadas conforme descrito na parte experimental, na proporção 

amido/quitosana 2:1 e amido/quitosana/poliol 2:1:1. Todas tiveram um aspecto 

transparente e visivelmente sem a presença de precipitados ou materiais insolúveis. As 

blendas obtidas foram caracterizadas por medidas reológicas. 

Os estudos reológicos foram realizados para poder relacionar a estrutura e as 

propriedades das blendas de quitosana/amido após a adição dos polióis e quando 

diferentes proporções de amilose/amilopectina são utilizadas. As propriedades físico-

químicas das blendas também são alteradas pela modificação química realizada na 

molécula de amido (oxidação), que levam a mudança nos seus valores de módulos 

elástico (G’) e viscoso (G’’), de viscosidade e também de temperatura de gelificação 

(BERSKI et al., 2010).  
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Como os plastificantes são geralmente moléculas pequenas que ocupam 

espaços e se intercalam entre as cadeias e nas cadeias (intra e inter cadeias), rompenado 

as ligações hidrogênio e mantendo as cadeias dos biopolímeros separadas, a adição dos 

polióis provoca mudanças nas redes tridimensionais formadas. 

Para as medidas reológicas foi feito inicialmente a determinação da região 

viscoelástica através das curvas dos módulos elástico (G’) e viscoso (G’’) em função da 

deformação. A Figura 27 exemplifica o perfil das curvas obtidas, sendo observada uma 

região linear entre 0,4 e 100% de deformação. 
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Figura 27. Módulos G´ e G´´ em função da porcentagem de deformação para: 
QA100 —�— G’, —�— G’’; QA100EG � G’, ―�― G’’;  
QA100GL —�— G’, —�— G’’; QA100SO —�— G’, —�— G’’. 

O valor de deformação selecionado para este trabalho foi de 10%, que está 

dentro da região linear. Este valor foi utilizado para todas as medidas subsequentes, pois 

está dentro do limite linear onde os módulos G´ e G´´ são independentes da deformação 

aplicada. 
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6.3.1. Blendas de quitosana/amido gelatinizado 

6.3.1.1. Ensaios de frequência  

As medidas de frequência podem ser utilizadas para caracterizar a natureza do 

gel ou da solução.  

As curvas das Figuras 28 e 29 mostram que um aumento na frequência angular 

causa um aumento nos módulos G´ e G´´ para as blendas preparadas com amido 

gelatinizado, ou seja, os módulos são dependentes da frequência. Além disso, a baixos 

valores de frequência, todas as blendas tem G´´ maior que G´, o que indica um 

comportamento predominantemente não elástico. 
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Figura 28. Módulos G´ e G´´ em função da frequência angular para as blendas de 
quitosana/amido gelatinizado (73% amilopectina):  

QA73 —�— G’, —�— G’’; QA73EG � G’, ―�― G’’;  
QA73GL —�— G’, —�— G’’; QA73SO —�— G’, —�— G’’. 
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Para todas as blendas de quitosana/amido gelatinizado (73% amilopectina), 

dentro da faixa de frequência estudada, os valores de modulo de perda (G´´) são maiores 

que os módulos de armazenamento (G´), que caracteriza um comportamento de um 

líquido. A adição dos polióis nas blendas de quitosana/amido (73% amilopectina) 

gelatinizado promove um aumento numérico dos módulos de G´ e G´´, exceto para 

QA73GL.  

Após uma frequência específica, em 50 rad s-1 para a blenda QA73SO e em 

QA73EG em 60 rad s-1, ocorre o cruzamento das curvas G´ e G´´, ou seja, o módulo de 

armazenamento G´ fica maior que o módulo de perda. Isso ocorre porque em altas 

frequências, os movimentos moleculares ficam restritos e o sistema se comporta ou 

tende a se comportar como um sólido e assim, G´ predomina sobre G´´ (ROHR, 2007). 

Esse comportamento reológico é típico de soluções e misturas poliméricas que formam 

uma rede cruzada (“entanglement network”), em que suas cadeias poliméricas estão 

enoveladas e também foi observado por SERRERO et al., 2010. Nas curvas de módulos 

em função da variação de frequência, este ponto não é observado para materiais 

perfeitamente elásticos, materiais totalmente viscosos e para géis formados por ligações 

químicas e físicas fortes. 

As curvas referentes às blendas de quitosana/amido gelatinizado (100% 

amilopectina) mostradas na Figura 29 indicam o mesmo comportamento não elástico 

paras as blendas com polióis dentro da faixa de frequência estudada. 

Neste caso, a adição dos polióis diminui os valores numéricos dos módulos G´ 

e G´´, indicando que as redes formadas foram mais fracas em relação aos valores 

obtidos para QA100. Em 90 rad s-1 o módulo G´ passa a ser maior do que G´´ para a 

blenda QA100, indicando que a partir deste valor de frequência esta blenda tende a 
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apresentar um comportamento de um sólido. Este comportamento não é observado para 

as blendas com poliol na faixa de frequência estudada. 
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Figura 29. Módulos G´ e G´´ em função da frequência angular para as blendas de 
quitosana/amido gelatinizado (100% amilopectina):  

QA100 —�— G’, —�— G’’; QA100EG ―�― G’, ―�― G’’;  
QA100GL —�— G’, —�— G’’; QA100SO —�— G’, —�— G’’. 

Comparando as blendas com diferentes razões amilose/amilopectina, observa-

se que os valores numéricos dos módulos são maiores para QA100 do que para QA73. 

Isso ocorre devido à presença da amilose promover a formação de uma rede 

tridimensional com interações mais fracas, pois redes com valores maiores de G´ 

indicam densidade e força de associações maiores (WALLS et al., 2000). Além disso, as 

ramificações também podem estar favorecendo este fenômeno. 
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O tan δ é uma medida adimensional que compara a quantidade de energia 

perdida com a quantidade de energia armazenada durante um ensaio de varredura, e 

indica o predomínio da propriedade elástica ou viscosa. O tan δ é obtido pela razão dos 

módulos G´´ e G´. Enquanto G´´ for maior que G´, as blendas se comportam como um 

líquido e a energia utilizada na deformação destas blendas está associada com a 

dissipação viscosa.  

As Figuras 30 e 31 mostram o perfil das curvas de tan δ em função da 

frequência angular para as blendas de quitosana/amido gelatinizado (73% amilopectina) 

e quitosana/amido gelatinizado (100% amilopectina), respectivamente. 

Pela análise das curvas de tan δ em função da frequência angular pode-se 

observar que dentro da faixa de frequência estudada, as propriedades viscosas são 

dominantes em relação as propriedades elásticas, pois tan δ >1, à temperaturas abaixo 

de 25°C. 
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Figura 30. Tan δ em função da frequência angular para as blendas de quitosana/amido 
gelatinizado: QA73 —�—; QA73EG ―�―; QA73GL —�— ; QA73SO —�—. 
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Figura 31. Tan δ em função da frequência angular para as blendas de quitosana/amido 
gelatinizado: QA100 —■— ; QA100EG ―■―; QA100GL —■—; QA100SO —■—. 

As redes com mais associações possuem valores maiores do módulo elástico 

G´, e portanto com menores valores de tan δ. Assim, para as blendas com 

quitosana/amido gelatinizado (73% amilopectina), a adição de etilenoglicol e sorbitol 

forma redes com mais associações, enquanto que QA73GL tem a rede com menos 

associações (Figura 30). 

A blenda QA100 possui uma rede com mais interações, pois tem valor menor 

de tan δ, e a adição dos polióis leva a formação de redes com menos associações, sendo 

a menor a QA100GL (Figura 31). Assim, pode-se concluir que o poliol que forma redes 

com menos interações com os polissacarídeos é o glicerol.  

6.3.1.2. Ensaios de viscosidade  

As Figuras 32 e 33 mostram as curvas de variação da viscosidade, η, em 

relação a taxa de cisalhamento para as blendas de quitosana/amido gelatinizado.  
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Figura 32. Viscosidade em função da taxa de cisalhamento para as blendas de 
quitosana/amido gelatinizado:  

QA73 —�—; QA73EG ―�―; QA73GL —�— ; QA73SO —�—. 
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Figura 33. Viscosidade em função da taxa de cisalhamento para as blendas de 
quitosana/amido gelatinizado:  

QA100 —▲— ; QA100EG ―▲―; QA100GL —▲—; QA100SO —▲—. 
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Todas as blendas de quitosana/amido gelatinizado são caracterizadas por um 

comportamento pseudoplástico a taxas de cisalhamento acima de 1 s-1, isto é, os valores 

de viscosidade diminuem quando uma força de cisalhamento é aplicada. 

A diferença no conteúdo de amilose também influencia a viscosidade das 

blendas, pois a baixos valores de taxa de cisalhamento (menores que 0,5 s-1) QA73 tem 

valores maiores de viscosidade que a blenda QA100. No entanto, com o aumento na 

taxa de cisalhamento, o valor de viscosidade de QA100 passa a ser maior em relação a 

QA73. Esta diferença no comportamento das blendas QA73 e QA100 pode ser 

explicada pela amilopectina ser uma molécula ramificada composta por cadeias curtas 

com 15 unidades de glicose, o que reduz sua capacidade de formar emaranhados. As 

cadeias lineares da amilose são compostas por longos segmentos de 40 a 60 unidades de 

glicose, que formam hélices duplas, permitindo a formação de um grande número de 

emaranhados, aumentando tanto os valores dos módulos como os de viscosidade. 

GUERREIRO; MENEGUELLI (2009) relatam que estes resultados podem indicar que 

as ligações da rede são poucas e mais rígidas nas cadeias da amilopectina do que 

aquelas encontradas nas cadeias lineares da amilose. 

Em baixas taxas de cisalhamento (de 0,006 a 1 s-1) a adição de polióis nas 

blendas de quitosana/amido (100% amilopectina) gelatinizado não apresenta mudanças 

nos valores de viscosidade e estas apresentam um comportamento próximo ao 

Newtoniano. Entretanto, com o aumento na taxa de cisalhamento estas blendas passam a 

apresentar um comportamento pseudoplástico. A viscosidade está correlacionada às 

forças intermoleculares que restringem o movimento molecular e por isso, a presença 

dos polióis influencia estas interações ou também a solvatação entre os dois 

polissacarídeos (CHE et al., 2008). 
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A adição de etilenoglicol e sorbitol nas blendas de quitosana/amido 

gelatinizado (73% amilopectina) não provocou mudanças significativas no 

comportamento da viscosidade em função da taxa de cisalhamento, apresentando um 

comportamento pseudoplástico. Entretanto, quando o glicerol é utilizado (QA73GL) é 

observado um comportamento Newtoniano em taxas de cisalhamento abaixo de 1s-1. 

Como foi adicionada a mesma porcentagem (em massa) de polióis, o número 

total de moléculas de agentes plastificantes segue a ordem: glicerol >etilenoglicol > 

sorbitol. Portanto, o glicerol tem maior quantidade de grupos hidroxila interagindo com 

os polissacarídeos do que os outros dois polióis, o que vai resultar e em um maior 

número de interações. 

