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RESUMO
Araújo, E. L. Preparação e caracterização de bases de Schiff e complexos metálicos a
partir de quitosana e derivados de salicilaldeído. 124p. Tese de Doutorado – Instituto de
Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.
Bases de Schiff biopoliméricas à base de quitosana foram preparadas a partir do salicilaldeído
e de seus derivados substituídos na posição 5 do anel aromático do salicilaldeído (5-bromo, 5cloro, 5-metil, 5-metóxi e 5-nitrosalicilaldeído), utilizando condições de síntese otimizadas
para aumentar o grau de substituição (GS). Durante a caracterização das bases foram
observados GS (%) = 78,7; 51,3; 43,7; 28,1; 22,1 e 17,5, respectivamente para os derivados 5metóxi, salicilaldeído, 5-nitro, 5-cloro, 5-metil e 5-bromo, tendo sido as diferenças atribuídas
ao caráter indutivo e de ressonância de cada um dos grupos substituintes. A partir desses
ligantes foram sintetizados os complexos de cobre (II) e níquel (II) com quitosana e todas as
bases de Schiff biopoliméricas. A quitosana, os ligantes e os complexos foram caracterizados
por espectroscopia vibracional na região do infravermelho com transformada de Fourier
(FTIR) e técnicas termoanalíticas (termogravimetria, TG; termogravimetria derivada, DTG e
análise térmica diferencial, DTA). A quitosana utilizada apresentou grau de desacetilação, GD
= 75,6%, determinado por 1H RMN, e apresentou as bandas características para estes
biopolímeros nos espectros FTIR e decomposição térmica em dois eventos exotérmicos, após
desidratação. As curvas TG/DTG-DTA das bases revelaram que estas são menos estáveis que
a quitosana de partida e a estabilidade mostrou-se mais uma função da natureza do ligante do
que do GS. A partir das curvas TG e dos valores de GS foi possível prever a composição das
bases em concordância com os dados de análise elementar. Os complexos mostraram
coordenação com os átomos de oxigênio do anel aromático dos aldeídos e do nitrogênio
imínicos, com base nos espectros FTIR, sendo os complexos de cobre aparentemente mais
fortes que os de níquel, se considerados os deslocamentos nas frequências de vibração das
ligações C=N e C-Ofen. Os complexos de cobre (II) e níquel (II) também apresentaram
decomposição em duas etapas, após desidratação, tendo sido a primeira etapa observada em
temperaturas inferiores às das bases. Em alguns casos foi possível observar que os processos
de decomposição se dividem, sugerindo decomposição diferenciada para regiões do
biopolímero contendo o complexo e aquelas não modificadas, pois tal fenômeno ocorreu
principalmente nos complexos derivados das bases com menor GS. Os resíduos de
decomposição desses complexos foram CuO e NiO, de acordo com difratogramas de raios X,
cujos teores permitiram calcular a quantidade de metal presente em cada complexo, e concluir
que praticamente todos os sítios contendo as bases biopoliméricas foram complexadas em
ambos os casos.

ABSTRACT
Araújo, E. L. Preparation and characterization of Schiff base and metal complexes from
chitosan and derivatives of salicylaldehyde. 124p. Doctoral Thesis – Instituto de Química
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.
Biopolymeric Schiff bases were prepared from chitosan and salicylaldehyde and its 5-bromo,
5-chloro, 5-methyl, 5-methoxy and 5-nitro derivatives, under conditions optimized to improve
the degree of substitution (DS). From 1H NMR data, DS (%) = 78.7, 51.3, 43.7, 28.1, 22.1 and
17.5, for 5-methoxy, salicylaldehyde, 5-nitro, 5-chloro, 5-methyl, and 5-bromo derivatives,
respectively. The differences had been attributed to inductive and resonance effects of each
substituent. From these ligands, copper (II) and nickel (II) complexes were synthesized with
chitosan and all the biopolymeric Schiff bases. Chitosan, ligands and complexes were
characterized by Fourier transform vibrational spectroscopy in the infrared region (FTIR) and
thermal analytical techniques (thermogravimetry, TGA; derivative thermogravimetry, DTG
and differential thermal analysis, DTA). Chitosan presented a deacetylation degree, DD =
75.6%, determined by 1H NMR, presenting the characteristic bands of this biopolymer in the
FTIR spectra as well as decomposition in two exothermic steps after dehydration. TGA/DTG
and DTA curves of the bases revealed that they are less stable than chitosan. This stability is
closely related to the nature of substituent than the DS. From TGA curves and DS values it
was possible to calculate the bases composition which agreed with elemental analysis data.
Complexes presented coordination via oxygen atom of aldehydes aromatic rings and the
iminic nitrogen, based on the FTIR results, being the copper (II) complexes apparently
stronger the those from nickel (II), if one consider the displacements in the vibration
frequencies of the C=N and C-Ophen bonds. The copper (II) and nickel (II) complexes also
presented decomposition in two steps after dehydration, being the first step observed in lower
temperatures when compared to those of the free bases. In some cases it was possible to
observe that the decomposition steps in the DTG curves are split suggesting different
decomposition for regions of the biopolymer in which the complexes is present and for the
unmodified ones, once such phenomena occurred mainly in complexes derived from the bases
with lower DS. The residues of decomposition for such complexes were CuO and NiO,
according to X-ray diffractograms and their contents permitted to calculate the amount of
each metal present in the complex leading to conclude that almost all the sites containing the
Schiff bases on the biopolymeric matrix was complexed in both cases.
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Ni-CME = Complexo de níquel (II) derivado de quitosana com 5-metilsalicilaldeído
Ni-CMeO = Complexo de níquel (II) derivado de quitosana com 5-metóxisalicilaldeído

Ni-CN = Complexo de níquel (II) derivado de quitosana com 5-nitrosalicilaldeído
Ni-CTS = Complexo de níquel (II) derivado de quitosana
PIPMC = N- [piridilmetil] quitosana com Pd molecularmente impresso
PMC = N- [piridilmetil] quitosana
RMN de 13C = Ressonância magnética nuclear de carbono 13
RMN de 1H = Ressonância magnética nuclear de hidrogênio
Salen = N, N-etilenobissalicilidenoamina
Salophen = N, N-bis (salicilideno)-1,2-fenilenodiamina
SPE = Solid Phase Extraction (Extração em fase sólida)
TG = Termogravimetria
t-Salcn = N, N- bissalicilideno - 1, 2 ciclohexadiamina (posição trans)
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1. INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

1.1 Biopolímeros

Biopolímero ou polímero natural são termos usados para o mesmo composto, mas
frequentemente definidos de diferentes maneiras (NIAOUNAKIS, 2013). Em analogia ao
desenvolvimento de polímeros sintéticos comerciais, pode-se inferir que seu uso seja limitado
a moléculas sintetizadas a partir de um mero biológico. Entretanto, se a biossíntese in vivo é
englobada por essa definição, também podem ser incluídos como biopolímeros,
macromoléculas biológicas, tais como: proteínas, ácidos nucléicos e polissacarídeos
(REDDY; LEE, 2013; WALTON; BLACKWELL, 2012).
Os polissacarídeos são polímeros de média a alta massa molar, constituídos por
açúcares simples. Estes polissacarídeos diferem entre si pelos tipos de ligação, pelo
comprimento das suas cadeias, pela forma, volume, área superficial, graus de ramificação,
além de outras propriedades (WALTER, 1998). Extremamente abundantes na natureza, os
polissacarídeos contêm diversos grupos funcionais reativos e, em boa parte dos casos,
propriedades de biocompatibilidade e biodegradabilidade (DUMITRIU, 2005).
Apesar da biocompatibilidade demonstrada pela grande maioria dos polissacarídeos,
alguns, entretanto, nem sempre se mostram benéficos aos seres humanos. É o caso, por
exemplo, das carragenanas de baixa massa molar. Elas pertencem a uma família de
polissacarídeos lineares sulfatados, obtidos a partir de extrato de algas marinhas vermelhas,
conhecidas por carraginófitas, algas extremamente tóxicas comumente encontradas nas costas
oceânicas com climas temperados. Outro exemplo é a dextrana que, durante a manufatura do
açúcar, cristaliza-se de forma ineficiente e forma crostas que entopem os filtros (WALTER,
1998). Apesar de algumas exceções, a grande maioria dos polissacarídeos é originada a partir
de crustáceos, algas, tubérculos, cereais ou de produtos agrícolas, como frutas e sementes
(AZEVEDO et al., 2007; CUNHA et al., 2009).
No que se refere à presença de grupos funcionais reativos ao longo da cadeia
polimérica, os polissacarídeos têm suas interações favorecidas com outras espécies
moleculares e são capazes de propiciar reações de complexação, microencapsulação,
emulsificação, floculação, estabilização ou suspensão. Eles também podem atuar como
adsorventes (WASE; FOSTER, 1997), carreadores de drogas, suportes hidrofílicos, agentes
trocadores de íons, formadores de filmes, adesivos, géis/hidrogéis, e plásticos processados
(GONZAGA, 2012). Sua aplicabilidade vai desde seu uso em cromatografia, tratamento de
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poluentes ambientais, catálise, entre outros (DUMITRIU, 2005; HALL; YALPANI, 1980;
KHOR, 2001; WALTER, 1998; YALPANI, 1988).
Com relação à quantidade de unidades de construção do polímero, os polissacarídeos
podem

ser

divididos

homopolissacarídeos

em

contêm

homopolissacarídeos
apenas

um

tipo

de

e
mero

heteropolissacarídeos.
(BRANT,

2008)

Os
e

os

heteropolissacarídeos apresentam dois ou mais tipos de meros. Como exemplo de
homopolissacarídeos, pode-se citar o amido e o glicogênio, que atuam como fonte de
armazenamento de energia para as células; celulose e a quitina também são exemplos de
homopolissacarídeos que desempenham um papel de revestimento estrutural em vegetais e
animais, respectivamente (DUMITRIU, 2005; KHOR, 2001). No que diz respeito aos
heteropolissacarídeos, o peptídeoglicano, presente na parece celular de procariontes é um
típico exemplo (NELSON; COX, 2002).
Diferentemente das cadeias lineares produzidas pelas ligações do tipo β→1,4, em
polímeros tal qual a celulose, por exemplo, a conformação mais favorável para a ligação do
tipo (α→1,4) dos polímeros de D-glicose, como o amido e o glicogênio, é uma estrutura
helicoidal compacta e estabilizada por ligações de hidrogênio. A celulose não pode ser usada
diretamente pela maioria dos animais como uma fonte de energia, porque lhes falta uma
enzima que hidrolisa as ligações (β→1,4). Apenas os bovinos e os ruminantes possuem, em
seu sistema digestivo, bactérias que secretam a celulase, enzima que hidrolisa essas ligações
(NELSON; COX, 2002).
Com estrutura similar à da celulose, a quitina é um homopolissacarídeo linear
composto por unidade de N-acetil-D-glucosamina em ligação do tipo β, sendo o principal
componente do exoesqueleto duro de artrópodes (YALPANI, 1988).

1.1.1 Quitina
A quitina foi primeiramente descoberta em cogumelos (Agaricus volvaceus), no século
XIX, por um professor de história natural, o francês Henri Braconnot que, a princípio, foi
isolada com uma leve contaminação de proteínas e denominada de “fungina” (BRANT, 2008;
GONZAGA, 2012). O nome quitina foi atribuído por Odier, em 1823, que isolou este
biopolímero a partir de insetos e conseguiu estabelecer uma relação entre a carapaça dos
insetos com o revestimento das plantas. Vinte anos depois, Payen descobriu que a quitina
possuía átomos de nitrogênio em sua estrutura (KHOR, 2001; SHAHIDI et al., 1999;
THARANATAN; KITTUR, 2003). Por exibir uma similaridade estrutural com a celulose, a
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princípio, muitas discussões foram realizadas para provar se realmente tratava-se do
surgimento de um novo polissacarídeo, pois o que diferencia um polímero do outro é apenas a
substituição de um grupamento hidroxila, localizado na posição 2 da celulose (Figura 1a),
por um grupo acetamido (-NHCOCH3) na cadeia de quitina (Figura 1b). A quitina é uma
fibra natural das mais abundantes, juntamente com o amido, a lignina e a celulose
(GONZAGA, 2012; SYNOWIECKI; AL-KHATEEB, 2003) chegando a uma disponibilidade
numa extensão de mais de 10 gigatoneladas anualmente (AZEVEDO et al., 2007).
O nome quitina vem do grego “khitón” e significa envelope, carapaça ou caixa de
revestimento e é a denominação usual para o polímero de cadeia longa β (1→4) 2-acetamido2-deoxi-D-glicose (N-acetil-D-glicosamina), precursor direto da quitosana (ABREU;
CAMPANA-FILHO, 2005; SIGNINI; CAMPANA-FILHO, 1999). Grupos hidroxilas estão
presentes na quitina e na quitosana, mas a principal diferença entre elas é com relação à
solubilidade em ácidos orgânicos ou inorgânicos, pois a quitosana é mais solúvel por contar
com maior quantidade de grupos GlcN em sua estrutura (MENDES et al., 2011). Cada
unidade glicosídica é conectada por um átomo de oxigênio ligado ao C-1 (terminal redutor) de
uma unidade glicosídica e outro átomo de oxigênio unido ao C-4 (terminal não redutor), nas
direções direita e esquerda da cadeia polimérica (Figura 1a-b), respectivamente
(THARANATAN; KITTUR, 2003).