6.3.1.3. Aplicação do modelo matemático  

Para descrever as mudanças na viscosidade das blendas em função da taxa de 

cisalhamento é utilizada a aplicação de modelos matemáticos, sendo que os mais 

aplicados para blendas com comportamento não-Newtoniano são os modelos da Lei de 

Potência e de Herschel-Bulkley (BERSKI et al., 2010). O primeiro modelo é composto 

de dois parâmetros, o índice de fluxo e o coeficiente de consistência e o segundo possui 

três parâmetros, que além dos dois parâmetros já mencionados também possui a tensão 

de deformação inicial. Para estes dois modelos, a interpretação matemática da relação 

entre a tensão e a taxa de cisalhamento é descrita pelas Equações 17 e 18: 

 

n
Kγσ &=      (Equação 17)   

 

sendo K o índice de fluxo de resistência, σ a tensão de cisalhamento, γ a taxa 

de cisalhamento e n o índice de comportamento de fluxo. 
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n

o Kγσσ &+=       (Equação 18)  

 

sendo γ a taxa de cisalhamento, σ a tensão de cisalhamento, σo a tensão de deformação 

inicial, K o índice de fluxo de resistência e n o índice de comportamento de fluxo. 

As curvas de fluxo para as blendas (tensão de cisalhamento x taxa de 

cisalhamento) ajustadas pelo método da Lei de Potência são mostradas nas Figuras 34 e 

35. Quando o modelo matemático de Herschel-Bulkley foi aplicado às curvas de fluxo, 

observou-se que para quase todas as blendas os valores de rendimento de estresse (σo) 

são negativos que indica que não possuem significado físico (ZIMERI; KOKINI, 2003) 

e, portanto, este método não foi utilizado na análise dos resultados. Assim, o modelo de 

Lei de Potência foi selecionado, pois é ideal para fluidos relativamente móveis, tais 

como géis e dispersões de baixa viscosidade. 

 

0 500 1000 1500 2000 2500
0

25

50

75

100

125

te
n

s
ã

o
 d

e
 c

is
a

lh
a

m
e

n
to

 (
P

a
)

taxa de cisalhamento (s
-1
)  

Figura 34. Tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento: QA73 —�—; 

QA73GL ■; QA73EG —■—;QA73SO —■— . 
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Figura 35. Tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento: QA100 —�—; 

QA100GL ■; QA100EG —■—;QA100SO —■— . 

Os parâmetros obtidos pela aplicação do modelo de Lei de Potência nas curvas 

de fluxo estão listados na Tabela 3, em que bons valores de correlação linear (R2) foram 

encontrados (R2 > 0,9931). Os valores de K diminuíram com a adição dos polióis para 

as blendas de quitosana/amido gelatinizado (100% amilopectina), devido aos polióis 

formarem interações fortes com a amilopectina e a quitosana e enfraquecendo a 

interação entre os dois polissacarídeos, o que leva a uma maior facilidade de 

movimentos na cadeia. 

A adição de poliol nas blendas de quitosana/amido gelatinizado (73% 

amilopectina) promoveu um aumento nos valores de K, pois neste caso as interações 

entre quitosana e amido foram mais fortes e a presença da amilose dificulta a interação 

do poliol com os polissacarídeos. Entretanto, para QA73GL ocorreu uma diminuição 

neste valor de K e esta redução pode ser atribuída a uma interação fraca entre as 
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macromoléculas, indicando que este poliol tem um efeito plastificante maior dentre os 

estudados neste trabalho. Este efeito do glicerol nas propriedades reológicas de géis de 

amido já foi observado em trabalhos anteriores (WILLET; JASBERG; SWANSON, 

1995; AICHHOLZER; FRITZ, 1998; WILLET, MILLARD; JASBERG, 1997). 

Tabela 3. Parâmetros obtidos pelo modelo de Lei de Potencia para as blendas de 
quitosana/amido gelatinizado 

Blendas K (s) n R2 
QA73 2.7630 0.4749 0.9962 

QA73EG 4.1830 0.4664 0.9958 
QA73GL 2.5230 0.4991 0.9943 
QA73SO 4.1190 0.4825 0.9931 
QA100 3.4000 0.5009 0.9948 

QA100EG 2.2280 0.5161 0.9957 
QA100GL 1.5660 0.5510 0.9961 
QA100SO 2.5370 0.4951 0.9953 

 

Todos os valores de n (Tabela 3) foram menores do que 1, sugerindo um 

comportamento “shear-thinning” ou pseudoplástico, uma vez que fluidos Newtonianos 

apresentam valores de n igual a 1. Os valores de índice de fluxo (n) se aproximam do 

valor de 1 com a diminuição do teor de amilose, mostrando um afastamento do 

comportamento não-Newtoniano. Esta diminuição da pseudoplasticidade com a 

diminuição do teor de amilose pode ser atribuída ao aumento das interações inter e 

intramoleculares de quitosana e amido gelatinizado nas blendas contendo 100% de 

amilopectina, uma vez que a estrutura da amilose permite o emaranhamento das 

macromoléculas, enquanto que a estrutura ramificada da amilopectina não permite este 

fenômeno. Outras variáveis que também podem estar influenciando esse 

comportamento é a massa molar da amilopectina e também o seu volume 

hidrodinâmico. 

A adição de glicerol promove um aumento nos valores de n, independente do 

conteúdo de amilose para as blendas QA73GL e QA100GL. Entretanto, o conteúdo de 
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amilose influencia os valores de n para os outros dois polióis utilizados neste trabalho 

(etilenoglicol e sorbitol). Na presença de etilenoglicol um menor valor foi obtido para 

QA73EG e este aumenta para QA100EG. Para o sorbitol, um valor maior de n foi 

encontrado quando a amilose está presente nas blendas (QA73SO) e este parâmetro 

praticamente não varia para QA100SO indicando que neste caso, o poliol não teve 

muita diferença no efeito plastificante nos polímeros, provavelmente por uma menor 

interação entre os polissacarídeos e o sorbitol. 

6.3.1.4. Ensaios de temperatura  

O ponto de gelificação é uma transição gradual de um liquido viscoelástico 

para um sólido viscoelástico e as medidas das propriedades reológicas podem ser 

utilizadas para caracterizar soluções, géis e redes reticuladas. O ponto de gel é um dos 

mais importantes parâmetros físicos do processo de gelificação e esta transição pode ser 

facilmente determinada por reologia porque coincide com o ponto em que G´ intercepta 

G´´ (MOURA; FIGUEIREDO; GIL, 2007). A Figura 36 mostra as curvas dos módulos 

G´ e G´´ em função da temperatura para as blendas quitosana/amido gelatinizado (73% 

amilopectina) na faixa de temperatura de 25 a 75°C, que permitiu a determinação do 

ponto de gel.  

Inicialmente, a menores valores de temperatura, G’’ é maior que G’ e observa-

se que com o aumento da temperatura ocorre o entrecruzamento dos módulos e G´ se 

torna maior que G´´, indicando que uma rede elástica do tipo gel foi formada. As 

temperaturas de gelificação determinadas para as blendas estão listadas na Tabela 4. O 

gráfico de G´ e G´´ em função da temperatura para as blendas de quitosana/amido 

gelatinizado (100% amilopectina) está mostrado na Figura 37. 
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Figura 36. Curvas típicas dos módulos G´ e G´´ em função da temperatura para as 

blendas de quitosana/amido gelatinizado (73% amilopectina) com frequência constante 
de 1 Hz: QA73GL —�— G’, —�— G’’; QA73SO —�— G’, —�— G’’. 
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Figura 37. Curvas típicas dos módulos G´ e G´´ em função da temperatura para as 

blendas de quitosana/amido gelatinizado (100% amilopectina) com frequência 
constante de 1 Hz: QA100 —�— G’, —�— G’’; QA100EG ―�― G’, ―�― G’’;  
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A temperatura de gelificação é influenciada pela razão amilose/amilopectina, 

uma vez que, QA100 possui um valor maior para essa temperatura de que QA73, o que 

pode ser explicado pelo aumento das interações entre quitosana e amilopectina na 

ausência de amilose. 

Tabela 4. Temperatura de gelificação das blendas de quitosana/amido gelatinizado 

Blendas Temperatura de gelificação (oC) 
QA73 38,8 

QA73EG 44,3 
QA73GL 50,0 
QA73SO 44,1 
QA100 41,4 

QA100EG 49,0 
QA100GL 49,9 
QA100SO 51,2 

 

A adição dos plastificantes promove um aumento na temperatura de 

gelificação, pois produz mais interações por ligação hidrogênio, sendo necessária uma 

temperatura maior para promover a formação do gel. A maior variação na temperatura 

de gelificação foi observada na blenda QA73GL, isto é, o glicerol tem maior efeito 

dentre os plastificantes, quando amido com amilose é utilizado. Isso pode ser explicado 

porque neste caso provavelmente ocorre um aumento na quantidade de ligações 

hidrogênio devido a maior quantidade de grupos hidroxila, que por consequência, 

aumenta o valor de temperatura de gelificação desta blenda.  

Nas blendas de quitosana/amido gelatinizado (100% amilopectina) a adição 

dos polióis promove um aumento na temperatura de gelificação, indicando que mais 

ligações hidrogênio foram formadas, levando a um aumento na temperatura necessária 

para a transição sol-gel. O tipo de poliol usado, entretanto, não causa mudanças 

significativas nos valores, sendo praticamente iguais no caso de QA100EG e QA100GL 

e um valor ligeiramente maior para QA100SO (51,2°C). 
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6.3.2. Blendas de quitosana/amido oxidado 

6.3.2.1. Ensaios de frequência  

As blendas de quitosana/amido oxidado, independente da razão 

amilose/amilopectina, formam redes tridimensionais com interações mais fracas, pois 

apresentaram menores valores dos módulos quando comparado com os obtidos para as 

blendas em que o amido gelatinizado foi utilizado. Isso deve ocorrer devido ao número 

de interações serem menores entre os grupos aldeídicos do amido oxidado e amino da 

quitosana, reduzindo assim os valores de G´ e G´´. A oxidação do amido leva a 

formação de um amido dialdeídico, e assim, a interação da quitosana e o amido oxidado 

ocorre entre os grupos amino e os grupos carbonila. 

As blendas de quitosana/amido oxidado (Figuras 38 e 39) apresentaram 

comportamento similar às blendas com amido gelatinizado: um aumento na frequência 

angular causa um aumento nos módulos G´ e G´´ e a baixos valores de frequência 

angular as blendas possuem G´´ > G´, que indica um comportamento 

predominantemente não elástico ou viscoso. 

Os resultados de varredura de frequência obtidos para as blendas de 

quitosana/amido oxidado (73% amilopectina) são mostrados na Figura 38.  

A adição de etilenoglicol (QA73oxEG) provoca apenas um pequeno aumento 

nos valores dos módulos medidos em função do aumento da frequência angular. A 

blenda preparada com sorbitol (QA73oxSO) mostra um aumento maior nos valores dos 

módulos em relação a QA73ox e a partir de 0,8 rad s-1, G´ > G´´ e como o valor de 

frequência em que isto ocorre é baixo, indica que esta blenda possui uma característica 

mais elástica em relação as outras. 
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Figura 38. Módulos G´ e G´´ em função da frequência angular para as blendas de 

quitosana/amido oxidado (73% amilopectina):  
QA73ox —�— G’, —�— G’’; QA73oxEG ―�― G’, ―�― G’’;  
QA73oxGL —�— G’, —�— G’’; QA73oxSO —�— G’, —�— G’’ 

 

A adição de glicerol provoca uma diminuição nos valores dos módulos em 

relação a QA73ox, o mesmo comportamento observado para QA73GL (com amido 

gelatinizado), indicando que o glicerol possui um efeito plastificante similar, 

independente da forma do amido (gelatinizado ou oxidado). 

As curvas de variação dos módulos em função da frequência para as blendas de 

quitosana/amido oxidado (100% amilopectina) são mostradas na Figura 39.  
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Figura 39. Módulos G´ e G´´ em função da frequência angular para as blendas de 

quitosana/amido oxidado (100% amilopectina):  
QA100ox —�— G’, —�— G’’; QA100oxEG � G’, � G’’;  
QA100oxGL —�— G’, —�— G’’; QA100oxSO —�— G’, —�— G’’. 

 

A blenda QA100ox possui os maiores valores numéricos de módulos G´ e G´´. 

Considerando a faixa de variação de frequência estudada, somente para esta blenda um 

processo sol-gel (quando G´= G´´) é observado em torno de 13,2 rad s-1.  

A adição dos polióis diminui os valores numéricos dos módulos G´ e G´´, 

indicando que as redes formadas foram mais fracas em relação aos valores obtidos para 

QA100ox. Este efeito também foi observado para as blendas preparadas com amido 

gelatinizado (seção 6.3.1.1 – Figura 29). 

As Figuras 40 e 41 mostram o perfil das curvas de tan δ em função da 

frequência angular para as blendas de quitosana/amido oxidado. 

Menores valores de tan δ indicam redes tridimensionais mais fortes e, portanto 

a oxidação do amido faz com que a rede formada com a quitosana seja mais fraca, pois 
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as curvas de tan δ das blendas com amido oxidado tiveram valores maiores em relação 

às curvas das blendas preparadas com amido gelatinizado. 

Pela análise das curvas de tan δ em função da frequência angular pode-se 

concluir que dentro da faixa de frequência estudada, as propriedades viscosas são 

dominantes em relação às propriedades elásticas, pois tan δ >1. 
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Figura 40. Tan δ em função da frequência angular para as blendas de quitosana/amido 
gelatinizado: QA73 —�—; QA73EG ―�―; QA73GL —�— ; QA73SO —�—. 

 

A blenda QA100ox possui uma rede com mais associações, pois tem valor 

menor de tan δ quando comparada com QA73ox, indicando uma maior interação entre a 

quitosana e a amilopectina oxidada. 

Para as blendas com quitosana/amido oxidado (73% amilopectina), a adição de 

etilenoglicol forma redes com mais associações, enquanto que para QA73oxGL e 

QA73oxSO as redes formadas tiveram menos associações devido a estes polióis 
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conseguirem interagir menos com os polissacarídeos, provavelmente devido à presença 

de amilose que interfere esta interação. 
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Figura 41. Tan δ em função da frequência angular para as blendas de quitosana/amido 
gelatinizado: QA100 —■— ; QA100EG ―■―; QA100GL —■—; QA100SO —■—. 

 

6.3.2.2. Ensaios de viscosidade  

As Figuras 42 e 43 mostram as curvas de variação da viscosidade, η, em 

relação a taxa de cisalhamento para as blendas de quitosana/amido oxidado, com 

diferentes quantidades de amilopectina. 

A oxidação do amido provocou uma diminuição nos valores numéricos de 

viscosidade para as blendas, quando comparadas com aquelas preparadas com amido 

gelatinizado. Esta diminuição está relacionada com a formação de redes tridimensionais 

mais fracas do que aquelas formadas entre quitosana e amido gelatinizado, devido as 

diferenças de interação que ocorrem entre os polissacarídeos. 
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Figura 42. Viscosidade em função da taxa de cisalhamento para as blendas de 
quitosana/amido oxidado: QA73ox —�—; QA73oxEG ―�―;  

QA73oxGL —�— ; QA73oxSO —�—. 
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Figura 43. Viscosidade em função da taxa de cisalhamento para as blendas de 
quitosana/amido oxidado:  QA100ox —�—; QA100oxEG ―�―;  

QA100oxGL —�— ; QA100oxSO —�—. 
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No intervalo de 2 a 14 s-1, as blendas têm um comportamento Newtoniano, ou 

seja, um patamar em que um aumento na taxa de cisalhamento não muda os valores de 

viscosidade. Com o aumento da taxa de cisalhamento, ocorre uma diminuição na 

viscosidade (após 14 s-1), ou seja, as blendas passam a ter um comportamento 

pseudoplástico. 

O mesmo comportamento em relação a mudanças na viscosidade observado 

para quitosana/amido gelatinizado foi verificado para suas blendas preparadas com 

amido oxidado. Ou seja, a partir de certo valor de taxa de cisalhamento o valor de 

viscosidade de QA100ox passa a ser maior em relação a QA73ox, fato explicado pela 

amilopectina ser uma molécula ramificada, que reduz sua capacidade de formar 

emaranhados. 

O poliol que mais altera os valores de viscosidade é o glicerol, pois para 

QA73oxGL e QA100oxGL, foram observados menores valores em relação aos outros 

polióis, independente da razão amilose/amilopectina. 

6.3.2.3. Aplicação do modelo matemático  

Para as blendas com amido oxidado, também foi aplicado o método 

matemático da Lei de Potência para as curvas de tensão de cisalhamento em função da 

taxa de cisalhamento (Figuras 44 e 45). 
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Figura 44. Tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento: QA73ox —�—; 

QA73oxGL ■; QA73oxEG —■—;QA73oxSO —■— . 
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Figura 45. Tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento:  

QA100ox —�—; QA100oxGL ■; QA100oxEG —■—;QA100oxSO —■— . 
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As retas obtidas pelo ajuste dos resultados experimentais mostraram um bom 

índice de correlação linear (R2 > 0,9935). Os valores de K (índice de fluxo de 

resistência), n (índice de comportamento de fluxo) e de correlação linear (R2) estão 

listados na Tabela 5. 

Tabela 5. Parâmetros obtidos pelo modelo de Lei de Potencia para as blendas de 
quitosana/amido oxidado 

Blendas K (s) n R2 
QA73ox 1,0030 0,5540 0,9972 

QA73oxEG 1,1380 0,5567 0,9936 
QA73oxGL 0,6243 0,6202 0,9962 
QA73oxSO 0,8888 0,5865 0,9944 
QA100ox 1,2430 0,5545 0,9939 

QA100oxEG 1,2830 0,5499 0,9935 
QA100oxGL 0,7843 0,5932 0,9949 
QA100oxSO 1,0070 0,6020 0,9950 

 

Os valores de K são influenciados pela razão amilose/amilopectina e a ausência 

de amilose diminui o valor de viscosidade, pois QA73ox tem valor de 1,0030 s e 

QA100ox, de 1,2430 s.  

A adição dos polióis nas blendas de quitosana/amido oxidado (73% 

amilopectina) resultou em uma diminuição nos valores de K para QA73oxGL e 

QA73oxSO que pode ser atribuída a interferência destes plastificantes nas interações 

entre os polissacarídeos, resultando em interações mais fracas entre as macromoléculas, 

como mencionado anteriormente. Entretanto, a adição de etilenoglicol (QA73oxEG) 

levou a um aumento no valor de K, pois neste caso as interações entre quitosana e 

amido oxidado foram mais fortes e a presença da amilose interfere nas interações entre 

os polissacarídeos e os polióis. 

No caso das blendas de quitosana/amido oxidado (100% amilopectina), o 

mesmo comportamento foi observado, com uma diminuição nos valores de K quando 

glicerol e sorbitol foram adicionados, e um aumento no caso do etilenoglicol. A 
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diminuição observada para QA100oxGL e QA100oxSO ocorreu provavelmente devido 

a estes polióis formarem interações fortes com a amilopectina e a quitosana e 

enfraquecendo a interação entre os dois polissacarídeos e permitindo uma maior 

facilidade de movimento das cadeias das macromoléculas.  

Os valores de n (Tabela 5) para todas as blendas foram menores que 1, 

indicando um comportamento pseudoplástico. Diferente do que foi observado no caso 

das blendas preparadas com amido gelatinizado, a razão amilose/amilopectina não 

influenciou a pseudoplasticidade das blendas QA73ox e QA100ox, uma vez que valores 

praticamente iguais foram obtidos: 0,5540 e 0,5545, respectivamente. Isso pode estar 

relacionado ao processo de oxidação do amido, em que pode ocorrer a quebra de 

algumas ligações na molécula de amido. Tanto a amilose, quanto a amilopectina são 

susceptíveis ao processo de oxidação, mas a amilose é mais sensível ao processo 

(WANG; WANG, 2003). 

A adição dos plastificantes nas blendas aumentou os valores de n, indicando 

um aumento no comportamento pseudoplástico, independente do conteúdo de 

amilose/amilopectina. Entretanto, a blenda QA100oxEG, teve uma pequena diminuição 

no valor de n. 

Analisando a adição de cada plastificante, separadamente, verifica-se que a 

presença de amilose nas blendas provoca um aumento nos valores de n quando 

etilenoglicol e glicerol foram adicionados. Entretanto, para o sorbitol, foi observado o 

comportamento inverso, pois QA100oxSO possui um valor de n maior em relação a 

QA73oxSO. 
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6.3.2.4. Ensaios de temperatura  

As medidas de G´ e G´´ em função da temperatura para as blendas 

quitosana/amido oxidado (100% amilopectina) (Figura 46) permitiram a determinação 

do ponto de gel.  

O processo de oxidação do amido diminuiu o valor de temperatura de 

gelificação quando o amido com 100% amilopectina foi utilizado, já que o valor obtido 

para QA100 foi de 41,4°C (Tabela 3), enquanto que para QA100ox foi de 32,2°C 

(Tabela 6). Esta diferença indica que as interações que ocorrem entre o amido oxidado e 

quitosana são menores em relação as que ocorrem entre amido gelatinizado e quitosana, 

sendo necessária uma temperatura menor para a formação do gel. Como não foi obtida a 

temperatura de gelificação para QA73ox, dentro da faixa de temperatura estudada, não 

se pode verificar qual a influência do processo de oxidação quando amido com 73% 

amilopectina foi utilizado na preparação da blenda. 

Comparando as blendas contendo os polióis, observa-se que a oxidação do 

amido altera o ponto de gelificação das blendas. Para as blendas de quitosana/amido 

oxidado (73% amilopectina) contendo etilenoglicol e glicerol, a oxidação do amido 

reduz os valores de ponto de gel, indicando que o processo de oxidação reduz a 

quantidade das interações que ocorrem entre a quitosana e o amido oxidado. Já para o 

sorbitol os valores encontrados foram iguais, pois QA73SO tem temperatura de 

gelificação de 44,1°C (Tabela 4) e QA73oxSO, 44,2°C (Tabela 6). 

Para as blendas de quitosana/amido oxidado (100% amilopectina) contendo 

etilenoglicol e glicerol, ocorre um aumento nos valores de temperatura de gelificação 

com a oxidação do amido. Além disso, QA100oxGL possui o maior valor de 

temperatura de gelificação, de 57,3°C (Tabela 6), indicando que neste caso, o glicerol 

soltava as moléculas de polissacarídeos de uma forma que os dois biopolímeros tenham 
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mais interações. QA100oxSO, por sua vez, tem uma temperatura menor do que a blenda 

respectiva preparada com amido gelatinizado (QA100SO), mostrando que a oxidação 

do amido interfere na maneira com que o sorbitol interage com os polissacarídeos. O 

sorbitol possui uma conformação espacial grande, o que dificulta a interação com as 

moléculas de amido e quitosana, resultando na diminuição da capacidade de romper as 

ligações entre os polissacarídeos. 
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Figura 46. Curvas típicas dos módulos G´ e G´´ em função da temperatura para as 
blendas de quitosana/amido oxidado (100% amilopectina) com frequência constante de 
1 Hz: QA100ox —�— G’, —�— G’’;QA100oxGL —�— G’, —�— G’’; QA100oxSO —�— 

G’, —�— G’’. 