Figura 1 - Estrutura química da (a) celulose e (b) quitina.
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A quitina pode ser encontrada nos exoesqueletos de crustáceos, moluscos, nematóides,
diatomáceas marinhas, insetos, algas, fungos e leveduras (SYNOWIECKI; AL-KHATEEB,
2003). Entretanto, sua extração em maior escala é realizada por meio dos seus resíduos pósprocessamento do ectoderma de crustáceos como o camarão, o krill antártico e a lagosta, que
têm 15-20% de quitina em sua massa corpórea (SILVA et al., 2006). A carapaça desses
crustáceos passa, então, por um processo químico que envolve as etapas de desmineralização
e desproteinização com uso de soluções diluídas de HCl e NaOH, seguida de descoloração
com KMnO4 e ácido oxálico (AZEVEDO et al., 2007).
A estimativa mundial para produção industrial de quitina a partir de carapaças de
crustáceos é de 50.000 toneladas anualmente. Somente a produção de crustáceos nos Estados
Unidos (150.000 ton. de camarão, 25.000 ton. de lagosta e 85.000 ton. de caranguejo) é capaz
de fornecer matéria-prima para produção de aproximadamente 15.000 toneladas de quitina
todo ano. Essa estimativa não inclui o krill (o maior subproduto da indústria pesqueira), que
tem potencial para fornecer 56.000 toneladas anualmente e tem seu crescimento populacional
aumentado exageradamente devido à matança de baleias e vem se mostrando uma excelente
fonte de proteínas e de quitina (SANTOS, 2004).
No Brasil, dados de 2011 da Produção Pesqueira Marinha e Estatuária do Estado de
São Paulo apontam que foram processadas pouco mais de 22 mil toneladas de diversas
espécies marinhas (GONZAGA, 2012). Dos resíduos gerados nesses processamentos, uma
fração importante corresponde a cascas de camarões e caranguejos, fontes ricas de quitina.
Quanto às características físicas e químicas, a quitina é biodegradável, atóxica, com
baixa reatividade química e insolúvel em água. Uma das possibilidades de sua dissolução é
em solução de N, N- dimetil acetamida (DMAc-LiCl) contendo 5% de cloreto de lítio, com
solubilidade parcial (LARANJEIRA; DE FÁVERE, 2009; MATHUR; NARANG, 1990;
MUZZARELLI, 1973; SILVA et al., 2006), solventes fluorados ou metanol/CaCl2 (KURITA
et al., 2002). Caso condições severas de reação sejam utilizadas, como, por exemplo, o uso de
ácidos minerais concentrados, altas temperaturas e tempo prolongado de síntese podem
promover a despolimerização da quitina (DELEZUK, 2009).
Dependendo da fonte de extração, a quitina pode ser encontrada em três formas
polimórficas: alfa (α-), beta (β-) e gama (γ-) (Figura 2), que diferem com relação ao arranjo
da cadeia. A alfa quitina é a mais abundante e estável das formas polimórficas, exibindo
complexa rede de ligações de hidrogênio, sendo encontrada em estruturas rígidas e resistentes,
tais como carapaças de camarão e lagosta. Contudo, as formas β e γ são encontradas em
artrópodes com estruturas mais flexíveis, tais como gládios de lula, algumas algas e
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protozoários (DELEZUK, 2009; DUARTE et al., 2002; GONZAGA, 2012; PERSIN et al.,
2011). Vale ressaltar que estes domínios são cristalinos e não representam a totalidade do
biopolímero.
α

β

γ

Figura 2 – Esquema das estruturas polimórficas da quitina (as setas apresentam as cadeias poliméricas
no sentido do terminal não redutor para o redutor). Adaptado por GONZAGA, 2002.

A forma alfa caracteriza-se por uma distribuição de cadeias no sentido antiparalelo, e
isso favorece inúmeras ligações de hidrogênio. Diferentemente, a forma beta, por apresentar
uma distribuição paralela e menos densa que a alfa, tem seu empacotamento desfavorecido,
porém é bem mais solúvel e reativa, além de promover melhor intumescimento em água. A
forma gama é originada pela combinação das formas paralela e antiparalela e é bem menos
estudada que as demais (GONZAGA, 2012; PERSIN et al., 2011).
Apesar da limitação de sua solubilidade, a quitina, quando submetida a um processo
reacional de desacetilação, gera quitosana, que tem sua solubilidade aumentada
consideravelmente, possibilitando seu uso em diversos setores, especialmente em áreas
biológicas (CARVALHO, 2006; CHATELET et al., 2001; HIRAI et al., 1991).

1.1.2 Quitosana

1.1.2.1 Histórico

A descoberta da quitosana deu-se em 1859 quando Rouget submeteu a quitina a um
tratamento com hidróxido de potássio aquecido, mas somente em 1894, o alemão Felix
Hoppe-Seyler atribuiu ao composto o nome de quitosana. Dúvidas ainda pairavam acerca da
descoberta de um novo polissacarídeo justamente pelo fato de a quitosana conter a mesma
quantidade de nitrogênio que seu material de partida, a quitina (WALTER, 1998; YALPANI,
1988). Somente em 1950, a sua identidade química e sua estrutura foram, finalmente,
desvendadas e determinadas.
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As primeiras produções em massa de quitosana foram feitas no Japão e nos EUA no
início da década de 1970. Estes dois países são líderes mundiais na produção deste
polissacarídeo. Com relação à produção nacional, os primeiros registros de produção e
comercialização de quitosana no Brasil deram-se na década de 1990, com destaque de duas
empresas: a Polymar Indústria Comércio Exportação e Importação, que desde 1997 produz
quitosana a partir de carapaças de crustáceos, matéria-prima disponível de forma abundante
na região litorânea do Nordeste; e a Kito Química Fina Ltda, localizada em Palhoça-SC
(SANTOS, 2004; SYNOWIECKI; AL-KHATEEB, 2003). Além dessas, existe também a
Chitosan Brazil (2008), na cidade de Cananéia-SP.
Finalmente, a quitosana conta com três tipos de grupamentos funcionais reativos: um
grupamento amino e dois grupos hidroxila, um primário, de caráter mais instável, e um
secundário. Estes grupamentos podem originar ligações de hidrogênio ou serem explorados
para diferentes produtos a partir de quitosana, e ocupam as posições C-2, C-3 e C-6,
respectivamente (COSTA JUNIOR; MANSUR, 2008; SHAHIDI et al., 1999), sendo a ordem
decrescente de reatividade dos grupos pendentes ligados a carbonos do anel C2> C6>C3.

1.1.2.2 Estrutura

A quitosana é um polissacarídeo aminado obtido pelo processo de N-desacetilação de
quitina em meio alcalino (MUZZARELLI, 1977), cuja cadeia é constituída de unidades de
repetição randomizadas de β-(1,4)-2-amino-2-deoxi-D-glucanopiranose e 2-acetamido-2deoxi-D-glucanopiranose (ANTONY et al., 2013; CHEN et al., 2013; MONIER et al.,
2012ab; SINGH et al., 2014).
Do ponto de vista reacional, a quitosana apresenta características físico-químicas
muito atrativas devido à protonação do grupo amino para a forma catiônica (NH3+). Esta
protonação propicia a modificação química da estrutura polimérica original e confere ao
polímero propriedades especiais diferenciadas em relação a outros polissacarídeos como, por
exemplo, a celulose (SYNOWIECKI; AL-KHATEEB, 2003).
Na estrutura do biopolímero, a quitina apresenta grande quantidade de grupos
acetilados (NHCOCH3) e a quitosana apresenta grandes quantidades de grupos aminados
(NH2) na posição 2 do anel (CHEN et al., 2013; WANG et al., 2012). Entretanto, na grande
maioria das reações, a quitosana também apresenta unidades acetiladas em sua cadeia (Figura
3). Deste modo, apesar de não existir uma nomenclatura definitiva com relação à estrutura
que estabeleça uma diferença entre quitina e quitosana, o termo “quitosana” geralmente
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representa copolímeros de 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose com unidades de 2-acetamido2-desoxi-D-glicopiranose de forma randômica. Já a quitina é representada somente por
copolímeros de 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose. Existem, ainda, controvérsias quanto
ao grau de desacetilação e a sua solubilidade para definir até que ponto pode-se considerar se
o que foi obtido é quitina e/ou quitosana (MATHUR; NARANG, 1990; SIGNINI;
CAMPANA-FILHO, 1999; SHAHIDI et al., 1999; SILVA et al., 2006; SINGH et al., 2014).

Figura 3 - Estrutura química da quitosana.

O conteúdo médio, por cadeia, de unidades acetiladas é definido como grau médio de
acetilação (GA) (CHATELET et al., 2001; HIRAI et al., 1991). Entretanto, quando se deseja
calcular o número médio de unidades D-glicosamina, para cada 100 meros, determina-se,
neste caso, o grau de desacetilação (GD). Ambos são expressos em porcentagens e se
complementam (AZEVEDO et al., 2007; SABNIS; BLOCK, 1997).

1.1.2.3 Diferentes metodologias de se determinar o grau de acetilação (GA)

O grau de acetilação de quitosana e quitina podem ser determinados pelas técnicas
baseadas em titulação condutimétrica (RAYMOND et al., 1993; SANTOS, 2004), em
espectroscopia no infravermelho, (BRUGNEROTTO et al., 2001), espectroscopia de
ressonância magnética de 1H ou de
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C, (HIRAI et al., 1991; RAYMOND et al., 1993),

espectroscopia no ultravioleta (TOLAIMATE et al., 2000), em análise elementar (NIOLA,
1993), cromatografia líquida de alta eficiência (ROBERTS, 1992), potenciometria (KE;
CHEN, 1990), dicroísmo circular, cromatografia de permeação em gel, e técnicas
termogravimétricas, tais como TG (ALONSO et al., 1983; NIETO et al., 1991), DSC
(GUINESI; CAVALHEIRO, 2006a; KITTUR et al., 2002; NIETO et al., 1991; RATO;
HATAKEYAMA, 1995) e DTA também podem ser usadas (TOLAIMATE et al., 2000;
HORN, 2008).
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Todas estas técnicas apresentam vantagens e limitações. A espectroscopia na região do
infravermelho, por exemplo, apresenta dificuldades de resolução para medir a banda de amida
I da quitosana, quando o conteúdo de grupos acetilados na cadeia é baixo e requer que a
amostra esteja na forma de pellets, filme ou pó. Entretanto, outras técnicas, tais como a
titulação potenciométrica já apresenta algumas vantagens por ser simples e de baixo custo
(JIANG et al., 2003; KONG, 2012).
No caso do uso da ressonância magnética nuclear de hidrogênio, a literatura (HIRAI et
al., 1991; LAMARQUE et al., 2004) relata diferentes formas de se determinar o grau de
desacetilação da quitosana. Uma dessas formas pode ser expressa pela Equação 1:

% GD 1-

C

/

(

-

)

/

100 =

Equação 1

Onde

é referente à integral da intensidade do sinal do próton da metila dos grupos

acetamido e

é pertinente à soma das intensidades das integrais dos prótons nas

posições 2, 3, 4, 5 e 6. A integração destes sinais está representada na Figura 4.

Figura 4 – Espectro modelo de RMN de 1H indicando as integrações para definição do GA.
Fonte: HIRAI et al., 1991.

Outra forma sugerida na literatura (CZECHOWSKA-BISKUP et al., 2012;
LAVERTU et al., 2003) pode ser realizada integrando a área atribuída ao núcleo na posição 1
do anel glicosamino (GlcN), onde o grupo amino está presente (AH-1D), dividido pelo
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somatório das áreas integradas do pico relativas ao núcleo na posição 1 do anel de
glicosamino (AH-1D) com 1/3 do sinal de integração da área relativa ao grupo acetamido
(AHAc) presente (Equação 2).