 

As temperaturas de gelificação para todas as blendas estão listadas na Tabela 6. 

As curvas de G´ e G´´ em função da temperatura para as blendas de quitosana/amido 

oxidado (73% amilopectina) estão mostradas na Figura 47. 
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Tabela 6. Temperatura de gelificação das blendas  

Blendas Temperatura de gelificação (oC) 
QA73ox - 

QA73oxEG 36,9 
QA73oxGL 31,7 
QA73oxSO 44,2 
QA100ox 32,2 

QA100oxEG 53,8 
QA100oxGL 57,3 
QA100oxSO 46,5 
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Figura 47. Curvas típicas dos módulos G´ e G´´ em função da temperatura para as 
blendas de quitosana/amido oxidado (73% amilopectina) com frequência constante de 1 

Hz: QA73oxEG ―�― G’, ―�― G’’; QA73oxSO —�— G’, —�— G’’. 
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O ponto de gel nas blendas de quitosana/amido (73% amilopectina) oxidado 

mostrou que a presença de amilose diminui os valores da temperatura de gelificação. 

Isso indica que os polióis conseguem romper menos ligações hidrogênio entre as 

cadeias dos polissacarídeos quando a amilose está presente. 

A adição dos polióis promove um aumento na temperatura de gelificação para 

as blendas de quitosana/amido oxidado (100% amilopectina). A presença dos 

plastificantes promove a formação de um gel com maior quantidade de ligações 

hidrogênio, aumentando assim a temperatura necessária para a gelificação (WILHELM 

et al., 2005). QA100oxGL possui a maior temperatura (57,3°C) indicando que neste 

caso, mais ligações hidrogênio foram formadas entre quitosana/amido oxidado e 

glicerol. 

Em todos os ensaios de reologia, as blendas preparadas com amido oxidado 

apresentaram comportamento diferente daquele observado quando amido gelatinizado 

foi utilizado devido aos diferentes interações que ocorrem entre eles. Os valores de G´ 

encontrados para as blendas preparadas com amido oxidado foram em todos os casos 

menores, indicando diferenças na organização dos seus componentes e na estrutura do 

gel formado (HERNÁNDEZ-URIBE et al., 2010). 

6.3.3. Estruturas das interações 

A seguir, são sugeridas estruturas simplificadas de interações que podem estar 

ocorrendo entre a quitosana, o amido (na diferente razão amilose/amilopectina e 

também na sua forma oxidada e gelatinizada) e os polióis.  

A quitosana e o amido gelatinizado interagem por ligações hidrogênio que 

ocorrem entre o grupo amino presentes na estrutura da quitosana e os grupos hidroxila 

do amido. Isso ocorre porque durante o processo de gelatinização os grupos OH são 
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expostos e formam rapidamente estas ligações hidrogênio com os grupos NH2 

protonados da quitosana (PELISSARI et al., 2012). Os polióis vão interferir nesta 

ligação hidrogênio que ocorrem entre os dois polissacarídeos, aumentando a distância 

entre as cadeias poliméricas. A maneira com que isto acontece está diretamente ligada 

ao tipo de poliol utilizado, já que neste trabalho foram escolhidos agentes plastificantes 

com diferentes tamanhos de cadeia e também diferentes quantidades de grupos 

hidroxila. 

A Figura 48 mostra um esquema de como essas interações podem estar 

ocorrendo entre a quitosana e o amido (73% amilopectina). 
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Figura 48. Esquema simplificado da interação entre o amido gelatinizado  
(73% amilopectina) e a quitosana.  

Amilopectina, Quitosana, Amilose, Ligações hidrogênio. 

 

As interações ocorrem entre os grupos hidroxila, tanto da amilose quanto da 

amilopectina, com os grupos amino da quitosana. Já no caso da mistura entre a 

quitosana e o amido gelatinizado (100% amilopectina), as interações continuam sendo 

do mesmo tipo, mas a amilose como não está presente, não interferindo na estrutura 
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formada. A Figura 49 mostra um esquema de como esta interação pode estar ocorrendo 

entre a quitosana e a amilopectina. 
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Figura 49. Esquema simplificado da interação entre o amido gelatinizado  
(100% amilopectina) e a quitosana. 

Amilopectina, Quitosana, Ligações hidrogênio. 

 

Pela ausência da amilose no caso da estrutura mostrada na Figura 49, podemos 

concluir que a amilose interfere nas interações que ocorrem entre a quitosana e o 

amilopectina. Isso porque os resultados obtidos por reologia indicam valores dos 

módulos e de viscosidade maiores para QA100 em relação a QA73. Além disso, uma 

temperatura de gelificação maior sugere que no caso de QA100 mais ligações 

hidrogênio foram formadas, sendo necessária maior temperatura para a formação do gel 

(WILHELM et al., 2005). 

No caso da adição dos polióis, eles acabam interagindo de forma diferente com 

a presença ou ausência da amilose. Todos provocam mudanças nas propriedades das 

blendas ou filmes estudadas neste trabalho, mas dentre os agentes plastificantes 

utilizados, o glicerol é o que mais provoca modificações.  
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A oxidação do amido leva a formação de um amido dialdeídico, como 

mostrado pela Figura 3, na parte de introdução deste texto. Assim, a interação entre a 

quitosana e o amido oxidado ocorre entre o grupo amino e o grupo carbonila. A Figura 

50 mostra, de maneira simplificada, como estas interações podem estar ocorrendo na 

mistura entre quitosana e amido oxidado (73% amilopectina). 
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Figura 50. Esquema simplificado da interação entre o amido oxidado  
(73% amilopectina) e a quitosana. 

Amilopectina, Quitosana, Amilose, Interação eletrostática. 

 

A Figura 51 mostra as interações entre a quitosana e o amido oxidado (100% 

amilopectina). 

De acordo com os resultados obtidos por reologia, podemos inferir que o 

processo de oxidação do amido faz com que as redes tridimensionais formadas entre o 

amido oxidado e a quitosana sejam diferentes, com uma diminuição da quantidade de 

interações. Novamente, a presença de amilose na blenda acaba interferindo nas 

interações entre o amido e a quitosana. 
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Figura 51. Esquema simplificado da interação entre o amido oxidado  
(100% amilopectina) e a quitosana. 

Amilopectina, Quitosana, Interação eletrostática. 

 

6.4. Filmes  

Os filmes de polissacarídeos são geralmente incolores (RIVERO; GARCÍA; 

PINOTTI, 2010) e todos os filmes de quitosana/amido gelatinizado tiveram uma 

aparência homogênea e incolor, além de serem transparentes, finos e de fácil remoção 

dos moldes. A adição dos polióis proporcionou a obtenção de filmes mais flexíveis e 

menos quebradiços, como esperado. A Figura 52 mostra as fotografias digitais de filmes 

de quitosana/amido gelatinizado (100% amilopectina) obtidos após a secagem das 

soluções. Os filmes de quitosana/amido gelatinizado (73% amilopectina) tiveram 

aparência similar. 

Os filmes de quitosana/amido oxidado apresentaram as mesmas características 

dos filmes preparados com amido gelatinizado. Entretanto eles eram mais quebradiços e 

tiveram uma aparência levemente amarelada, provavelmente por uma reação oxidativa 

(ZAMUDIO-FLORES et al., 2010) que ocorreu devido ao período de armazenamento, 

sendo que aqueles contendo etilenoglicol e sorbitol foram os que apresentaram maiores 
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mudanças. A Figura 53 mostra os filmes de quitosana/amido oxidado (73% 

amilopectina), sendo que todos os filmes que foram preparados com amido oxidado 

(100% amilopectina) tiveram aparência similar. 

 

 

Figura 52. Fotografia digital dos filmes de quitosana/amido gelatinizado. Em A, QA73; 
B, QA73EG; C, QA73GL e D, QA73SO. 

 

 

 

Figura 53. Fotografia digital dos filmes de quitosana/amido oxidado. Em A, QA73ox; 
B, QA73oxEG; em C, QA73oxGL e em D, QA73oxSO. 
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6.5. Termogravimetria 

A técnica termogravimétrica pode fornecer informações sobre a umidade dos 

filmes e sua temperatura de decomposição de uma forma rápida e simples. Uma vez que 

os filmes preparados neste estudo são compostos com materiais contendo grupos 

hidrofílicos, eles geralmente interagem com as moléculas de água e dependendo do tipo 

de poliol utilizado vai haver influencias nas suas propriedades térmicas (POPA; LISA; 

AELENEI, 2008). 

6.5.1. Termogravimetria dos polióis  

As curvas termogravimétricas dos polióis utilizados neste estudo são mostradas 

na Figura 54. Os três polióis possuem um perfil similar com um estágio de perda de 

massa, relacionado ao processo de volatilização. Os valores de temperatura obtidos por 

Tonset foram: de 56,1°C para o etilenoglicol, 137,6°C para o glicerol e de 283,0°C para o 

sorbitol. 
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Figura 54. Curvas termogravimétricas dos filmes (ar sintético e 10°C min-1): 
 — Etilenoglicol; — Sorbitol; — Glicerol. 
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6.5.2. Termogravimetria dos filmes de quitosana/amido 

gelatinizado 

As Figuras 55 e 56 mostram as curvas termogravimétricas dos filmes de 

quitosana/amido gelatinizado (73% amilopectina) e quitosana/amido gelatinizado 

(100% amilopectina) com os diferentes plastificantes utilizados. 

As curvas termogravimétricas foram utilizadas para determinar a estabilidade 

térmica dos filmes e qual o efeito dos polióis nessa estabilidade. As porcentagens de 

perda de massa nos três estágios observados estão listadas na Tabela 7. O primeiro 

estágio, entre 25-200oC, corresponde à perda de água do material, o segundo, entre 200-

400oC, está relacionado à decomposição dos polissacarídeos e o último estágio, à 

carbonização (PELISSARI et al., 2009).  

O percentual de água nos filmes varia de 8 a 10% e a razão 

amilose/amilopectina não interfere esta quantidade de água, pois foram encontrados 

valores próximos para QA73 e QA100 (9,2% e 10,0%, respectivamente). Para QA73EG 

e QA73SO, a adição dos polióis não provocou mudanças na quantidade de água, como 

observado pelos valores da Tabela 7 no intervalo de temperatura de 25-200°C. Para os 

filmes preparados com quitosana/amido (100% amilopectina), a adição de etilenoglicol 

e sorbitol também não influenciou os valores de quantidade de água. 
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Figura 55. Curvas termogravimétricas dos filmes (ar sintético e 10°C min-1):  
— QA73; — QA73EG; — QA73GL e — QA73SO. 
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Figura 56. Curvas termogravimétricas dos filmes (ar sintético e 10°C min-1):  
— QA100; — QA100EG; — QA100GL e — QA100SO. 
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Tabela 7. Porcentagem de perda de massa obtidas por termogravimetria para os filmes 
de quitosana/amido gelatinizado com os diferentes plastificantes 

Filme 
1ª etapa  

(25 – 200 oC) 
2ª etapa  

(200 – 400 oC) 
3ª etapa  

(400 – 750 oC) 
QA73 9,2 50,4 38,9 

QA73EG 8,4 51,4 39,3 
QA73GL 5,1 / 11,8 50,8 32,3 
QA73SO 11,4 54,4 33,8 
QA100 10,0 50,6 38,5 

QA100EG 7,8 50,5 40,8 
QA100GL 4,7 / 21,0 45,5 27,8 
QA100SO 9,7 56,8 32,7 

 

 

Considerando este mesmo intervalo de temperatura para QA73GL e 

QA100GL, observa-se que na curva DTG existem 2 picos, relacionados tanto a perda de 

água, como também a decomposição de parte do glicerol que não interagiu com a 

quitosana e o amido, sendo de 11,8% e 21,0%, respectivamente.  

Como mostrado pela Figura 54, o glicerol possui uma temperatura de 

composição de 137,6°C e assim, parte do glicerol que não interagiu com os 

polissacarídeos se decompõe nesta faixa de temperatura estudada, resultando em um 

aumento na porcentagem de perda e o aparecimento de 2 picos na curva derivada DTG. 

Este efeito é mais pronunciado no filme QA100GL, provavelmente por neste caso a 

interação entre a quitosana e a amilopectina ser mais forte em relação ao que ocorre em 

QA73, levando a formação de uma estrutura mais compacta que dificulta a interação de 

todo o glicerol adicionado. Por isso, na Tabela 7, para os filmes QA73GL e QA100GL 

são mostrados dois valores na 1ª etapa, o primeiro relacionado à quantidade de água, e o 

segundo a perda de glicerol. 
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6.5.3. Termogravimetria dos filmes de quitosana/amido oxidado 

Nas curvas termogravimétricas dos filmes de quitosana/amido preparados com 

amido oxidado é possível verificar os mesmos eventos térmicos: desidratação em uma 

etapa e decomposição em duas etapas (Tabela 8). De maneira geral a oxidação do amido 

provoca um aumento na quantidade de água, relacionados a perda de massa da 1ª etapa. 

Isso pode estar relacionado a uma maior competição da água em interagir com os 

grupos amino ou dialdeídicos da quitosana e amido oxidado, respectivamente.  

Tabela 8. Porcentagem de perda de massa obtidas por termogravimentria para os filmes 
de quitosana/amido oxidado com os diferentes plastificantes 

Filme 
1ª etapa  

(25 – 200 oC) 
2ª etapa  

(200 – 400 oC) 
3ª etapa  

(400 – 750 oC) 
QA73ox 13,6 50,1 36,2 

QA73oxEG 15,1 46,7 37,8 
QA73oxGL 14,0 45,4 40,1 
QA73oxSO 12,9 46,8 40,2 
QA100ox 13,2 45,7 40,8 

QA100oxEG 13,7 48,8 37,1 
QA100oxGL 4,5 / 40,0 30,5 24,5 
QA100oxSO 15,0 46,1 38,7 

 

As curvas termogravimétricas dos filmes de quitosana/amido oxidado (73% 

amilopectina) estão mostradas na Figura 57 e dos filmes de quitosana/amido oxidado 

(100% amilopectina), na Figura 58. 

As curvas termogravimétricas mostradas na Figura 57 indicam que no intervalo 

de temperatura de 25-200°C, ocorre somente uma etapa de perda de massa, para todos 

os filmes, inclusive o de glicerol, sugerindo que neste caso todo o glicerol adicionado 

interage com os polissacarídeos. Isso pode ser explicado devido a presença da amilose 

levar a formação de uma estrutura com menos associações entre os polissacarídeos, que 

permite uma melhor interação deste poliol com a quitosana e o amido oxidado (73% 

amilopectina). A adição do etilenoglicol e sorbitol influencia pouco a quantidade de 
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água nos filmes QA73oxEG e QA73oxSO em relação ao filme sem plastificantes 

(QA73ox). 
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Figura 57. Curvas termogravimétricas dos filmes: — QA73ox; — QA73oxEG; 

 — QA73oxGL e — QA73oxSO. 
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Figura 58. Curvas termogravimétricas dos filmes: — QA100ox; — QA100oxEG; 

 — QA100oxGL e — QA100oxSO. 
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A adição do glicerol provoca uma mudança no perfil de perda de massa do 

primeiro estágio, conforme observado para a curva de QA100oxGL da Figura 58. No 

intervalo de 25-200°C são observados 2 estágios de perda de massa, e este segundo 

estágio está relacionado ao processo de decomposição do glicerol, que segundo estudo 

termogravimétrico, mostrou que ocorre a uma temperatura de 137,6°C (Figura 54). Na 

Tabela 8 são encontrados 2 valores de perda de massa para a 1ª etapa (25 – 200 oC), 

sendo o primeiro relacionado a quantidade de água, e o segundo a decomposição do 

glicerol. 

Além disso, esse efeito que o glicerol causa pode estar relacionado ao fato de 

que a interação que ocorre entre quitosana e amido oxidado (100% amilopectina) é 

maior que aquela que ocorre entre quitosana/amido oxidado (73% amilopectina), 

confirmado pelos ensaios de reologia. Assim, o glicerol não consegue interagir de 

maneira tão eficiente entre a quitosana e a amilopectina, resultando na decomposição de 

parte do poliol adicionado. 

6.5.4. Estabilidade térmica dos filmes  

Os valores de temperatura de decomposição obtidos por onset point (Tonset) 

para os filmes preparados com amido gelatinizado e oxidado são mostrados na Tabela 9.  

Tabela 9. Valores de Tonset para os filmes de quitosana/amido gelatinizado e oxidado 

Filme Tonset (°C) Filme Tonset (°C) 
QA73 270,4 QA73ox 247,1 

QA73EG 264,8 QA73oxEG 174,2 
QA73GL 269,7 QA73oxGL 188,3 
QA73SO 258,4 QA73oxSO 192,8 
QA100 267,3 QA100ox 237,2 

QA100EG 267,4 QA100oxEG 179,7 
QA100GL 265,4 QA100oxGL 143,2 
QA100SO 256,3 QA100oxSO 212,3 
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Os valores de Tonset obtidos para os filmes preparados com amido de milho 

gelatinizado mostram que a relação amilose/amilopectina influencia pouco a 

temperatura de decomposição, com uma diferença em torno de 3°C entre QA73 e 

QA100. Amidos de diferentes fontes botânicas influenciam a temperatura de 

decomposição de filmes de quitosana e amido, pois MATHEW; BRAHMAKUMAR; 

ABRAHAM (2006) observaram que para filmes de quitosana/amido de batata o valor 

de Tonset foi de 308°C. 

A adição de etilenoglicol e glicerol não mostrou influencia nestes valores, para 

ambos os amidos gelatinizados, pois Tonset foi próximo para estes filmes. Entretanto, 

para QA73SO e QA100SO estes valores tiveram uma diminuição, que pode ser 

atribuída ao aumento do volume livre do sistema devido à presença do sorbitol 

(GARCIA; PINOTTI; ZARITZKYA, 2006). O afastamento das cadeias poliméricas 

reduz as forças de atração intermolecular, aumentando a mobilidade, reduzindo a 

energia necessária para a degradação e como consequência, diminuindo a temperatura 

de decomposição. 

Quando o amido oxidado é utilizado na preparação dos filmes, os valores de 

Tonset diminuem de 270,4oC (QA73) para 247,1oC (QA73ox) e de 267,3oC (QA100) para 

237,2oC (QA100ox). A oxidação do amido provocou uma diminuição na temperatura de 

decomposição independente da quantidade de amilopectina. Entretanto, para o amido 

com 100% amilopectina esta diminuição foi mais acentuada, provavelmente pela 

oxidação neste caso, provocar uma maior quebra das cadeias da amilopectina, e assim, 

reduzir sua estabilidade térmica (WANG; WANG, 2003). ZHANG et al., 2011 relata 

que o processo de oxidação diminui a estabilidade térmica do amido, que pode estar 

relacionado à diminuição do peso molecular médio do amido dialdeídico e também ao 

grupo aldeídico possuir uma estabilidade térmica menor. Além disso, para os filmes 



Resultados e Discussão  111 

preparados com amido oxidado, ocorre uma redução na temperatura de decomposição 

com a adição dos polióis para todos os filmes, que está relacionado também ao 

afastamento das cadeias provocado pela adição dos plastificantes, que aumenta sua 

mobilidade e reduz a energia necessária para a decomposição. 

6.6. Calorimetria Exploratória Diferencial 

6.6.1. DSC dos filmes de quitosana/amido gelatinizado 

A técnica de calorimetria exploratória diferencial (DSC) foi empregada para 

examinar possíveis interações entre a matriz polimérica e a água quando diferentes 

plastificantes são utilizados. O pico endotérmico em torno de 100°C é atribuído a 

evaporação de água livre que não foi completamente removida após a secagem dos 

filmes e também foi observado por outros autores (MATHEW; BRAHMAKUMAR; 

ABRAHAM, 2006; LUCKACHAN; PILLAI, 2006; MUCHA; PAWLAK, 2005). Este 

comportamento é frequentemente observado em muitos polissacarídeos, como a 

celulose e derivados de quitina. A entalpia para este pico endotérmico representa a 

energia requerida para vaporizar a água presente nos filmes (SUYATMA et al., 2005; 

RUEDA; SECALL; BAYER, 1999). A Figura 59 mostra as curvas DSC dos filmes de 

quitosana/amido gelatinizado (100% amilopectina) com os diferentes polióis. As curvas 

referentes aos filmes de quitosana/amido gelatinizado (73% amilopectina) estão 

mostradas na Figura 59. 
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Figura 59. Curvas DSC dos filmes (ar sintético e 10°C min-1): 
— QA100; — QA100EG; — QA100GL e — QA100SO. 
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Figura 60. Curvas DSC dos filmes (ar sintético e 10°C min-1): 
 — QA73; — QA73EG; — QA73GL e — QA73SO. 
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Os valores de temperatura dos picos endotérmicos e os ∆H calculados para os 

filmes de quitosana/amido gelatinizado estão listados na Tabela 10.  

Tabela 10. Valores da temperatura do pico endotérmico para os filmes de 
quitosana/amido gelatinizado 

Filmes Temperatura (oC) ∆H (J g-1) 
QA73 106,3 362,9 

QA73EG 111,1 298,7 
QA73GL 119,1 206,4 
QA73SO 119,9 230,6 
QA100 91,6 334,8 

QA100EG 97,1 268,2 
QA100GL 125,3 322,9 
QA100SO 116,3 316,4 

 

A razão amilose/amilopectina influencia na temperatura do pico endotérmico, 

uma vez que QA73 e QA100 possuem uma diferença de cerca de 15oC nos valores 

encontrados para este pico. Isso pode estar relacionado com a presença de amilose, pois 

tanto a parte amorfa (amilose) quanto a parte cristalina (amilopectina) do amido são 

responsáveis pela retenção de água, o que neste caso, leva a um aumento na sua 

quantidade. Isso porque a fase amorfa, que é onde a grande parte da amilose está 

distribuída, é uma região menos densa, o que permite uma maior absorção de água 

BENINCA (2008). 

Os plastificantes utilizados influenciam na temperatura em que o pico 

endotérmico é observado, pois ocorre um deslocamento para maiores temperaturas, e 

este aumento pode estar relacionado a um aumento da interação da água com os 

polissacarídeos. 

Os valores de entalpia para os filmes de quitosana/amido gelatinizado (Tabela 

10) indicam que QA73 possui o maior valor (362,9 J g-1) e que a adição de plastificantes 

reduz o valor de ∆H, sugerindo que uma menor energia é necessária para vaporizar a 

água presente nos filmes. Da mesma forma, para QA100 a adição dos polióis mostra 
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uma tendência à diminuição nos valores de entalpia, o que podemos correlacionar que 

com a adição de etilenoglicol esta interação da água ligada aos polissacarídeos é mais 

fraca, enquanto que com o glicerol (QA100GL) essa influência é maior. 