% GD=

Equação 2

Outra forma de se calcular o grau de desacetilação da quitosana é estimando, por
diferença, o seu grau de acetilação (GA) pela relação exata de 1/3 entre os sinais de
ressonância do próton da metila do grupo 2- acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose (AH-Ac;
δ ,04 ppm) e do próton na posição C-2 das unidades de 2- amino-2-desoxi-D-glicopiranose
(AH-2; δ , 1 ppm), conforme Equação 3 (SANTOS et al., 2005ab):

% GA=

-

Equação 3
-

O cálculo do GD é realizado subtraindo-se a totalidade (100%) pelo GA (Equação 4):

%GD= 100 - %GA

Equação 4

A escolha desta relação se deve ao fato de que as áreas relativas aos núcleos dos
grupos metila, presentes no grupo acetamido e ao núcleo na posição 2 do anel de glicosamino,
os quais estão relativamente livres das influências do pico de água deuterada (DO ; δ= ,8
ppm), que é resultante da reação de equilíbrio reversível do D2O com o ácido clorídrico,
resultando em DCl e DOH (SANTOS, 2004). Neste trabalho, esta forma de determinação foi
escolhida para se determinar o GD de quitosana.
Vale ressaltar, ainda, que a determinação do grau de desacetilação ou do grau de
acetilação é importante para se ter noção da distribuição dos grupos acetilados ao longo da
cadeia polimérica, pois isso controla a solubilidade da quitosana. A atribuição do termo
quitosana inclui também, dentre outras características, que a mesma deve apresentar grau de
desacetilação (GD) igual ou superior a 50%, pois a partir deste ponto, ela torna-se solúvel em
ácidos diluídos, enquanto que a quitina é insolúvel (ALVES; MANO, 2008).
Alguns autores contestam que, para o polímero ser considerado quitosana, o seu GD
deve ser superior a 60% (NG et al., 2002; QIN, 1993; VARMA, 2004). Sabe-se apenas que as
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unidades acetiladas predominam na quitina e as desacetiladas predominam na cadeia de
quitosana, sendo muito rara a obtenção de uma quitosana pura (100% desacetilada), pois a
quebra da cadeia polimérica pode acontecer durante longos tempos de reação (RINAUDO;
DOMARD, 1989; SIGNINI; CAMPANA-FILHO, 1998).
Apesar da solubilidade da quitosana estar intrinsecamente relacionada ao grau de
desacetilação, ela também depende de outros parâmetros, tais como: temperatura, valores de
pH, tempo de reação, massa molar, concentração do ácido e/ou diluentes, e força iônica
(AZEVEDO et al., 2007; VARMA et al., 2004). Os tipos de ácidos em que ela se dissolve são
os orgânicos como acético, fórmico, cítrico e alguns inorgânicos como, por exemplo, o ácido
clorídrico diluído (AZEVEDO et al., 2007; RINAUDO et al., 1999). Segundo Tolaimate et
al., (2000), o grau de acetilação influencia não só as propriedades físico-químicas da
quitosana, como também sua biodegradabilidade e atividades biológicas (ALVES; MANO,
2008).

1.1.2.4 Aplicações

Atualmente, as indústrias que usam quitina ou quitosana convergem na geração de
produtos de alto valor econômico, tais como: cosméticos, aditivos alimentares, membranas
semipermeáveis (SILVA et al., 2006) e também como suporte de medicamentos (ALVES;
MANO, 2008; LARANJEIRA; DE FÁVERE, 2009; MARIN et al., 2013; MONIER et al.,
2012ab; SHAHIDI et al., 1999; SILVA et al., 2006; WALTER, 1998).
Em preparações farmacêuticas, a quitosana e seus derivados têm sido utilizados como
transportadores poliméricos de fármacos que obtiveram direcionamento de ação para o
sistema nervoso central (SOMOGYI et al., 2002) e outros que conseguiram a seletividade de
ação (BIELAWSKA et al., 2001), prolongamento de ação (KAWAKAMI et al., 2001),
melhoramento da biodisponibilidade (MORI et al., 2001) e, ainda, resolução da instabilidade
em baixa solubilidade (BADAWY, 2001).
A insolubilidade da quitosana em pH superior a 6,5 limita a sua aplicação biomédica,
principalmente quando se trata de liberação controlada de fármacos. Para superar essa
limitação, compostos que apresentam solubilidade em ampla faixa de pH têm sido
sintetizados (CASETTARI et al., 2012; SILVA et al., 2006; SYNOWIECKI; AL-KHATEEB,
2003).
Sendo um polímero bastante versátil, a quitosana é capaz de interagir com uma
variedade de substâncias, tais como proteínas, lipídeos, pesticidas, corantes, íons metálicos e
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radioisótopos (GONZAGA, 2012). Além disso, Silva e colaboradores (2006) e Goosen (1997)
relatam que as maiores aplicações de quitosana estão concentradas na indústria alimentícia, na
agricultura, nas indústrias de cosméticos, têxteis e farmacêuticas, na medicina (AZEVEDO et
al., 2007; WANG et al., 2012), medicina veterinária, na produção de materiais cirúrgicos, na
redução de níveis corporais de colesterol e gorduras, na modificação de eletrodos (JINRUI;
BIN, 1994), na inibição de algumas células cancerígenas, bem como em tratamento de águas e
efluentes (SHAHIDI et al., 1999), com quelação de íons metálicos em níveis de até 1,0 ppb,
pois a quitosana apresenta alta densidade de carga e grupos funcionais propícios para
modificações (CHATELET et al, 2001; SANTOS et al., 2003; SHAHIDI et al.,1999).
Quitosana possui poder quelante cerca de cinco a seis vezes superior ao da quitina,
podendo interagir com íons metálicos em solução aquosa podendo aumentar a sua capacidade
de remediação de ambientes aquáticos contaminados pela mineração ou outras fontes
(CAVALHEIRO et al., 2009; REDDY; LEE, 2013).
É bem possível que a efetiva regulamentação da quitosana pelos órgãos de fiscalização
que contemplam os produtos comerciais, tais como a Agência Federal do Departamento de
Saúde e Serviços Humanos dos EUA (FDA), ainda não tenha ocorrido em virtude de ser um
produto de origem animal, o que gera repreensão por parte da comunidade judaica. Além do
mais, as características e propriedades físico-químicas após os processos de desacetilação e
purificação são não reprodutíveis até mesmo quando as mesmas condições reacionais são
empregadas e, dessa forma, um padrão aceitável de controle de qualidade não é obtido para
fins farmacêuticos. Além disso, levam-se em consideração também os eventuais
contaminantes e as diferenças na biomassa. Ainda, quitosana com processos de desacetilação
diferentes originam produtos de solubilidade diferenciada.
Visando superar algumas limitações, especialmente com relação à solubilidade, a
quitosana costuma sofrer modificações químicas, pois seus grupos são reativos para inúmeras
reações químicas.

1.1.2.5 Reações de modificação

As modificações na quitosana visam melhorar algumas de suas propriedades, tais
como: solubilidade em água ou a algum outro solvente e resistências mecânica, térmica e
química, visando aplicações em diversas áreas (BRANT, 2008).
Essas modificações são possíveis devido à grande quantidade de grupos reativos em
sua estrutura, tais como as hidroxilas e os grupos amino, podendo proporcionar reações do
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tipo N-acetilação, N-alquilação, N-carboxilação, N-sulfonação e formação de bases de Schiff
com aldeídos e cetonas (SIGNINI; CAMPANA-FILHO, 2001), Figura 5. As bases de Schiff,
por exemplo, por possuírem pKa entre 10.6 e 16, a 25°C, podem ser protonadas em meio
fisiológico (SHI et al., 2013).

Figura 5 - Derivados de Quitosana. Fonte: Adaptado por THARANATAN; KITTUR, 2003.

1.2 Bases de Schiff
Segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), bases de Schiff
são iminas ou compostos orgânicos que apresentam, pelo menos, um grupo (-R-C=N-) do tipo
azometano, em que o grupo substituinte é o H, alquil ou aril e são formadas a partir da
condensação de uma amina primária com um grupo carbonila (ANTONY et al., 2013;
GOMES, 2000; GUINESI; CAVALHEIRO, 2006ab; HASSAN et al., 2013; SHI et al., 2013;
WANG et al., 2012) (Figura 6). As iminas são espécies reativas susceptíveis à adição de
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reagentes nucleofílicos, podendo, assim, ser utilizadas como intermediários químicos
(ESTEVES-SOUZA et al., 2004).
Essas bases, assim como algumas outras iminas, foram descobertas em 1864 por Hugo
Schiff (Figura 7), um químico alemão envolvido na pesquisa com reações de aldeídos,
aminoácidos, dentre outros (PAULO, 2011; TIDWELL, 2008).

Figura 6 - Reação de formação da base de Schiff (onde R= H, alquil e/ou aril). Fonte: Adaptado de
SANTOS, 2004.

Tidwell (2008) em um de seus trabalhos apresentou um histórico da descoberta dessas
bases, bem como descreveu um pouco da biografia de Hugo Schiff. A saber, um pequeno
trecho do artigo deste autor:
“In Italy, Schiff first obtained a position in Pisa, where in 1864 he studied
the reaction of aniline with aldehydes, including acetaldehyde,
valeraldehyde, benzaldehyde e and cinnamaldehyde. He discovered that
imines were formed. The first brief paper was entitled A New series of
Organic Bases”.

De um ponto de vista prático, os aspectos envolvidos na preparação das bases de
Schiff vão desde o uso de diferentes condições em diferentes solventes e, em alguns casos, a
utilização de agentes desidratantes, como por exemplo, o sulfato de magnésio.
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Figura 7 - Imagem de Hugo Schiff. Fonte: TIDWEL, 2008.

A extensão da formação de base de Schiff tem sido chamada de grau de substituição
(GS) e é definido como o número de grupos amino com relação aos grupamentos amino
substituídos na matriz polimérica, sendo um parâmetro importante para a caracterização das
bases (GUINESI; CAVALHEIRO, 2006b). O grau de substituição nada mais é que o número
médio de grupos que podem ser inseridos no interior de uma estrutura por unidade
biopolimérica e essa substituição pode se dar de forma parcial, completa ou simplesmente
pode não acontecer (ENCYCLOPEDIA, 2011; GUINESI; CAVALHEIRO, 2006a;). O
rendimento das reações destas iminas é dependente do substituinte e calculado a partir da
análise elementar de géis secos. Segundo os autores, esse rendimento varia de 50-98%.
Pesquisadores (JENCKS et al., 2007; NAZIR et al., 2000; YILDIZ et al., 1998)
reportam que a presença de grupos hidroxila (na posição orto) presentes nas bases de Schiff
favorece a existência de ligações de hidrogênio intramolecular e também o tautomerismo
envolvendo as formas fenol-imina (O-H...N) e ceto-amina (O...H-N), Figura 8. Dependendo
da polaridade dos solventes, a forma ceto-amina é dominante nas bases do tipo naftal-imina,
enquanto que a forma fenol-imina é predominante nas do tipo salicialdimina. O tipo de
ligação de hidrogênio depende do tipo de aldeído utilizado e não da estereoquímica da
molécula ou do substituinte do nitrogênio imínico. Além disso, foi observado um equilíbrio
tautomérico entre os solventes polares e apolares. Solventes apolares favorecem a forma cetoamina devido à ausência de interações entre o ligante e o solvente.
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Para os solventes polares, as moléculas do solvente conseguem interagir bem e
favorecer a forma fenol-imina (BILGE et al., 2009; JENCKS et al., 2007; NAZIR et al.,
2000; YILDIZ et al., 1998).

Figura 8 - Equilíbrio tautomérico das bases de Schiff nas formas fenol-imina e ceto-amina. Fonte:
YILDIZ et al., 1998.

Estudos de reatividade para compostos carbonílicos foram realizados em comparação
aos sistemas imínicos, característicos de bases de Schiff. Apesar de haver tanto nas
azometinas (C=N), quanto nos derivados carbonílicos (C=O) um caráter de insaturação
heteropolar, as diferenças eletrônicas entre o nitrogênio e o oxigênio causam variações
marcantes nos níveis de reatividade (ESTEVES-SOUSA et al., 2004).
Uma das possibilidades de utilização das bases de Schiff é na forma de cristais
líquidos, pois o grupamento imino (CH=N-) estabelece uma ponte para a transmissão dos
efeitos eletrônicos entre os anéis aromáticos, favorecendo a planaridade do sistema e
conferindo propriedades mesogênicas (ESTEVES-SOUZA et al., 2004). As bases de Schiff
também são capazes de transmitir informação quiral para produzir produtos não racêmicos
por meio de um processo catalítico, no qual tanto aldeídos quirais ou aminas quirais podem
ser utilizados (COZZI, 2004; HASSAN et al., 2013). Bases de Schiff também têm sido
relatadas como ótimos inibidores de corrosão do aço (MISHRA et al. 2015)
Isso inclui, ainda, a capacidade de se ligar reversivelmente ao oxigênio, na atividade
catalítica, hidrogenação de olefinas, fotocromismo e no alto poder quelante capaz de interagir
com aminoácidos de metaloproteínas e outros tipos de sistemas biológicos (ANTONY et al.,
2014; HASSAN et al., 2013; SOLIMAN; MOHAMED, 2004). Uma particularidade
importante em sua atividade biológica é que complexos de cobre são importantes
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intermediários na síntese de compostos bioativos, possuem atividade antibacteriana,
antimicrobiana, antiviral, antitumoral e antifúngica (ESTEVES-SOUSA et al., 2004).
No que diz respeito às características dos ligantes nas reações de formação de iminas,
estes podem ser do tipo inorgânico ou de origem biológica.

1.2.1 Ligantes de bases de Schiff

Os ligantes de bases de Schiff, de uma forma geral, são capazes de coordenar metais
através do nitrogênio imínico e outro grupo, geralmente um aldeído, formando complexos do
tipo mono, bi, tri, tetra, penta, hexadentado, dentre outros (CAVALHEIRO et al., 2001;
PAULO, 2011). Esses ligantes ativos e bem estruturados, ao reagirem, geram azocompostos,
por isso, são considerados “privilegiados” em virtude se sua eficácia, rapidez e estabilidade
pós-síntese. A formação de anéis quelatos é possível pelo fato de conterem um grupo
hidroxila funcional próximo a um grupo azo (-RC=N-). Além de nitrogênio e oxigênio, outros
sítios de coordenação, bem menos comuns, também podem ser encontrados como, por
exemplo, um sítio contendo enxofre como fonte de elétrons (PAULO, 2011).
Um exemplo típico de bases de Schiff do tipo convencionais comumente estudadas
são as tetradentadas como o N, N-etilenobissalicilidenoamina ou Salen obtida pela reação de
condensação entre o salicilaldeído e etilenodiamina. Os ligantes do tipo Salen são simétricos e
podem formar, após a quelação, anéis de cinco a seis membros, os quais contêm dois átomos
de N e dois átomos de O no sítio de coordenação ONNO. Suas aplicações englobam desde o
fotocromismo ao termocromismo (PAULO, 2011).
Outros tipos de bases podem ser citados, tais como o Salcn (N, N - bissalicilideno- 1, 2
ciclohexadiamina), nas posições cis e trans, e o Salophen (N, N-bis (salicilideno)-1,2phenilenodiamina), cujo grupo funcional hidroxila situa-se na posição orto em relação ao
grupo azo (Figura 9). Distintas bases, a partir de outros ligantes, também podem ser obtidas.
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a)

b)

c)

d)

Figura 9 - Estrutura dos ligantes: (a) c-Salcn; (b) t-Salcn; (c) Salen e (d) Salophen. Fontes: PAULO,
2011; COZZI, 2004; LEMOS et al., 2004.

Uma característica dos ligantes de bases de Schiff é que podem formar complexos
estáveis do tipo mono ou binucleares com a grande maioria dos metais de transição, pois são
capazes de estabilizá-los em diferentes estados de oxidação, controlando seu desempenho em
várias transformações catalíticas (COZZI, 2004).

1.2.2 Bases de Schiff biopoliméricas

As bases de Schiff biopoliméricas diferem das bases de Schiff convencionais pelo uso
de um material de origem biológica como fonte de um grupamento amino ou carbonila para
reação de condensação. Este material pode ser um aminoácido (ALIYIU; BELO, 2010;
ANGOSO et al., 1990), uma proteína, um polissacarídeo ou qualquer outra fonte de grupos
reativos que possibilitem a reação de iminização.
Com relação ao uso de um polissacarídeo em reações de iminização, destaca-se a
quitosana, pelo simples fato de conter um grupamento amino primário com um par de elétrons
livres não ligantes capaz de reagir com grupos aldeídos de agentes reticulantes, tais como
glutaraldeído, glioxal, D, L-gliceraldeído, formaldeído, etc. (OLIVEIRA et al., 2009). Neste
caso, ela se destaca por ser um dos únicos polissacarídeos com potencial nucleofílico, além de
possuir grupos hidroxila extremamente reativos.
A modificação química usando bases de Schiff segue basicamente dois caminhos: 1)
obtenção de matrizes insolúveis em água para adsorção, separação e quantificação de metais
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de transição, como também em membranas semipermeáveis, fibras e na forma de fase
estacionária para cromatografia ou 2) obtenção de matrizes solúveis em água como biocidas
policatiônicos de bactérias e fungos em meio ácido e/ou básico (YIN et al., 2011) bem como
dispositivos para liberação controlada de drogas (GUINESI; CAVALHEIRO, 2006a;
GUINESI; CAVALHEIRO, 2006b). Nos casos de formação de compostos de coordenação
com metais de transição, alguns complexos de bases de Schiff derivadas de quitosana são
relatados.
A literatura relata inúmeros estudos de síntese de bases de Schiff biopoliméricas
derivadas de quitosana. A seguir, são citadas algumas delas:
Em 1992, Cárdenas e outros pesquisadores realizaram o estudo da estabilidade térmica
de quitosanas modificadas com salicilaldeído, ácido tioglicólico, cloreto de butanoíla, 4bromoanilina, 4-nitrobenzeno e ácido benzóico. Constataram que esses polímeros degradamse em apenas uma etapa entre 498K< TD < 553K. Além disso, os dados cinéticos indicaram
que a estabilidade térmica depende do tipo de ligação estabelecida entre a quitosana e os
reagentes e diminuía na seguinte ordem: quito-salicilaldeído > quito-ácido benzóico> quito >
quito-cloreto de butanoíla > quito-4-Br-anilina > quito-ácido tioglicólico > quito-4-NO
benzeno > quito-cloreto de benzoíla. As iminas mais estáveis termicamente também
apresentaram maiores valores de energia de ativação (Ea), que as amidas e as aminas
alquílicas. Outros parâmetros cinéticos de reação, tais como fator pré-exponencial e ordem de
reação também foram determinados.
Seis anos depois, Tirkistani (1998b) também estudou a estabilidade térmica de bases
de Schiff sintetizadas a partir de quitosana e alguns aldeídos aromáticos, tais como
benzaldeído,

p-anisaldeído,

p-clorobenzaldeído,

p-nitrobenzaldeído

e

p-N-

dimetilaminobenzaldeído. As curvas TG da quitosana e das bases mostraram um evento
referente a uma desidratação inicial, seguida de posterior degradação. Tanto as curvas TG
como DSC mostraram uma diminuição na temperatura de decomposição em relação à
quitosana convencional com a ressalva de que a primeira temperatura de desidratação foi
levemente superior nas bases de Schiff. A quitosana mostrou-se bem mais estável que as
bases de Schiff e a quitina devido ao efeito estabilizador dos grupos GlcN.
Neste mesmo ano, Tirkistani (1998a) caracterizou termicamente quitosanas
funcionalizadas com compostos cíclicos oxigenados. Dentre eles, uma base de Schiff
denominada quitosana-2-metill-(3,1)-benzoxazine-4-ona (C15H16O5N2), cuja ligação C=N foi
observada em espectro de infravermelho na região de 1600 cm-1. Os polímeros formados
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mostraram uma diminuição na estabilidade térmica, atribuída à remoção do grupo amino. Há
possibilidade do uso destes materiais em remoção metálica.
Outro estudo do comportamento térmico, tanto em atmosfera de oxigênio, quanto de
nitrogênio, de seis derivados hidroxiaromáticos 5-substituídos e quitosana foi realizado por
Santos et al. (2005a-b). Em atmosfera de oxigênio, as curvas termogravimétricas mostraram
três eventos que foram atribuídos às perdas de água, decomposição do polissacarídeo e
degradação dos resíduos carbonizados em altas temperaturas. Resultados similares foram
encontrados sob atmosfera de nitrogênio, com a ressalva de não existir uma terceira etapa por
não se tratar de uma atmosfera oxidante. Curvas DSC em N2 foram concordantes com os
eventos averiguados para as curvas termogravimétricas, mostrando duas etapas de
decomposição, sendo a primeira referente à perda de água, e a segunda associada apenas à
degradação do polissacarídeo.
Fibras descontínuas de quitosana com a adição de formaldeído, glioxal,
propionaldeído, n-butiraldeído, benzaldeído, 2-hidroxibenzaldeído e vanilina foram
preparadas por Hirano e colaboradores (1999). As propriedades mecânicas de tenacidade e
valores de alongamento dos filamentos foram verificadas após o tratamento. Estas se
mantiveram praticamente inalteradas quando o seu tratamento foi realizado com
monoaldeídos, exceto para o formaldeído e o glioxal, mas a complexação com estas fibras não
foi realizada.

Tabela 1 - Relação de aldeídos aromáticos e seus derivados. Fonte: HIRANO; HYRASHI, 2003.
Aldeído perfumado
Cinamaldeído
n-decilaldeído
Citral
n-nonilaldeído
10-undecanal
n-heptaldeído
Citronelal
α- hexilcinamaldeído
α-n-amilcinamaldeído

Derivado
N-cinamilidenoquitosana
N-n-decilidenoquitosana
N-citralidenoquitosana
N-n-nonalidenoquitosana
N-10-undecanalidenoquitosana
N-n-heptilidenoquitosana
N-citronelalidenoquitosana
N-α- hexilcinamilidenoquitosana
N-α-amilcinamilidenoquitosana

Aroma
Canela
Rosa
Limão
Rosa
Rosa
Amêndoa
óleo de citronela
Jasmin
Jasmin

Outras nove (9) fibras de bases de Schiff biopoliméricas aromáticas (Tabela 1) a partir
de quitosana e aldeídos com diferentes essências também foram sintetizadas. Desta vez, os
autores do trabalho, Hirano e Hayashi (2003), as recobriram com filamentos de fibras de seda
e analisaram tanto os seus aromas, quanto as suas propriedades mecânicas. Os graus de
substituição destas bases variaram de 25 a 100% quando imersas em solução, e de 19 a 89%,
quando no estado fibroso. Estes materiais podem ser aplicados em filtros de ar, cosméticos e
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produtos têxteis, pois o aroma desses aldeídos é liberado aos poucos e de forma lenta quando
estão em recipientes fechados à temperatura ambiente.
Visando otimizar as condições experimentais para obter um grau de substituição (GS)
mais elevado em bases de Schiff derivadas de salicilaldeído e quitosana, Guinesi e Cavalheiro
(2006b)

variaram

os

seguintes

parâmetros

reacionais:

razão

molar

de

salicilaldeído/grupamento amino, tempo e temperatura. As condições reacionais consideradas
como apropriadas para obtenção de um maior GS (60%) foram: razão molar (1,5: 1,0
aldeído/quitosana), tempo de reação de 18h e temperatura de 55˚C, condições essas que
evitam a ocorrência de eventual hidrólise/despolimerização da matriz biopoliméricas, ou
mudanças no grau de acetilação.
Mais recentemente, Caro et al (2013) e (2014) também sintetizaram estas mesmas
bases de Schiff biopoliméricas com derivados de salicilaldeído na posição 5: (5-cloro, 5metoxi, 5-fluoro, 5-metil, 5-nitro) e também alguns de seus complexos de Fe (II), Co (II) e Cu
(II), mas a caracterização dos seus materiais foi realizada somente por espectroscopia (FTIR e
Uv-vis) e eletroquímica (voltametria cíclica) para se fazer um comparativo entre os
complexos e as bases. Ele verificou processo redox envolvendo transformação de Cu (II) para
Cu (I), bem como grau de irreversibilidade como resultado da modificação da geometria de
Cu (II) com configuração planar para tetraédrica (Cu1+).
Wang et al. (2012) sintetizaram bases de Schiff biopoliméricas a partir de
cinamaldeído com quitosana simples para serem utilizadas contra Escherichia coli,
Staphylococcus aureus e Aspergillus niger. Os derivados foram caracterizados por
espectroscopia de infravermelho e análise elementar. A atividade anti-bacteriana contra E.
coli da base de Schiff foi superior à da quitosana acilada.
Kim et al. (1997) sintetizaram derivados N-alquilados de quitosana. Para isso, bases de
Schiff foram utilizadas como intermediárias de reação. Os aldeídos empregados para
formação das bases de Schiff foram o formaldeído, o n-butiraldeído, o n-octaraldeído e ndodecilaldeído. Após a etapa de formação das bases, estas foram reduzidas com
cianoborohidreto de sódio e postas a reagir com N-metil-2-pirrolidona, NaOH, CH3I e NaI
para posterior quaternização. Potencial ação bactericida contra S. aureus foi verificado e
quanto mais grupos alquilas eram incorporados no comprimento da cadeia do substituinte,
mais hidrofóbicas ficavam as propriedades dos materiais.
Outra reação de alquilação também foi realizada por Kurita e colaboradores (2002),
visando obter substituintes como modelos análogos de quitinas com cristalinidade reduzida e
com melhor afinidade a solventes. Para isso, eles introduziram grupos alquila simples no
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nitrogênio do C-2 da quitina, formando as N-alquil-quitinas. Isso fez com que a estrutura
cristalina da quitina fosse destruída. Posteriormente, a quitina foi totalmente desacetilada e
tratada com três tipos de aldeídos, o formaldeído, acetaldeído e pentanal. As bases de Schiff
resultantes foram reduzidas com cianoborohidreto de sódio, formando N-alquil-quitosanas
que, posteriormente, foram transformadas em N-alquil-quitinas por um processo de acetilação
com anidrido acético, seguida de transesterificação para remover parcialmente os grupos oacetil formados. Os produtos finais obtidos foram amorfos e tiveram sua afinidade melhorada
para solventes orgânicos. Uma substituição de 100% só foi possível com o aumento de 10x na
quantidade dos aldeídos utilizada.
Yin et al. (2011) efetuaram a modificação de bases de Schiff a partir de ortocarboximetilquitosana e benzaldeídos para-substituídos, e caracterizou o material por FTIR,
RMN C13, análise elementar, titulação ácido-base, dentre outras. O material induziu a
atividade bactericida contra E. coli e S. Aureus.
Marin et al. (2015) relatam o preparo de filmes imínicos biopoliméricos com vários
aldeídos