6.6.2. DSC dos filmes de quitosana/amido oxidado 

Quando se utiliza o amido oxidado para a formação dos filmes com quitosana, 

observa-se que de maneira geral, ocorre um aumento na temperatura do pico 

endotérmico. Quando se utiliza o amido oxidado os grupos dialdeídicos tendem a 

interagir com os grupos amino da quitosana, mas esta ligação é muito fraca e a água 

acaba competindo para se ligar nestes sítios dos polissacarídeos. Assim, ocorre um 

aumento da interação da água nesse sistema polímero-polímero, aumentando a 

temperatura do pico endotérmico (Tabela 11).  

Tabela 11. Valores da temperatura do pico endotérmico para os filmes de 
quitosana/amido oxidado 

Filmes Temperatura (oC) ∆H (J g-1) 
QA73ox 106,6 398,8 

QA73oxEG 107,6 323,5 
QA73oxGL 107,5 335,8 
QA73oxSO 105,5 251,4 
QA100ox 94,1 269,2 

QA100oxEG 107,6 310,8 
QA100oxGL 119,1 307,0 
QA100oxSO 98,2 383,6 

 

As curvas DSC dos filmes de quitosana/amido oxidado (73% amilopectina) 

estão mostradas na Figura 61 e dos filmes de quitosana/amido oxidado (100% 

amilopectina), na Figura 62. 
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Figura 61. Curvas DSC dos filmes: — QA73ox; — QA73oxEG; 
 — QA73oxGL e — QA73oxSO. 
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Figura 62. Curvas DSC dos filmes: — QA100ox; — QA100oxEG; 
 — QA100oxGL e — QA100oxSO. 
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Conforme observado para o amido gelatinizado, a presença de amilose 

aumenta a temperatura do pico endotérmico e também o valor de entalpia, nos filmes de 

quitosana/amido oxidado, pois para QA73ox, o valor de ∆H é maior em comparação a 

QA100ox. A oxidação do amido não provocou mudanças significativas na temperatura 

de pico endotérmico para estes dois filmes. 

O filme QA73ox apresenta o maior valor de ∆H como também observado para 

os filmes de quitosana/amido gelatinizado (73% amilopectina), e a adição dos polióis 

influencia pouco a temperatura do pico endotérmico, enquanto que os valores de 

entalpia diminuem, pois ocorre uma menor interação da água com os polissacarídeos, 

sendo mais acentuado para QA73oxSO, devido a menor afinidade do sorbitol pela água. 

Isso pode ocorrer porque com a presença de amilose há uma maior dificuldade de 

interação da água com os polissacarídeos por impedimento estérico das moléculas de 

sorbitol. Este poliol tem uma estrutura química maior em relação aos outros utilizados 

neste trabalho, e a conformação molecular do sorbitol impede estericamente a sua 

inserção entre as cadeias do amido e da quitosana. 

Diferente do comportamento observado para quitosana/amido gelatinizado 

(100% amilopectina), no caso do amido oxidado a adição de plastificantes promove um 

aumento nos valores de ∆H, indicando que mais energia é necessária para vaporizar a 

água presente nos filmes. 
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6.7. Taxa de transmissão de vapor de água 

A biodegradabilidade e boas propriedades de barreira de gás são características 

importantes para filmes produzidos com polissacarídeos para serem utilizados em 

sistemas de liberação de fármacos, como filmes para proteção de alimentos ou ainda 

como filmes comestíveis. Plastificantes, como os polióis, são adicionados para 

modificar as propriedades dos filmes e isso pode causar mudanças nas propriedades de 

barreia dos filmes, como por exemplo, a permeabilidade de vapor de água 

(LAZARIDOU; BILIADERIS, 2002). 

A adição de agentes plastificantes, como os polióis, é utilizada com frequência 

com o objetivo de reduzir as forças intermoleculares e aumentar a mobilidade das 

cadeias dos polissacarídeos, e, portanto, melhorar a flexibilidade dos filmes 

(DURANGO et al., 2006). A eficiência dos plastificantes utilizados é governada, 

provavelmente, pela formação de ligações hidrogênio com os polissacarídeos o que 

influencia os valores de taxa de transmissão de vapor de água e de difusão de gases 

através dos filmes. 

A taxa de transmissão de vapor de água foi determinada nos filmes para 

verificar a influência de diferentes plastificantes nessa propriedade. Os recipientes com 

os filmes foram pesados em intervalos de tempo determinados e um gráfico do ganho de 

massa em função do tempo foi obtido, como exemplificado pela Figura 63.  
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Figura 63. Curva de ganho de massa em função do tempo do filme QA100GL. 

A partir da inclinação da curva e dos valores médios de espessura dos filmes, 

foi possível calcular a razão de permeação de vapor de água, WVPR, (Equação 13) e 

posteriormente a taxa de transmissão de vapor de água (WVP) utilizando-se a Equação 

14. 

Os valores de taxa de transmissão de vapor de água calculados (WVP) e a 

espessura média dos filmes estão listados na Tabela 12. Todas as curvas apresentaram 

um bom índice de correlação linear. 

 

Tabela 12. Valores de taxa de transmissão de água para os filmes de 
 quitosana/amido gelatinizado 

Filmes R2 Espessura 
(mm) 

Inclinação 
da curva 

WVPR 
(g m-1) 

WVP 
(g m-1 s-1 Pa-1) 

QA73 0,9953 0,066 ±0,006 2,74 x 10-3 0,391 1,09 x 10-7 
QA73EG 0,9832 0,080 ±0,006 2,70 x 10-3 0,386 1,31 x 10-7 
QA73GL 0,9960 0,068 ±0,003 2,23 x 10-3 0,318 9,18 x 10-8 
QA73SO 0,9876 0,081 ±0,005 7,64 x 10-4 0,101 3,47 x 10-8 
QA100 0,9988 0,042 ±0,003 2,01 x 10-3 0,287 5,12 x 10-10 

QA100EG 0,9973 0,045 ±0,003 1,33 x 10-3 0,190 3,63 x 10-10 
QA100GL 0,9999 0,050 ±0,002 1,61 x 10-5 0,002 4,24 x 10-12 
QA100SO 0,9985 0,050 ±0,003 1,27 x 10-3 0,181 3,84 x 10-10 
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Para os filmes de quitosana/amido gelatinizado preparados neste trabalho os 

valores de espessura mostraram uma tendência de aumento com a adição de 

plastificantes independente da razão amilose/amilopectina. ZANG; HAN (2006) 

descrevem que a adição de poliol reduz a interação entre as moléculas dos 

polissacarídeos e esta redução das associações diretas diminui a retração do gel e 

aumenta a espessura dos filmes. 

Levando em consideração a relação amilose/amilopectina, podemos observar 

que a presença de amilose aumenta o valor de WVP, provavelmente porque a presença 

de amilose auxilia no aumento da difusão de moléculas de água pelo filme. Além disso, 

a diminuição que ocorre no valor de WVP para QA100 pode ser atribuída a formação de 

uma estrutura mais densa e compacta, como observado pelos resultados de reologia. 

Os valores de WVP para os filmes de quitosana/amido (100% amilopectina) 

estão na mesma ordem de grandeza, exceto para QA100GL, que apresentou menor valor 

de taxa de transmissão de vapor de água. Além disso, neste caso, a adição dos polióis 

diminui os valores de WVP, indicando uma menor difusão das moléculas de água pelos 

filmes.  

No caso dos filmes de quitosana/amido (73% amilopectina) a adição dos 

polióis diminui os valores de WVP, especialmente no caso de QA73GL, indicando que 

este possui um maior efeito dentre os plastificantes utilizados neste trabalho. 

Baixos valores de WVP indicam a aplicação de filmes em ambientes altamente 

úmidos, pois indicam que a redução destes valores provoca um impedimento da difusão 

das moléculas de água. Assim, filmes obtidos pelas interações entre amido e quitosana 

podem apresentar propriedades diferentes, dependendo do tipo de amido utilizado e 

também pela presença de plastificantes. 
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A Tabela 13 mostra os valores de espessura e taxa de transmissão de vapor de 

água (WVP) para os filmes preparados pela mistura entre quitosana e amido oxidado.  

Tabela 13. Valores de taxa de transmissão de água para os filmes de 
quitosana/amido oxidado 

Filmes R2 Espessura 
(mm) 

Inclinação 
da curva 

WVPR 
(g m-1) 

WVP 
(g m-1 s-1 Pa-1) 

QA73ox 0,9955 0,043 ±0,001 9,39 x 10-4 0,134 2,44 x 10-8 
QA73oxEG 0,9947 0,045 ±0,001 2,43 x 10-3 0,347 6,63 x 10-8 
QA73oxGL 0,9875 0,052 ±0,002 1,42 x 10-3 0,203 4,48 x 10-8 
QA73oxSO 0,9920 0,074 ±0,001 1,65 x 10-3 0,236 7,42 x 10-8 
QA100ox 0,9983 0,075 ±0,002 1,03 x 10-3 0,147 4,71 x 10-8 

QA100oxEG 0,9976 0,098 ±0,003 3,95 x 10-4 0,056 2,33 x 10-8 
QA100oxGL 0,9957 0,122 ±0,002 6,55 x 10-4 0,094 4,87 x 10-8 
QA100oxSO 0,9924 0,210 ±0,003 1,09 x 10-3 0,156 13,9 x 10-8 

 

Os resultados de espessura são influenciados pela oxidação do amido: para o 

filme QA100ox o valor encontrado foi de 0,075 mm, enquanto que para QA100 foi de 

0,042 mm, indicando que a oxidação do amido, com 100% de amilopectina, aumenta a 

espessura dos filmes. 

Por outro lado, os valores obtidos para os filmes preparados com amido 

oxidado composto por 73% de amilopectina indicam o efeito contrário quando 

comparado com os resultados obtidos com amido gelatinizado: a oxidação do amido 

provoca uma diminuição nos valores de espessura. Entretanto, a adição de plastificantes 

aumenta estes valores. 

Os valores de WVP também são influenciados pela oxidação do amido. No 

caso dos filmes de quitosana/amido oxidado (100% amilopectina) os valores 

aumentaram sugerindo uma maior difusão das moléculas de água pelo filme. Da mesma 

forma, os filmes de quitosana/amido oxidado (73% amilopectina) apresentaram um 

pequeno aumento nos valores de WVP. 
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6.8. Solubilidade 

Como a maioria das aplicações destes filmes envolve o contato com meios 

aquosos ou fluídos biológicos, o estudo da solubilidade em água mostra como as 

mudanças nas composições dos filmes influenciam esta propriedade. Isso porque a 

solubilidade em água está diretamente relacionada com os seus componentes, como por 

exemplo, ao tipo de estrutura que formam e também com a 

hidrofilicidade/hidrofobicidade. 