(citral,

cinamaldeído,

vanilina,

2-hidroxi-5-nitrobenzaldeído,

benzaldeído,

salicilaldeído, ácido 2-formilfenilborônico, mentona, piperonal, p-hidroxibenzaldeído, pbromobenzaldeído, p-clorobenzaldeído) que apresentaram propriedades de auto-defesa contra
agentes patogênicos comuns e virulentos. Em trabalho anterior (MARIN et al., 2013), uma
base de Schiff preparada com vanilina foi estudada por meio da variação de suas proporções,
para verificar uma correlação entre estrutura e morfologia na incorporação progressiva do
aldeído nos meros de quitosana. Os filmes imínicos biocompatíveis agiram como bacterida e
antifúngicos, especialmente no combate à Candida albicans. Neste caso, os filmes poderiam
ser utilizados em sistemas de proteção de camada fina para dispositivos médicos para prevenir
eventuais infecções hospitalares.
Mitra et al. (2014) sintetizaram iminas biopoliméricas com propriedades térmicas e
mecânicas apreciáveis a partir de glutaraldeído, colágeno tipo I e quitosana. Eles verificaram
que as interações de hidrogênio, iônicas e múltiplas desempenham um papel importante nas
propriedades dos filmes e que os mesmos são adequados para aplicações biomédicas, tais
como curativos e materiais de implantes, devido à sua biocompatibilidade.
Hidrogéis sintetizados a partir de colágeno humano e quitosana reticulada com amido
de dialdeído foram preparados por Ma et al. (2014). Neste caso, a estabilidade biológica
(através de degradação enzimática com colagenases) e a biocompatibilidade dos hidrogéis
foram determinadas por meio de testes in vivo e in vitro (citomorfologia, citotoxicidade e
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citocompatibilidade). O material resultante mostrou-se promissor no tratamento de rugas,
preenchimentos e reparo de peles.
Li et al., (2014a) também criaram hidrogéis biodegradáveis e injetáveis a base de N,
O-carboximetilquitosana e ácido hialurônico para aderências pós-cirúrgicas, o qual pôde ser
degradado facilmente por lizoenzimas em apenas 2 semanas em testes in vivo.
Arun e Raman (2014) deram enfoque na eficácia antimicrobiana de complexos de
bases de Schiff de fenantrequinona com metais: Cu2+, Co2+, Ni2+ e Zn2+, caracterizando seus
derivados por meio de FTIR, UV-vis, 1H RMN, Raman e EPR, e as caracterizações físicoquímicas por meio de análise elementar, condutância molar e método de susceptibilidade
magnética. Seus complexos foram do tipo quadrado planar. A capacidade de ligação destes
com o DNA estão sendo estudadas por estes autores e os compostos mostraram-se excelentes
biocidas.
Quitosana suportada com base de Schiff do tipo imidazol foi sintetizada por Shi et al.
(2013) visando utilizá-la como vetor na entrega de genes de alto desempenho e melhorar a sua
solubilidade em água e também a do gene sob condições fisiológicas. O composto mostrou
baixa citotoxicidade, boa biodegradabilidade, alta eficiência na entrega de genes e transfecção
de células.
Monier (2012a) modificaram quitosana com aminopiridina e glioxal para formar uma
resina magnética que adsorve cátions metálicos (Cu2+, Cd2+ e Ni2+). O material mostrou-se
adequado para o tratamento de água residuárias e o processo de adsorção mostrou-se viável
economicamente, pois a resina pôde ser regenerada com o uso de soluções de EDTA e HCl.
Neste mesmo ano, MONIER et al., 2012b publicaram um trabalho envolvendo o uso de outra
resina magnética fabricada com quitosana reticulada e formaldeído para remover Hg2+, Cu2+ e
Zn2+ de soluções aquosas, material este utilizado para tratar águas de fluxo contínuo.
Reddy e Lee (2013) sintetizaram e caracterizam um azocomposto derivado de
quitosana (8-hidroxiquiniolina-2-carboxaldeídoquitosana) para a remoção de cobre (II) em
meio aquoso. Essa adsorção dependeu fortemente do pH, e o valor de pH ótimo foi obtido em
pH 5 (88,07 mg/g de Cu (II) foi retido.
Kurita et al., (1979) verificaram a habilidade de adsorção de quitinas e seus
congêneres na remoção de íons cobre e mercúrio. As quitinas congêneres foram obtidas por
procedimentos diferentes de desacetilação, mais especificamente, hidrólises do tipo
homogênea e heterogênea, que se mostraram estruturalmente diferentes com vários graus de
solubilidade e cristalinidade, embora apresentassem GA bem próximos. Os polissacarídeos
obtidos pelo método heterogêneo apresentaram maior capacidade quelante devido à presença
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de maiores quantidades de grupamentos amino ao longo da cadeia. Entretanto, aqueles
preparados pelo procedimento homogêneo, só exibiram máximo poder quelante quando cerca
de 50% dos grupos amino estavam presentes. Neste caso, os congêneres foram
potencialmente úteis, com rendimento de adsorção muito superior ao da amostra com o maior
teor de grupo amino, que foi preparada por hidrólise heterogênea.
Moghimi (2013) detectou vestígios de chumbo (II) em diferentes amostras de águas
residuais, utilizando um adsorvente de extração em fase sólida (SPE) feito com nanotubos de
carbono (C18) de paredes múltiplas enxertados com bases de Schiff derivadas de quitosana e
4-metilbenzaldeído.
Kocak et al. (2011 e 2012) fizeram um biosensor para chumbo (II) a partir de pasta de
carbono

modificada

com

base

de

Schiff

biopoliméricas

utilizando

o

2,5-di-

hidroxibenzaldeído. O limite de detecção (LOD) foi de 1,36 × 10-7 para um tempo de 10 min
de pré-concentração, a pH 6,0.
Trabalho similar também foi apresentado por Kucukkolbasi et al. (2013) para
determinação de chumbo em amostras de aguas residuais, utilizando voltametria de
redissolução anódica de pulso diferencial (DPASV). O aldeído utilizado para síntese da imina
foi o 2,4-hidroxibenzaldeído. O novo elétrodo teve excelente resposta de Pb (II) com um bom
limite de detecção de 7,24 x 10-7 mol L.-1
No que se refere à utilização de bases de Schiff para sistemas catalíticos, Gong et al.,
2012 e Gu et al. (2013) relataram um novo sistema catalítico feito a partir de um suporte de
sílica e base de Schiff biopoliméricas para imobilização de Pd na hidrogenação catalítica de
cetonas aromáticas de hidrocarbonetos.
Complexos magnéticos de Co2+, Cu2+ e Mn2+ com invólucro de Fe3O4 foram
sintetizados por Cai et al. (2014) para investigar suas eficiências catalíticas na oxidação de
cicloexenos sob condições brandas na ausência de quaisquer solventes ou agentes redutores.
O catalisador pode ser facilmente separado magneticamente para reutilização sem perda de
atividade quando utilizada em até cinco reações consecutivas.
Thatte et al. (2014) preparam iminas complexadas de Mn, Cu, Co feitas com
trietilamina e salicilaldeído para serem utilizadas na catálise de β-isoforona para a forma
cetoisoforona. A análise térmica revelou ótima estabilidade dos complexos e o catalisador foi
seletivo e pôde ser reclicado por até cinco vezes.
As propriedades espectrais e catalíticas de azocomplexos biopoliméricos de Co (II)
suportados em quitosana foram investigadas por Antony et al. (2014). Um ano antes, Antony
e outros colaboradores (2013) também fizeram estes mesmos estudos também para outros
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complexos (Cu2+ e Ni2+). Estas bases foram sintetizadas com 1,2-difeniletanodiona e
quitosana nas proporções de 1:1. A eficiência catalítica foi estudada em cicloexano, utilizando
H2O2 como oxidante, a 70° C, sendo os complexos de cobre os que apresentaram melhor
eficiência. Com relação à geometria, esta foi quadrado-planar para todos os complexos. Já
com relação à estabilidade, as bases de Schiff foram menos estáveis que a quitosana e os
complexos.

1.2.2.1 Complexos de bases de Schiff biopoliméricas

Devido à facilidade de síntese, versatilidade de suas propriedades estéricas e
eletrônicas, como também sua extrema importância na química analítica e bioinorgânica,
complexos de base de Schiff com metais de transição têm sido amplamente estudados
(ADHIKARY et al., 2008; ANTONY et al., 2013; ANTONY et al., 2014; ARUN; RAMAN,
2014; CAI et al., 2014; CARO et al., 2013; CARO et al., 2014; CAVALHEIRO et al., 2001;
CHANTARASINI et al., 2000; CHANTARASIRI et al., 2004; NAGESH et al., 2015;
SOLIMAN, 2001; SOLIMAN; MOHAMED, 2004). Suas propriedades podem ser ajustadas e
maximizadas de acordo com a escolha apropriada de aminas e substituintes em seus anéis
aromáticos

ou,

ainda,

substituintes

na

própria

amina

do

composto

carbonílico

(CHANTARASIRI et al., 2004). Tais complexos apresentam muitas aplicações em catálise de
várias reações químicas e fotoquímicas (ADHIKARY et al., 2008), processos fotocrômicos e
termocrômicos e em dispositivos de armazenamento de oxigênio (CHANTARASIRI et al.,
2004).
Muitos apresentam atividade antitumoral, antiviral, antimalárica e antibacteriana
(ALIYU; BELLO, 2010; KATWAL et al., 2013; PIGNATELLO et al., 1994) e também são
usados como sistemas miméticos de modelos enzimáticos (CHAVIARA et al., 2004; GUOFA
et al., 1997; NAGESH et al., 2015; YANG; VIGEE, 1991;), notadamente os complexos de
Cu2+, Ni2+ e outros metais de transição. Ainda, há a possibilidade do seu uso como reagentes
analíticos pelo fato de permitirem a determinação simples e de baixo custo de muitas
substâncias orgânicas e inorgânicas (GUINESI et al., 2007; SOLIMAN, 2001;). Além disso,
podem ser usadas na modificação de eletrodos em eletroanalítica, na remoção de metais
pesados em águas naturais (GUINESI et al., 2007) ou em outros tipos de aplicações
(KATWAL et al., 2013; TEIXEIRA et al., 2004).
A seguir são apresentados alguns trabalhos descritos na literatura sobre esses
complexos:
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Muzzarelli e colaboradores (1982b) sintetizaram bases de Schiff denominadas de Ncarboximetilidenoquitosanas obtidas por meio da adição de ácido glioxílico em suspensões
aquosas de quitosana. Essas bases foram reduzidas pela adição de cianoborohidreto à
temperatura ambiente para produzir N- carboximetilquitosanas. Uma série desses compostos
apresentaram diferentes graus de acetilação e N-carboximetilação, sendo suas propriedades
medidas por meio de viscosimetria, análise elementar e espectroscopia na região do
infravermelho. A quelação de íons metálicos com a N-carboximetilquitosana foi eficaz por
causa de sua disponibilidade com relação ao número de funções bidentadas e grupos
alcoólicos secundários de uma única cadeia polimérica. Os complexos formados pela adição
das N-carboximetilquitosanas às soluções contendo íons de metal de transição foram
ligeiramente insolúveis.
Neste mesmo ano, Muzzarelli e Tanfani (1982a) também geraram biopolímeros
coordenantes a partir de quitosana com significantes vantagens na sorção seletiva de metais de
transição, mesmo quando soluções diluídas e poucas quantidades de polímero eram utilizadas.
Os polímeros produzidos foram o ditiocarbamatoquitosana, o N-(o-carboxibenzilquitosana) e
N-carboximetilquitosana, sendo que o primeiro derivado foi um sólido insolúvel em água que
pode ser usado, por exemplo, em colunas de operação. Todavia, os últimos foram solúveis em
água, mas os quelatos produzidos por meio deles foram insolúveis. A habilidade que o
primeiro composto tem em captar íons metálicos deve-se principalmente ao alto conteúdo de
enxofre que altera a conformação da estrutura e dos grupos (-NH-CS-S-) assim como também
rompe ligações de hidrogênio presentes. A capacidade de retenção metálica dos dois últimos é
muito maior em virtude da ação combinada dos grupos acetamido, amino secundário e
carboxila.
Compostos contendo enxofre em sua composição foram utilizados nas sínteses de
derivados de quitosana por Weltrowski et al. (1996) para estudos de adsorção de espécies
metálicas de efluentes industriais acidificados. Eles sintetizaram N-benzil monossulfonados e
dissulfonados. Neste caso, os dissulfonados mostraram-se bem mais eficazes que os
monossulfonados e a explicação para este fenômeno se deve ao caráter anfótero destas últimas
espécies, mesmo possuindo maiores graus de substituição (~80%) que os dissulfonados
(50%). Os autores buscaram
monossulfonados,

realizando

melhorar a capacidade quelante dos
a

blindagem

dos

grupamentos

amino

substituintes
por

grupos

benziloxicarbonila. Os resultados obtidos mostraram que a eficiência de proteção melhorou
consideravelmente a coordenação para íons metálicos.
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Outros autores que também fizeram uso de compostos sulfurados em modificações de
quitosana foram Crini e seus colaboradores (1997). Suas bases de Schiff foram intermediárias
de reação e foram sintetizadas com o uso de grupos benzilo e sulfônicos. Finalmente, elas
foram reduzidas com cianoborohidreto de sódio e sulfonados. O GS foi de 47% (50% a partir
da análise elementar) para o derivado monossubstituído, e de 83% (80% a partir da análise
elementar) para o dissubstituído. A coloração resultante de ambos os materiais foi castanhoclaro serviram para remoção de íons metálicos.
A literatura relata o uso de ligantes com propriedades químicas semelhantes à de
aminas terciárias, com ampla utilização em química de coordenação. É o caso da piridina e
seus derivados. Baba et al. (2011) e Baba (2007) ancoraram o nitrogênio heteroatômico de
piridina nas unidades monoméricas de quitosana, resultando em um derivado do tipo N[piridilmetil] quitosana (PMC), que serviu de suporte para incorporação de Pd (II) reticulado
na forma molecularmente impressa (PIPMC). Verificou-se, ainda, que este molde também foi
seletivo para o Au (III), Ni (II) e Cu (II). Neste último caso, os complexos formados foram do
tipo quadrado planar, enquanto que para outros íons, como o Cd (II), o Zn (II) e o Co (II), os
complexos foram do tipo octaédricos.
Este mesmo ligante também foi utilizado na funcionalização de quitosanas com 2piridina-carboxialdeído e 4-piridina-carboxialdeído para formar o N-(2-piridil-metil)quitosana (2PMC) e o N-(4-piridil-metil)-quitosana (4PMC), respectivamente. O objetivo dos
autores (RODRIGUES et al., 1998) foi desenvolver resinas complexantes de íons cobre (II).
Além disso, eles também estudaram alguns parâmetros de adsorção, tais como o valor
máximo de adsorção em soluções aquosas e suas constantes de equilíbrio, através das
isotermas de Langmuir por métodos não lineares de regressão. Ambos os derivados
apresentaram o mesmo grau de substituição (85%), contudo, o 2PMC apresentou melhor
poder complexante. Acredita-se que essa diferença seja em virtude da forte influência da
posição do nitrogênio no anel piridina.
A capacidade de adsorção e o aumento de seletividade por cobre (II) e ferro (III) em
N-(2-piridilmetil) quitosana foram examinadas por Baba et al. (1994). Para este derivado, o
grau de substituição médio foi de aproximadamente 90%, sendo este determinado por análise
elementar. O cobre (II), ligado à molécula de amônia, proporcionou maior constante de
estabilidade por ter o átomo de nitrogênio atuando como ligante na reação. Este fenômeno
deve ser atribuído à diferença de afinidade do átomo de nitrogênio no anel piridina
introduzido na quitosana em relação a cobre (II) e ferro (III). Os resultados obtidos serviram
de modelo para investigação de separação química e hidrometalurgia, de onde puderam
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concluir que o derivado de quitosana está disponível como um adsorvente seletivo de cobre
(II) a partir de soluções aquosas contendo Cu (II) e Fe (III).
Bases de Schiff diferenciadas do tipo éteres de coroa com quitosana foram sintetizadas
por Peng e colaboradores (1998). As bases preparadas foram benzo-15-crown- 5 chitosan e
benzo-18-crown-6-chitosan (Figura 10), cujas cores foram marrom claro e amarelo claro,
respectivamente. Após a formação destas bases, utilizou-se borohidreto de sódio para reduzir
o grupamento imina a aminas do tipo secundárias. Esses éteres de coroa, assim como a
quitosana, apresentaram ótima capacidade de formação de complexos com boa seletividade
para íons metálicos, especialmente metais preciosos. Além disso, essas bases não foram
solúveis em solventes orgânicos, mas foram pulverizadas com bastante facilidade.

Figura 10 - Éteres de coroa derivados de quitosana. Adaptado por PENG et al., 1998.

Entrecruzamentos de éteres de coroa em quitosana também foram realizados via
síntese de base de Schiff, seguida de redução com borohidreto de sódio por Yi et al. (2003).
Os éteres de coroa feitos a partir de quitosana em contato com epicloridrina e o éter de coroa
4,4-diformilbenzo-18-c-6 e mostraram potencial adsorção para íons prata com ação
bactericida contra Staphylococcus Aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginona.
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O estudo de três substituintes de quitosana em processos adsortivos de Pd2+, Au3+,
Pt4+, Ag+, Cu2+ e Hg2+, dentre eles, uma amina do tipo secundária ligadas a éteres de coroa
(base de Schiff reduzida com borohidreto) e duas bases de Schiff entrecruzadas também a
estes mesmos éteres foi feito por Tang et al. (2002). As bases foram sintetizadas com benzo21-crown-6 e apresentaram picos vibracionais de C=N em 1636 cm-1 e 1652 cm-1 e picos de
N-H em 1570 cm-1. RMN de C13 no estado sólido apontou a presença de carbono
característico de aromáticos em 129 ppm em todos os derivados. Além disso, picos
característicos da imina, apareceram em 151 ppm nas bases de Schiff entrecruzadas. As bases
mostraram seletividade e boa capacidade quelante o Pd2+ mesmo na coexistência de outros
metais concomitantes. Já a quitosana do tipo amina secundária intercruzada com o éter de
coroa mostrou seletividade apenas para Hg2+, mas não conseguiu adsorver Cu2+ em sistemas
aquosos contendo Pd2+, Cu2+ e Hg2+. Vale mencionar que um enovelamento diferente ao
polímero foi proporcionado, o que melhorou significativamente as propriedades complexantes
por conta do efeito sinérgico do alto peso molecular.
A polimerização de esses éteres de coroa com quitosana também foi proposta por
Yang e coautores (2000). Segundo eles, as potencialidades de coordenação metálica desse
tipo de compostos aumentam significativamente em virtude tanto do efeito sinérgico quanto
do elevado peso molecular. Porém, trazem a desvantagem de não poderem ser reciclados.
Objetivando proteger os grupamentos amino do C-2 da quitosana, eles modificaram quitosana
primeiramente com benzaldeído e, posteriormente, enxertaram um éter diaminado do tipo
mesocíclico no C-6, cujo centro nucleofílico é menos favorável à reação com o grupo epóxi.
O produto da reação do benzaldeído com quitosana, em presença de metanol, foi denominado
de N-benzilidenoquitosana (CTB). Após a inserção do éter diaminado do grupo epóxi, o
produto final foi um éter de coroa enxertado com quitosana (CTBA). A remoção da base de
Schiff foi feita por meio de diluição do CTBA em meio etanólico com HCl que, finalmente,
proporcionou um éter diaminado do tipo mesocílico (CTDA). Esses éteres de coroa têm
estruturas particulares que proporcionam ao composto seletividade e estabilidade para
determinados íons de metais pesados, especialmente adsorção de cobre (II) em presença de Pb
(II) e Cd (II).
A adsorção de cobre também foi relatada por Hall e Yalpani (1980). Entretanto, eles
modificaram a quitosana com salicilaldeído, obtendo a base N-salicilideno-quitosana. O grau
de substituição médio e o conteúdo do metal foram determinados por análise elementar e
espectrometria de absorção atômica, respectivamente. A capacidade de complexação foi
investigada por meio da reação com acetato de cobre (II) em solução aquosa e/ou etanólica,
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em que foi produzido um complexo de coloração verde-escura, que reteve 0,62 mmol/g de
íons Cu (II) após 12h de reação. Comparando-se o poder quelante do composto com relação à
quitosana, aumenta por um fator de 47 vezes na base de Schiff em relação à quitosana de
partida.
O uso de salicilaldeído no preparo de azocompostos de quitosana para complexação de
íons Co (II) foi relatado por Yang e Vigee (1991). Esta base foi reduzida com borohidreto de
sódio. O ligante polimérico isolado foi caracterizado por métodos físicos e químicos e
demonstrou conter dois anéis de hexose de quitosana para cada molécula de salicilaldeído.
Além de apresentar desempenho quelante para íons cobalto (II), ele também agiu como
catalisador da oxidação de catecol em o-quinona, com o uso de oxigênio dissolvido neste
processo reacional. Outras aplicações foram enfatizadas, tais como: interação com dioxigênio;
modelos miméticos para transporte de complexos de oxigênio nas metaloenzimas; como
oxidases que ativam dioxigênio na oxidação de substratos orgânicos, e como adutos de filmes
ou células usadas para separar oxigênio do ar.
Koyama e Taniguchi (1986) se utilizaram de condições reacionais homogêneas para
obter um adsorvente de quitosana que fosse aplicável a praticamente todas as faixas de pH
sem apresentar problemas de dissolução por meio de ligações cruzadas. O ligante utilizado foi
o glutaraldeído em solução ácida/metanólica. Os autores constataram que as ligações cruzadas
aumentaram efetivamente o poder de adsorção da quitosana, reduziram a sua cristalinidade
e/ou orientação de contato das moléculas de polissacarídeo dando origem a um aumento na
hidrofilicidade e na disponibilidade de grupos funcionais quelantes. Várias razões de
glutaraldeído foram utilizadas com a finalidade de obter uma melhor razão (-NH2) /(-CHO). O
melhor resultado foi obtido com a razão de 1:1 de quitosana e do aldeído. Após esta
proporção, ocorreu um decréscimo que pode ser explicado pela diminuição na hidrofilicidade
e também no conteúdo do grupo amino. A extensão na formação da base de Schiff, neste caso,
não foi tão benéfica.
Para uma melhor reprodutibilidade dos parâmetros geométricos e superficiais, seis
tipos de esferas de quitosana foram reticuladas com dialdeídos e/ou ácido tetracarboxílico
(Becker e colaboradores , 2000). Para isso, utilizou-se soluções aquosas, em pH 6, de nitrato,
cloreto e sulfato de três tipos de metais bivalentes (Cd, Ni e Zn). Os objetivos eram verificar a
dependência do contra-íon na complexação e obter adsorventes seletivos insolúveis em
soluções aquosas ácidas para Zn (II), Ni (II) e Cd (II). Destes, apenas quatro mostraram taxas
de adsorção mais elevadas em solução de sulfato do que em soluções de nitrato ou cloreto. No
entanto, foram pouco seletivos para cádmio (II). Os outros dois foram mais seletivos para Ni
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(II) e Cd (II). Este comportamento seletivo existe na faixa de pH 3 a 6 e é independente do
contra-íon. Um pH muito ácido (0,5) fez com que os íons se desprendessem da matriz
polimérica.
Aldeídos com fotossensibilidade foram empregados por Renbutsu et al. (2007). Estes
atacavam os grupamentos amino da quitosana e tinham seu processo de cura facilitado com o
uso de radiação ultravioleta. A fotossensibilidade de vanilina, 3,4-dihidroxibenzaldeído e 3,5dihidroxibenzaldeído foi obtida por meio de metacroilação, para facilitar o processo de cura.
As bases foram reduzidas para posterior N-alquilação e apresentaram maior solubilidade em
solventes orgânicos (DMSO e ácido metacrílico 70%) do que a quitosana pura. Isso foi
possível, graças ao aumento das cadeias laterais. Após polimerização assistida, os filmes
preparados foram imobilizados com paládio em meio ácido (pH 1,1 a 5,3) e usados como
revestimento para materiais não condutores. Os produtos resultantes foram o 3-metóxi-4-(2hidroxi-3-metacriloíloxipropoxi) benzil; 3,4-bis (2-hidroxi-3-metacriloíloxipropoxi) benzil; 3metóxi-4-methacriloíloxibenzil, e os grupos 3,5-dimetacriloíloxibenzil.