Os valores de porcentagem de solubilidade em água dos filmes de 

quitosana/amido gelatinizado estão listados na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Valores de porcentagem de solubilidade em água para os filmes de 
quitosana/amido gelatinizado 

Filmes Solubilidade (%) 
QA73 9,66 ± 0,43 

QA73EG 15,90 ± 0,63 
QA73GL 50,58 ± 0,93 
QA73SO 22,34 ± 0,79 
QA100 7,32 ± 0,54 

QA100EG 12,61 ± 0,60 
QA100GL 32,50 ± 0,90 
QA100SO 34,59 ± 0,93 

 

A solubilidade dos filmes é influenciada pela razão amilose/amilopectina, já 

que para praticamente todos os filmes compostos com 100% amilopectina, os valores de 

solubilidade são menores. Isto ocorre devido ao aumento das interações entre a 

quitosana e a amilopectina, que forma uma estrutura mais densa e dificulta a entrada de 

água, reduzindo a sua solubilidade. 

A solubilidade também está relacionada ao tipo de plastificante utilizado na 

preparação dos filmes. GARCIA; PINOTTI; ZARITZKY, 2006 observaram que a 

adição de glicerol em filmes de quitosana/amido aumenta em cerca de 50% o valor de 
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solubilidade nos filmes a 25°C. Dentre os polióis utilizados neste trabalho, o glicerol é o 

mais higroscópico e assim, influencia mais os valores de solubilidade, em comparação 

ao etilenoglicol e sorbitol. 

No caso do amido com 100% amilopectina, a adição dos polióis aumenta os 

valores de solubilidade dos filmes. O maior aumento foi observado com a adição do 

sorbitol (QA100SO), com um valor de 34,59 ± 0,93. Esse efeito pode ser explicado 

devido ao impedimento estérico da molécula de sorbitol que acaba não interagindo com 

os polissacarídeos, ficando mais exposto na superfície no filme o que resulta em uma 

saída rápida na solução. Além disso, no caso do amido (100% amilopectina), a estrutura 

formada com a quitosana é mais densa e compacta, que dificulta esta molécula grande 

de sorbitol de romper as ligações entre os polissacarídeos. Enquanto isso, o glicerol e o 

etilenoglicol possuem cadeias lineares que conseguem se alocar mais facilmente dentro 

da rede tridimensional dos polímeros, se intercalando entre as cadeias e rompendo as 

ligações hidrogênio que existem entre os polissacarídeos (BOURTOOM, 2008). 

Os valores de porcentagem de solubilidade obtidos para os filmes de 

quitosana/amido oxidado estão mostrados na Tabela 15. 

Tabela 15. Valores de porcentagem de solubilidade para os filmes de quitosana/amido 
oxidado 

Filmes Solubilidade (%) 
QA73ox 12,76 ± 1,29 

QA73oxEG 17,90 ± 0,94 
QA73oxGL 56,88 ± 0,82 
QA73oxSO 31,74 ± 0,60 
QA100ox 11,00 ± 0,47 

QA100oxEG 14,82 ± 1,02 
QA100oxGL 45,06 ± 1,76 
QA100oxSO 47,01 ± 0,82 

 

No caso deste trabalho, a oxidação do amido promoveu um aumento nos 

valores de solubilidade dos filmes, independente da quantidade de amilopectina, já que 
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as interações entre os polissacarídeos ocorrem em menor quantidade (como observado 

pelos ensaios de reologia), o que facilita a entrada de água entre as cadeias poliméricas e 

aumenta a solubilidade dos filmes. 

O efeito dos plastificantes nos filmes preparados com amido oxidado é o 

mesmo do observado anteriormente, mostrando que o glicerol por ser o mais hidrofílico 

é o que acaba influenciando mais os valores de solubilidade, exceto para o filme 

QA100oxSO. 

Em filmes compostos somente por amido foi observado que a razão 

amilose/amilopectina influencia a solubilidade dos filmes após o processo de oxidação. 

SANDHU et al. (2008) descreveu que após a oxidação a solubilidade aumenta para 

filmes preparados com amido 73% de amilopectina devido a despolimerização e 

enfraquecimento da estrutura do grânulo do amido. O efeito contrário foi observado 

para o amido com 100% amilopectina, com uma redução na solubilidade dos filmes 

após o tratamento químico, explicado pela presença de ligações cruzadas. 

Dependendo da aplicação do filme, altos valores de solubilidade podem ser 

benéficos e não inviabiliza a utilização do filme. Por exemplo, em embalagens 

comestíveis, onde é desejável uma alta solubilidade com uma dissolução instantânea, ou 

também em coberturas de sementes agrícolas que necessitam uma rápida germinação no 

campo (FARIAS, 2012). 

6.9. Ensaios de tração 

O estudo das propriedades mecânicas de materiais poliméricos é de grande 

importância devido às exigências que os filmes devem atender de acordo com as suas 

aplicações.  
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Neste estudo, foram determinados os valores de tração na ruptura e 

alongamento por meio de análises de DMA no módulo de tração, que pode servir como 

base para a comparação do desempenho mecânico dos diferentes filmes preparados. 

Estas análises feitas neste trabalho são preliminares e servem de base para se ter uma 

idéia de como os filmes se comportam mecanicamente, ou seja, não são resultados 

definitivos e merecem um aprofundamento com novas análises. 

Além disso, como descrito em literatura para filmes de quitosana/amido 

(EPURE et al., 2011) o valor da umidade relativa influencia as propriedades mecânicas 

e por isso, os filmes foram estocados em umidade média de 65%. Este valor é 

apropriado, pois segundo EPURE et al. (2011), valores médios de umidade na faixa de 

57 a 75% são ideais para a obtenção de propriedades mecânicas ótimas. Isso porque a 

altos valores de umidade a água possui um efeito plastificante predominante em relação 

aos polióis e a baixos valores, os filmes ficam muito secos. Assim, EPURE et al., 2011 

concluíram que a umidade média é a atmosfera de armazenamento mais adequada para 

a estabilização dos filmes no pós-processamento. Outro fator que influencia as 

propriedades mecânicas dos filmes é o tempo de estocagem e segundo o estudo 

conduzido por EPURE et al. (2011), tempos de estocagem entre 25 e 35 dias não 

influenciam significativamente estas propriedades. Para este trabalho, foram seguidos 

tempos de estocagem que estavam dentro deste intervalo. 

6.9.1. Amido gelatinizado 

As curvas de tensão em função da deformação dos filmes de quitosana e amido 

gelatinizado com 73% de amilopectina estão mostrados na Figura 64. O filme QA73 

possui uma característica de filme rígido e quebradiço, pois possui um alto valor de 

tensão na ruptura e baixo valor de alongamento na ruptura. 
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Figura 64. Curvas representativas de tensão em função da deformação dos filmes de 
quitosana/amido gelatinizado 73% amilopectina. — QA73; — QA73EG; 

 — QA73GL e — QA73SO. 

A adição dos plastificantes promove mudanças nas propriedades mecânicas dos 

filmes preparados neste trabalho. O etilenoglicol possui pouca influência nestes valores, 

enquanto que o glicerol e sorbitol afetam muito mais os valores de tensão e 

alongamento na ruptura. Os filmes QA73GL e QA73SO se tornam menos quebradiços e 

mais flexíveis, pois ocorre uma diminuição nos valores de tensão na ruptura e um 

aumento nos valores de alongamento. 

No caso dos filmes preparados com quitosana e amido gelatinizado (100% 

amilopectina) as curvas de tensão em função da deformação (Figura 66) mostram que a 

razão amilose/amilopectina influencia os valores de tensão e alongamento na ruptura, 

sendo que a presença de amilose provoca um aumento no comportamento rígido dos 

filmes, já que para QA73 o valor médio foi de 57,10 ± 0,92 MPa e para QA100 foi em 

média 14,75 ± 0,32 MPa. Este efeito de filmes de amilopectina serem menos rígidos, 
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também foi observado por MYLLÄRINEN et al. (2002) em um estudo com filmes 

preparados com amido de mandioca.  

As curvas da Figura 65 também indicam que o etilenoglicol tem pouca 

influência nos valores de tensão na ruptura e alongamento. Foi observado um aumento 

de mais de 7 vezes nos valores de elongação para o filmes QA100GL e de cerca de 6 

vezes para QA100SO, em relação ao filme sem poliol (QA100). Comparando os valores 

de tensão na ruptura dos filmes com plastificantes, QA100SO possui um valor alto 

devido a própria estrutura do sorbitol que dificulta a inserção entre as cadeias da 

quitosana e amido, resultando na diminuição da eficiência de romper as ligações 

hidrogênio. Já com a adição de glicerol, a resistência mecânica do filme diminui, mas a 

elongação aumenta, sugerindo que, dentre os estudados neste trabalho, este poliol pode 

ser mais efetivo para plastificar os filmes, por ser uma molécula pequena que pode ser 

facilmente inserida entre as cadeias dos polímeros. 
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Figura 65. Curvas representativas de tensão em função da deformação dos filmes de 
quitosana/amido gelatinizado 100% amilopectina. — QA100; — QA100EG; 

 — QA100GL e — QA100SO. 
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O alongamento e a tração na ruptura dos filmes preparados com amido 

gelatinizado estão listados na Tabela 16.  

Tabela 16. Valores de tensão (MPa) e alongamento (%) na ruptura dos filmes de 
quitosana/amido gelatinizado 

Filmes Tensão na Ruptura (MPa) Alongamento na Ruptura (%) 
QA73 57,10 ± 0,92 3,04 ± 0,15 

QA73EG 60,03 ± 2,72 4,70 ± 0,20 
QA73GL 22,78 ± 2,27 7,39 ± 0,40 
QA73SO 32,04 ± 2,87 6,87 ± 0,59 
QA100 14,75 ± 0,32 2,66 ± 0,11 

QA100EG 13,51 ± 1,08 2,04 ± 0,39 
QA100GL 2,54 ± 0,16 20,13 ± 0,29 
QA100SO 14,03 ± 0,72 16,43 ± 1,76 
 

Os filmes de quitosana/amido gelatinizado (73% amilopectina) tem uma 

diminuição nos valores de tensão na ruptura com a adição dos plastificantes, exceto para 

QA73EG. O mesmo comportamento foi observado para os filmes de quitosana/amido 

gelatinizado (100% amilopectina), indicando que, de maneira geral, a adição dos 

plastificantes diminui os valores de tensão de ruptura nos filmes. Isso, devido aos 

plastificantes interferirem nas interações entre quitosana e amido, diminuindo a atração 

intermolecular e aumentando a mobilidade do polímero, o que leva a um aumento nos 

valores de alongamento e diminuem os valores de tensão na ruptura, como também 

observado por RODRÍGUEZ et al., 2006 e por ZHANG; HAN, 2010. 

O alongamento na ruptura indica a flexibilidade e a capacidade de alongamento 

dos filmes. Em geral, a adição dos plastificantes aumenta a flexibilidade dos filmes 

decorrente do aumento do volume livre entre os polissacarídeos e também pelo aumento 

do movimento das cadeias.  

No caso dos valores de alongamento na ruptura, o etilenoglicol mostrou pouca 

influência nesta propriedade, independente da razão amilose/amilopectina. Nos filmes 

QA73GL e QA100GL observa-se a grande influência do glicerol, aumentando a 
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flexibilidade dos filmes principalmente no filme com ausência de amilose, com um 

valor médio de 20,13± 0,29%. O sorbitol também influenciou os valores de 

alongamento, seguindo o mesmo padrão observado para o glicerol, com um valor médio 

de 16,43 ± 1,76% para QA100SO. 