1.3 Aplicações dos complexos de cobre (II) e Níquel (II)

Complexos de cobre (II) têm demonstrado ação antiproliferativa sobre uma
variedade cânceres, incluindo câncer de cólon de útero e de mama. Também mostraram
atividade antimicrobiana, principalmente contra E. coli., B. cereus, B. subtilis, S. aureus, K.
pneumaniae, Staphylococcus aureus, Candida albicans e P. vulgaris (CHAVIARA et al,
2004; NAIR; JOSEYPHUS, 2008; ZHAO et al., 2014).
Esses complexos de cobre também são capazes de transportar o cobre através da
membrana celular, desencadeando o stress oxidativo dentro da célula, e induzindo a apoptose
por segmentação do núcleo e das mitocôndrias (CHAVIARA et al., 2004) e também
demonstraram capacidade de seccionar a fita dupla do DNA.
Também é perceptível sua eficácia catalítica sobre os álcoois, peróxidos, ciclohexano (KATWAL et al., 2013), catecóis (PAULO, 2011) olefinas, alcenos (ADHIKARY et
al, 2008) e reagentes úteis para clivagem oxidativa e hidrolítica de DNA (KATWAL et al.,
2013).
Complexos de níquel (II) a partir de base de Schiff são bem pouco estudados e
apresentam atividades bactericidas contra Colibacillus e pseudomonas aeruginosa (GUAR,
2003), além de serem antimicrobianos (LI et al., 2014b) e promoverem a clivagem do DNA
(NAGESH et al., 2015).
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1.3.1 Toxicologia do cobre e do níquel
Dispondo-se a conhecer profundamente os mecanismos de ação dos metais no
organismo humano, cientistas em todo o mundo pesquisaram os limites de concentração
adequados e os efeitos causados em uma eventual intoxicação ou doença crônica (HASSAN
et al., 2013). O que se sabe é que a essencialidade e não essencialidade de alguns metais já é
bem definida na literatura (BAIRD, 2002; LIMA; MERÇON, 2011). Contudo, com o advento
de novas técnicas de análises de traços, os teores de adsorção no organismo, atualmente
considerados normais, em um futuro não muito distante, podem não ser mais. Portanto, o que
é tratado como essencial hoje, pode perfeitamente não ser futuramente, e qualquer metal,
mesmo que considerado essencial, sua falta ou excesso pode gerar desordens biológicas que
vão desde anemia, algumas formas particulares de câncer e até a morte (DUMITRIU, 2005).
Um dos metais que merece destaque especial nas contaminações de água potável é o
cobre. A contaminação por este metal se dá, principalmente, devido ao elevado grau de acidez
da água, do baixo conteúdo mineral, ou mesmo da presença de carbonatos que podem
promover a corrosão das escamas protetoras dos materiais das tubulações das redes de
tratamento de água. Essa descamação pode tornar este metal biodisponível e causar problemas
de saúde que vão desde simples doenças estomacais a danos cerebrais. Entretanto, outras
fontes de contaminação também podem ser citadas como, por exemplo, as indústrias dos
setores elétricos, de mineração, de fertilizantes e de galvanoplastia (LE, 2014; LEE, 1999;
REDDY; LEE, 2013; USEPA, 1999).
Apesar de sua essencialidade, o acúmulo de cobre nos tecidos, principalmente cérebro
e fígado, provoca uma doença conhecida como doença de Wilson, de caráter autossômico
recessivo, que leva o indivíduo a manifestar sintomas neuropsiquiátricos e doença hepática.
Seu tratamento dá-se por meio de medicamentos que reduzem a absorção de cobre ou
removem seu excesso do corpo por meio de quelação com uso de EDTA, o que gera
eliminação de outros metais essenciais e que requer um cuidado criterioso na dieta para
reposição. Ocasionalmente, um transplante de fígado é necessário em boa parte dos casos
(GAETKE; CHOW, 2003; LEE, 2013; LEE, 1999; REDDY; USEPA, 1999).
Outro tipo de síndrome relacionada com o metabolismo do cobre é a doença de
Menkes (tricopoliodistrofia), descrita pela primeira vez por Menkes e colaboradores
(O´HALLORAN et al., 1997; PAULO, 2011; REED et al., 1984; SARKAR, 2000). Ela é um
tipo de heredodegeneração do sistema nervoso central, de herança recessiva, cujo erro inato
do metabolismo do cobre se caracteriza clinicamente por aspecto peculiar do cabelo, grave
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retardo do desenvolvimento neuro-psicomotor, síndrome convulsiva, alterações ósseas e
arteriais.
O cobre é biologicamente importante e costuma coordenar-se, como centro metálico, a
inúmeras proteínas (plastocianina, hemocianina e azurina) e enzimas (especialmente as do
grupo oxidases) do organismo, além de ser encontrado em transportadores de oxigênio em
certos invertebrados e no sistema fotossintético. Ele auxilia na fixação do ferro, pois ele
mimetiza o Fe em algumas reações, e, com isso, há um aumento sensível de hemoglobina e
glóbulos vermelhos (DOOLEY et al., 1998; FROSCH et al., 2006; KLINMAN, 1996; LEE,
1999; PAULO, 2011; REDDY; LEE, 2013; SOLOMON et al., 1996; SPITZNER, 2001).
Outro metal que merece especial atenção e também desempenha um papel biológico é
o níquel. As propriedades de oxidação-redução de Ni3+/Ni2+ em enzimas e coenzimas, tais
como ureases, hidrogenases, deidrogenases e fator 430. Este último tem sido identificado em
plantas e microorganismos para iniciar processos radicalares. Especula-se também o
envolvimento direto deste metal em patogêneses e carcinogêneses (MAIBACH; MENNÉ,
1989; LEE, 1999).
A exposição humana ao níquel se deve a várias razões. O níquel é um elemento
essencial para várias espécies de animais de laboratório, seres humanos e plantas (IPNI,
2007). Estima-se que cerca de 1,0 mg de Ni esteja presente em uma pessoa de peso médio e
que este metal esteja intrinsecamente relacionamento ao crescimento. O consumo médio por
pessoa e por dia é de cerca de 150 microgramas de Ni, sendo o feijão e a vagem como um das
principais fontes deste micronutriente (CAMPANHARO et al., 2013).
O níquel causa dermatites de contato, especialmente pelo uso de bijuterias e contato
com peças metálicas de vestimentas (COSTA et al., 2003; SUNTHONPALIN, 1983). Porém,
há relatos de intoxicação pela forma oral, através de usos de aparelhos ortodônticos, gerando
inúmeros eczemas, lesões nos pulmões, pneumonite aguda e outras hipersensibilidades
(PERALTA-DOMÍNGUEZ et al., 2015). Processos alérgicos desencadeados pelas vias
respiratórias ocorrem devido à inalação de compostos solúveis de níquel e cânceres do tipo
gastrointestinais também são mencionados. Geralmente, as situações de intoxicação por meio
desse metal são mais frequentes em indústrias onde ocorre sua manipulação, como é o caso
das indústrias de galvanoplastia e de fundição de aço (COSTA et al., 2003;WESTPHALEN,
2006).

2. OBJETIVOS
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2 OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho foram:
 Preparar bases de Schiff a partir de quitosana por meio da reação com salicilaldeído e
seus derivados: 5-bromo, 5-cloro, 5-nitro, 5-metil e 5-metóxisalicilaldeído. Os
produtos destas reações aqui são chamados bases de Schiff biopoliméricas;
 Caracterizar as bases de Schiff e buscar um melhor grau de substituição para estes
derivados;
 Preparar e caracterizar complexos dessas bases de Schiff biopoliméricas com Cu2+ e
Ni2+.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Materiais e reagentes

Neste trabalho, foram utilizados reagentes puros de grau analítico, PA, sem nenhuma
etapa de tratamento prévio, exceto quando indicado. Os reagentes utilizados foram: ácido
acético glacial (Vetec), álcool etílico (J.T. Backer); salicilaldeído (C7H6O2); 5nitrosalicilaldeído (C7H5NO4) 98%; 5-metilsalicilaldeído (C8H8O2); 5-metóxisalicilaldeído
(C8H8O3); 5-bromosalicilaldeído (C7H5O2Br); 5-clorosalicilaldeído (C7H5O2Cl), todos com
98% de pureza e da Aldrich; ácido clorídrico (Tedia); hidróxido de sódio (Nuclear); sulfato de
cobre penta-hidratado (Mallinckrodt); acetato de sódio tri-hidratado (Mallinckrodt); hidróxido
de amônio (Merck) e acetato de cobre II mono-hidratado P.A (Vetec).
Todas as soluções foram preparadas utilizando água deionizada ultrapurificada em
um sistema Barnstead™ EASYpure® RoDi (Thermo Scientific, modelo D13321, EUA),
condutividade < 18 Ω cm-1, após passar por um sistema de osmose reversa OS 10LZ (Gehaka,
São Paulo, Brasil).

3.2 Purificação da quitosana
A amostra de quitosana comercial da Sigma-Aldrich® (CAS 9012-76-4, MDL:
MFCD00161512, lote n. 448869) tem viscosidade Brookfield de 20.000 cps (centipoises) e
aparência fibrosa e foi purificada da seguinte forma (SIGNINI; CAMPANA-FILHO, 1998;
SIGNINI; CAMPANA-FILHO, 2001): para obtenção da forma neutralizada, utilizou-se 15,0
g de quitosana comercial em ácido acético 3%, sob agitação, por cerca de 18h. Em seguida,
filtrou-se a solução em um funil de vidro sinterizado. Para precipitação da quitosana,
adicionou-se hidróxido de amônio concentrado (NH4OH), seguido de um novo processo de
agitação, por ~1h. O precipitado foi lavado e filtrado com água deionizada até a neutralização
das águas de lavagem e depois com etanol. A amostra foi seca em estufa, à temperatura de
40˚C, durante 7 h sob pressão reduzida e apresentou coloração bege quando na forma
pulverizada. Finalmente, o grau de acetilação (GA) foi determinado por titulação
potenciométrica (KE; CHEN, 1990; JIANG et al., 2003) e RMN 1H (SANTOS, 2004).
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3.3 Síntese das bases de Schiff biopoliméricas

As bases de Schiff preparadas neste trabalho foram obtidas pela modificação de
quitosanas com salicilaldeído e seus derivados, pela modificação dos seus ligantes equatoriais
(5-bromo, 5-cloro, 5-nitro, 5-metil e 5-metóxi), variando-se o grau de substituição pelo
controle do tempo de reação. Os produtos terão seus respectivos nomes abreviados para CH,
CBr, CN, CME, CMeO.
Essas bases foram preparadas usando metodologia pré-estabelecida (GUINESI;
CAVALHEIRO, 2006b), otimizada para maximizar o rendimento de substituição. Neste caso,
1,5 g de quitosana foi suspenso em 75 mL de ácido acético 0,15 mol L-1 e misturado com o
aldeído de interesse, em reator imerso em banho termostático a 5˚C, sob agitação, por 1 h. O
aldeído de interesse foi previamente dissolvido em 30,0 mL de etanol PA. A formação do
produto foi caracterizada como um composto gelatinoso de cor amarelada, que foi colocado
por 18 h em banho termostático, a 55˚C. Em seguida, o solvente foi removido por filtração
sob vácuo. Lavou-se o produto até pH 7, várias vezes com etanol e água deionizada para
eliminar o excesso de reagente, secou-se em estufa a vácuo sob pressão reduzida por 24h a
40˚C, macerou-se o produto que foi mantido em dessecador sobre sílica gel.

3.4 Síntese dos complexos
Em um balão de fundo redondo foram adicionados 10,0 mL de etanol a ~40˚C, 1,0
mmol de base de Schiff e 2,2 mmol de acetato de sódio triidratado. Após 10 minutos, sob
agitação, foram acrescentados 1,0 mmol da solução de acetato de cobre/níquel dissolvida em
4,0 mL de água deionizada. Formou-se um precipitado quase que imediatamente após a
mistura, o qual foi mantido sob refluxo, com agitação, por 4h.
Posteriormente, a mistura foi resfriada lentamente à temperatura ambiente e a mistura
reacional foi mantida a 0˚C por 1 h. O precipitado resultante foi coletado por filtração, e
lavado com metanol. Os complexos resultantes foram purificados em Soxhlet usando
clorofórmio, secos em estufa a vácuo por 72h e em dessecador sobre sílica gel (FELÍCIO et
al., 1999).
Este procedimento foi adotado tanto para a quitosana como para as bases de
salicilaldeído e seus derivados, adaptado pelo trabalho descrito na literatura (FELÍCIO et al.,
1999).
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3.5 Técnicas e métodos empregados na caracterização

3.5.1 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio
Os espectros de RMN de hidrogênio foram registrados em aparelho Bruker Avance TM
III - 9,4 Tesla (400 MHz para frequência de hidrogênio); sonda de 5 mm BBI (Broad Band
Inverse Detection 1H/19F - 31P-109Ag) com ATMA®.