6.9.2. Amido oxidado 

As curvas de tensão em função da deformação dos filmes de quitosana/amido 

oxidado (73% amilopectina) estão mostradas na Figura 66. O filme QA73ox possui um 

comportamento rígido, pois tem na ruptura um alto valor de tensão e baixo valor de 

alongamento. A adição dos plastificantes aumenta a flexibilidade dos filmes e diminui 

os valores de tensão na ruptura, indicando que os filmes passam a ser mais flexíveis. O 

mesmo comportamento foi observado para os filmes preparados por quitosana/amido 

oxidado (100% amilopectina) mostrados na Figura 67. 
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Figura 66. Curvas representativas de tensão em função da deformação dos filmes de 
quitosana/amido oxidado 73% amilopectina. — QA73ox; — QA73oxEG; 

 — QA73oxGL e — QA73oxSO. 
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Figura 67. Curvas representativas de tensão em função da deformação dos filmes de 
quitosana/amido oxidado 100% amilopectina. — QA100ox; — QA100oxEG; 

 — QA100oxGL e — QA100oxSO. 

 

Os valores de tensão e alongamento na ruptura dos filmes preparados com 

amido oxidado estão listados na Tabela 17. 

Tabela 17. Valores de tensão (MPa) e alongamento (%) na ruptura dos filmes de 
quitosana/amido gelatinizado 

Filmes Tensão na Ruptura (MPa) Alongamento na Ruptura (%) 
QA73ox 14,64 ± 0,55 0,49 ± 0,05 

QA73oxEG 12,79 ± 0,49 0,75 ± 0,03 
QA73oxGL 2,87 ± 0,52 7,05 ± 0,54 
QA73oxSO 11,43 ± 0,35 2,78 ± 0,44 
QA100ox 17,52 ± 0,34 0,34 ± 0,02 

QA100oxEG 16,11 ± 0,35 1,02 ± 0,05 
QA100oxGL 7,84 ± 0,11 2,68 ± 0,10 
QA100oxSO 10,02 ± 0,08 1,88 ± 0,05 

 

Neste caso, os filmes com 100% amilopectina apresentaram valores maiores de 

tensão na ruptura em comparação aos filmes preparados com 73% amilopectina, exceto 
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para o sorbitol. Isso indica que os plastificantes estão interferindo de maneira diferente 

nas interações que ocorrem entre a quitosana e o amido oxidado. 

Conforme observado para os filmes de amido gelatinizado, neste caso, na 

preparação dos filmes de quitosana com amido oxidado também ocorre uma redução 

dos valores de tensão na ruptura com a adição dos plastificantes, independente da razão 

amilose/amilopectina. Este efeito continua sendo menos pronunciado no caso do 

etilenoglicol, e mais no caso dos filmes que contém glicerol (QA73oxGL e 

QA100oxGL), indicando que este poliol tem um maior efeito na rede tridimensional dos 

polímeros.  

Uma vez que os plastificantes interferem no arranjo das cadeias dos polímeros, 

eles diminuem as interações entre os polímeros, afetando a cristalinidade e outras 

propriedades físicas dos filmes, incluindo a sua flexibilidade. Isso foi observado nos 

valores de alongamento na ruptura (Tabela 17), sendo que o glicerol é o plastificante 

que mais influencia os valores de flexibilidade dos filmes, especialmente em 

QA73oxGL. 

6.10. Aplicações dos filmes 

Os filmes de quitosana/amido podem ser utilizados para diversas aplicações, 

como filmes de revestimento comestíveis e como suporte para sistemas de liberação 

controlada de fármacos.  

Aos filmes de quitosana/amido gelatinizado com 73% amilopectina elaborados 

neste trabalho, foi adicionado ciprofloxacina como fármaco de estudo em sistemas de 

liberação controlada de fármacos. Este trabalho foi feito pelo aluno de iniciação 

científica Mateus Batista Simões (bolsista PIBIC). 
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Os sistemas de liberação de fármacos têm vantagem sobre os métodos 

convencionais, que inclui uma melhor eficácia, aumenta a adesão e conveniência do 

paciente e reduz a toxidade (DESAI; PARK, 2005). Os filmes preparados com 

polissacarídeos são biocompatíveis e biodegradáveis, que são características básicas 

para a utilização de polímeros como biomateriais. 

Os estudos foram realizados in vitro pela imersão dos filmes de 

quitosana/amido em tampão fosfato salino (PBS pH 7,4), sendo retirada alíquotas em 

intervalos de tempos apropriados. As alíquotas coletadas foram analisadas pela medida 

da absorbância em 271 nm utilizando um espectrofotômetro UV (HITACHI modelo U-

1100) e a concentração de fármaco calculada pela interpolação na curva de calibração. 

A Figura 68 mostra o comportamento de liberação dos filmes de 

quitosana/amido gelatinizado, realizado em triplicata. 
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Figura 68. Perfil da liberação de ciprofloxacina em filmes de quitosana/amido 
gelatinizado (73% amilopectina) (SIMÕES et al., 2010). —▲ —QA73; 

 —■ —QA73EG; —● —QA73GL e — ▼—QA73SO. 
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A necessidade de liberação controlada de fármaco em uma determinada região 

específica é um desafio para o desenvolvimento de novos suportes para esta aplicação. 

A liberação inicial da ciprofloxacina é rápida e a taxa de liberação se mantém constante 

a partir de 2h. Isso indica que parte do fármaco foi adsorvida na superfície do filme 

durante o processo de secagem. Quando o filme entrou em contato com o meio de 

liberação, a ciprofloxacina foi difundida rapidamente. Após isso, o comportamento 

constante pode ser atribuído à ciprofloxacina ainda aderida ao filme, que foi liberado 

lentamente devido ao intumescimento e também a degradação do filme.  

As curvas da Figura 69 mostram que os polióis interferem no perfil de 

liberação, sendo que para QA73EG e QA73SO, a quantidade de fármaco liberada foi 

ligeiramente menor em comparação ao filme sem poliol (QA73). Entretanto, para o 

filme contendo glicerol (QA73GL), o comportamento observado foi diferente, com um 

aumento no valor de fármaco liberado, provavelmente por uma adsorção maior da 

ciprofloxacina na superfície deste filme. 

Para analisar o mecanismo de liberação de fármaco dos filmes de 

quitosana/amido gelatinizado, os resultados de liberação das primeiras 2h foram 

ajustados pela equação de Higuchi (Equação 19), que sugere que o processo de 

liberação é controlado pela difusão. 

 

2/1
kt

M

M

o

t =     Equação 19 

 

em que Mt é a quantidade de fármaco liberada pelos filmes em um tempo t, Mo é a 

quantidade total de fármaco nos filmes e k é a constante de taxa de liberação. As curvas 

correspondentes à liberação da ciprofloxacina em função da raiz quadrada do tempo 

estão mostradas na Figura 69.  
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Figura 69. Ajuste do perfil de liberação de ciprofloxacina pela equação de 
Higuchi (SIMÕES et al., 2010). —▲ —QA73; —■ —QA73EG;  

—● —QA73GL e — ▼—QA73SO. 

Os parâmetros obtidos pelo ajuste das curvas de liberação estão listados na  

Tabela 18. 

Tabela 18. Parâmetros obtidos pelo ajuste da equação de Higuchi 

Filmes Coeficiente linear Coeficiente Angular Coeficiente de correlação  
QA73 -0,1941 1,4075 0,9978 

QA73EG -0,1851 1,4801 0,9965 
QA73GL -0,1021 1,1234 0,9936 
QA73SO -0,0561 1,3498 0,9859 

 

A linearidade foi observada pelo ajuste das retas, já que os valores de índice de 

correlação linear (R2) ficaram entre 0,9859 e 0,9978. Isto indica que a liberação nos 

filmes de quitosana/amido gelatinizado é predominantemente controlada pelo processo 

de difusão. 

Como conclusão deste estudo, podemos verificar que os polióis influenciam o 

perfil de liberação controlada da ciprofloxacina e que a taxa de liberação pode ser 
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controlada pela mudança do tipo do poliol. O filme QA73GL teve um aumento em 

torno de 10% de liberação e os filmes QA73EG e QA73SO, um decréscimo de 10% de 

quantidade de fármaco liberado, em relação ao filme QA73. Os filmes produzidos neste 

trabalho podem ser aplicados para liberação controlada de fármacos. 

O comportamento de liberação em filmes de quitosana/amido oxidado, também 

utilizando ciprofloxacina como modelo, está em fase de estudo e os resultados 

preliminares indicam um comportamento similar ao observado para os filmes de 

quitosana/amido gelatinizado. Ou seja, uma influência dos plastificantes no perfil de 

liberação, mas a quantidade liberada de ciprofloxacina é menor, sugerindo que a rede 

tridimensional formada entre quitosana e amido fixa melhor o fármaco na sua estrutura. 
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7. Conclusões 

Foi possível a preparação e obtenção de blendas/filmes de quitosana e amido 

variando-se o tipo do plastificante utilizado (etilenoglicol, glicerol e sorbitol), a relação 

amilose/amilopectina e a forma do amido (gelatinizado ou oxidado). Os filmes 

produzidos neste trabalho podem ser aplicados para liberação controlada de 

ciprofloxacina. 

Os ensaios de reologia mostraram que as blendas formadas entre quitosana e 

amido (100% amilopectina) tiveram interações mais fortes quando comparadas com as 

blendas entre quitosana/amido (73% amilopectina), tanto na forma oxidada, quanto na 

forma gelatinizada. Nas blendas preparadas com amido gelatinizado, o glicerol é o 

poliol que acaba interferindo mais nas redes tridimensionais formadas. Já nas blendas 

preparadas com amido oxidado, o glicerol acaba interferindo mais somente nas blendas 

compostas com amido 100% amilopectina. Nas blendas preparadas entre 

quitosana/amido oxidado (73% amilopectina), todos os polióis causam mudanças nas 

propriedades reológicas, provavelmente por uma maior facilidade de interação dos 

polióis com os polissacarídeos. 

A termogravimetria não mostrou influência da razão amilose/amilopectina. A 

oxidação do amido aumenta a quantidade de água nos filmes e também diminui a 

estabilidade térmica observada por Tonset. O glicerol é o poliol que mais interfere no 

comportamento de perda de massa dos filmes de quitosana/amido (100% amilopectina), 

tanto na forma gelatinizada quanto oxidada. 

O DSC mostrou que a água está interagindo mais fortemente no caso das 

blendas QA73 e QA73ox em comparação a QA100 e QA100ox, pois maiores valores de 
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∆H foram obtidos. A oxidação do amido e a adição dos polióis provocam um aumento 

nos valores de pico endotérmico, sugerindo que mais água está interagindo no sistema 

polimérico. 

A adição dos polióis aumenta os valores de espessura dos filmes, pelo aumento 

do volume livre do sistema, tanto nos filmes preparados com amido gelatinizado, 

quanto no oxidado.  

QA100 tem valor de WVP menor em relação a QA73 e a adição dos polióis 

diminui os valores de WVP em todas as blendas preparadas entre quitosana e amido 

gelatinizado, sendo esta mais acentuada no caso de QA100GL. A oxidação do amido 

interfere mais nos valores de WVP para os filmes de quitosana/amido (100% 

amilopectina), sugerindo estruturas menos compactas que permitem maior difusão das 

moléculas de água pelo filme.  

A solubilidade dos filmes é influenciada pela razão amilose/amilopectina, pois 

QA100 tem valor menor que QA73. A oxidação ao amido e a adição dos polióis 

aumentam os valores de solubilidade. 

Os ensaios preliminares de tração indicaram que os filmes de quitosana/amido 

gelatinizado e os filmes de quitosana/amido oxidado são rígidos e quebradiços e com a 

adição dos polióis ocorre um aumento na flexibilidade. 
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