3.5.1.1 Medida dos graus médios de acetilação (GA) da quitosana e de
substituição (GS) das bases de Schiff biopoliméricas

As medidas dos graus de acetilação da quitosana purificada e dos graus de substituição
das bases de Schiff biopoliméricas foram realizadas utilizando 10,0 mg dos biopolímeros
suspensos em 1,0 mL de HCl 1% em D2O (v/v), após 20 h de agitação à temperatura ambiente
(SANTOS et al., 2004).

3.5.2 Análise Térmica

As análises de termogravimetria (TG), termogravimetria derivada (DTG) e análise
térmica diferencial (DTA) de quitosana e de suas bases de Schiff foram obtidas em um
módulo SDT-Q600 da TA Instruments. As curvas TG/DTG-DTA foram registradas
utilizando-se cerca de 7,0 mg de amostra, em porta amostras abertos de α-alumina, sob
atmosfera de ar sintético com vazão de 100 mL min-1 e razão de aquecimento de 10˚C min-1,
sob pressão atmosférica, com equipamento devidamente calibrado.

3.5.3 Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR)

Os espectros de absorção na região do infravermelho, tanto das bases de Schiff
biopoliméricas quanto dos seus complexos, foram obtidos em espectrômetro IRAffinity-1
FTIR (Shimadtzu) na faixa de 400-4000 cm-1, sob a forma de discos prensados (~1% em
massa de KBr), com resolução de 4 cm-1 e 32 varreduras.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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(Quitosana)
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Quitosana

4.1.1 Grau médio de acetilação por ressonância magnética nuclear de hidrogênio

O cálculo do grau de acetilação foi feito dividindo-se 1/3 da área dos hidrogênios
metílicos do grupo acetamido da quitina, na região de 2,0 ppm, pela área correspondente ao
sinal do hidrogênio ligado ao C-2 do anel glicosamino, em 3,2 ppm, segundo a Equação 3
(GA%=

), utilizando resultados do espectro apresentado na Figura 11. O grau

médio de acetilação (GA), obtido sob tais condições, foi de 24,4% onde, consequentemente,
pela diferença, se obtêm um GD de 75,6%.

Figura 11 - Espectro de RMN 1H de quitosana em 1,0 mL de 1% HCl em D2O (v/v) a 373K; R= H ou

COCH3
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O grau de desacetilação médio também foi determinado por titulação potenciométrica
(Equação 5), chegando-se a um valor de 73±1%. Apesar de relativamente próximo ao valor
de GD obtido por RMN de 1H, optou-se por este último, uma vez que o método
potenciométrico pode ser influenciado pela precipitação na região de pH neutro, que causa
dificuldade de agitação do gel, enquanto a técnica espectroscópica é livre desses
inconvenientes e não é influenciada pelo teor de água da amostra (DOMARD; RINAUDO,
1983; JIANG et al., 2003).

GD (%) = [16,1 [base] (V2-V1)] /m

Equação 5

No espectro de RMN de 1H de quitosana foi possível verificar a presença de sinais dos
hidrogênios metílicos do grupo acetamido (GlcNAc), em 2,09 ppm; do sinal característico do
próton ligado ao C-1, em 4,8 ppm, e dos hidrogênios ligados aos carbonos 2 a 6 entre 3,0 e
4,3 ppm (GONZAGA, 2012).

4.1.2 Espectroscopia vibracional na região do infravermelho

O espectro de infravermelho da amostra de quitosana purificada é apresentado na
Figura 12, no qual as principais bandas características deste composto podem ser
identificadas.
Na região de 3100-3650 cm-1, ocorreu absorção referente ao modo de estiramento
axial de OH e do grupamento amino GlcN, as quais costumam se apresentar sobrepostas,
alargando a banda.
As demais bandas observadas neste polissacarídeo foram: 2920 cm-1, atribuída ao
estiramento C-H; 2877 cm-1, típica dos estiramentos simétrico e assimétrico de CH do anel
dos grupos CH2OH e -CH3 (DUARTE et al., 2002); deformação axial de C=O de amida I, em
1657 cm-1, devido aos grupos acetilados residuais do biopolímero de partida (quitina);
deformação angular de amida II (N-H, 1561 cm-1). Essa absorção tem origem na interação
entre a deformação angular de N-H e a deformação axial de C-N do grupo C-N-H. De acordo
com Carvalho (2006), essa banda é atribuída às ligações de hidrogênio envolvendo grupos
C=O, N-H e O-H ligado ao carbono da posição 6 do anel glicopiranosídico e tem de metade a
um terço da intensidade da banda C=O e que, muitas vezes, é encoberta pela banda de amida
I; banda de deformação axial no plano surgiu na região de 1600 cm-1 corresponde a –NH
(BRUGNEROTTO et al., 2001; DUARTE et al., 2002). Banda de deformação axial de -CN
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de amida na região de absorção do FTIR em 1421 cm-1 e deformação axial de -CN de amida
III em 1319 cm-1, característico do grupo N-acetilglucosamina (CARVALHO, 2006).
O espectro também revela o surgimento de bandas mais intensas como, por exemplo,
na região compreendida entre 1000-1156 cm-1, relacionada ao estiramento dos grupos COH,
característico de deformação axial de álcoois (secundários, com anel alicíclico de 5 a 6
átomos de carbono) e C-O-C (1156 cm-1), esta última característica da ligação glicosídica β(1-4) da estrutura biopolimérica (BRUGNEROTTO et al., 2001;CARVALHO, 2006;
DUARTE et al., 2002; SANTOS, 2004; SILVERSTEIN et al., 1994).
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Figura 12 - Espectro FTIR da quitosana.
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4.1.3 Análise térmica

A Figura 13 apresenta as curvas TG/DTG-DTA da amostra de quitosana purificada
(CTS). Os dados quantitativos referentes a essas curvas são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultados quantitativos das curvas TG/DTG de quitosana sob atmosfera de ar
Composto

Evento térmico

CTS

Desidratação
Etapa 1
Etapa 2
Resíduo

Intervalo de
temperatura / °C
17,8-188,5
188,5-417,3
417,3-660,2
660,2

Perda de
massa / %
11,5
44,8
42,7
1,17

Razão

0,95

DTA / % °C-1
54,30 (endo)
299,1 (exo)
561,0 (exo)
-

As curvas TG/DTG apresentaram três (3) etapas de perdas de massa, sendo que a
primeira etapa (17,8-188,5°C) refere-se à etapa de desidratação da quitosana. Em seguida, a
quitosana anidra se decompõe em duas etapas, sendo a primeira (188,5-417,3°C) referente ao
processo de decomposição da matéria orgânica, com possível despolimerização das unidades
acetiladas e desacetiladas do polímero e a segunda (417,3 - 660,23°C), relacionada à etapa de
queima do material residual. Ao final do processo não se observou resíduo no porta-amostra,
do que se pode inferir queima total da amostra (Figura 13, Tabela 2).
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Figura 13 - Curvas TG/DTG-DTA de quitosana comercial purificada, nas seguintes condições: massa
de ~ 7,0 mg; razão de aquecimento de 10˚C min-1; em atmosfera de ar (vazão de 100 mL min-1) e
suporte de amostra de α-alumina.

Tirkistani (1998b), observou que a quitosana se degrada em duas etapas sob
nitrogênio: A primeira inicia-se a ~80°C, com perda de massa de ~8%, relacionado à
desidratação e a segunda inicia-se em ~271°C e atinge um máximo em 334°C, com perda de
massa de 49%. O autor propôs um mecanismo de degradação da quitina e da quitosana,
baseado no processo de despolimerização, que envolve perda de ácido fórmico, acético (92 e
45%) e ácido butírico (0,28 e 9,9%), respectivamente, além de uma série de ácidos graxos.
Além disso, ele verificou que a quitina se mostrou menos estável que a quitosana, sugerindo
estabilização pelo grupamento amino.
A curva DTA da quitosana apresentou três eventos térmicos concordantes com a TG,
sendo o primeiro pico endotérmico, referente à desidratação do composto, e os demais,
exotérmicos, correspondem às duas etapas de decomposição.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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4.2 Bases de Schiff biopoliméricas

4.2.1 Mecanismo da rota de síntese das bases de Schiff biopoliméricas.

As aminas primárias, RNH2, reagem com aldeídos ou cetonas gerando as iminas,
R2C=NR. De forma similar, as aminas secundárias, R2NH, adicionam-se também para
produzir as enaminas, R2N-CR=CR2 (ene + amina = amina insaturada). As iminas são
importantes intermediários em muitos caminhos metabólicos. Ambas as reações são do tipo
adição nucleofílica. O mecanismo de preparação das bases de Schiff biopoliméricas é
apresentado na Figura 14 (MCMURRY, 2005).

Figura 14 - Mecanismo de formação de base de Schiff sintetizada a partir de quitosana. Fonte:
Adaptado de McMURRY, 2005.
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O processo de formação das iminas é lento, reversível e alcança taxa máxima quando
catalisa a carbinolamina intermediária em pH fracamente ácido (4<pH<5), com posterior
desidratação. Ele se inicia com a adição nucleofílica de uma amina primária ao grupo
carbonila, seguido pela transferência de um próton do nitrogênio para o oxigênio para render
um amino álcool neutro, ou carbinolamina (Figura 14). A protonação do oxigênio da
carbinolamina por um catalisador ácido converte a hidroxila em um grupo de saída mais
eficiente (-OH2+), seguida de desidratação, produzindo um íon imínio. A perda de um próton
do nitrogênio gera um produto final e regenera o catalisador ácido (COSTA JUNIOR;
MANSUR, 2008; MCMURRY, 2005).
4.2.2. Medida do grau de substituição por RMN de H1
Os valores de deslocamento químico dos espectros de RMN de H1 das bases de Schiff
biopoliméricas, obtidos em 70˚C (343K), são apresentados na Tabela 3. Nesta temperatura,
os espectros mostram uma melhor resolução dos sinais, pois a amostra entra em equilíbrio
térmico com o equipamento.

Tabela 3 - Identificação dos núcleos e respectivos deslocamentos químicos (ppm) observados nos
espectros de 1H RMN das bases de Schiff biopoliméricas
Amostra
CH
CBr
CCl
CME
CMeO
CN

H-2
3,26 (t)
3,25 (t)
3,24 (t)
3,25 (t)
3,26 (t)
3,25 (t)

H-Ac
2,05 (s)
2,06 (s)
2,06 (s)
2,06 (s)
2,07 (s)
2,06 (s)

Sinais de RMN de H1 / ppm
H-7
H-8
H-9
9,95 (s)
7,03 (d)
7,66 (td)
9,93 (s)
6,99 (d)
7,72 (dd)
9,94 (s)
7,04 (d)
7,61 (dd)
9,91 (s)
6.94(d)
7,46 (dd)
9,94 (s)
6,99 (d)
7,27 (dd)
10,08 (s) 7,18 (d)
8,42 (dd)

H-10
7,14 (td)
2,31 (s)a
3,81 (s)b
-

H-11
7,77 (dd)
7,90 (d)
7,78 (d)
7,56 (d)
7,28 (dd)
8,67 (d)

GS %
51,3
17,5
28,1
22,1
78,7
43,7

*s-singleto; d=dupleto; dd= duplo dubleto; td=triplo dubleto; t=tripleto; a=sinal do H do grupo Me; b=sinal do
H do grupo MeO.; H-Ac é referente à unidade acetilada proveniente do resíduo de quitina.

Os sinais referentes aos espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1H
RMN) das bases de Schiff biopoliméricas foram atribuídos com base nas referências:
(COLTHUP et al., 1990; SANTOS, 2004; SILVERSTEIN et al., 1991).
Pode-se observar que os sinais mostram uma mudança estrutural nas bases de Schiff
biopoliméricas em relação à quitosana, uma vez que as bases de Schiff apresentam sinais em
campo superior a 6,0 ppm. Além disso, as bases de Schiff apresentam um pico correspondente
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ao núcleo de H do grupo imina (-C=N-) situado na região entre 9,91 e 10,8 ppm, dependendo
da natureza do ligante conectado ao anel aromático do aldeído. A Figura 15 mostra um
espectro representativo para a base de Schiff derivada do salicilaldeído. Os espectros das
demais bases podem ser consultados no apêndice A ao fim desta tese.
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Figura 15 – Espectro de ressonância magnética de hidrogênio para a base de Schiff derivada
do salicilaldeído (CH); R= H.

O espectros referentes às bases de Schiff derivadas do 5-metilsalicilaldeído e 5metóxisalicilaldeído apresentaram sinais característicos de prótons referentes ao grupo metila
(-CH3) e ao grupo metóxi (-O-CH3), em 2,31 e 3,81 ppm, respectivamente.
Em virtude da troca rápida do hidrogênio (H) por deutério (D), proveniente da água
deuterada das medidas de 1H RMN, não foi possível observar sinais dos grupos hidroxilas.
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Em concordância com o que foi descrito por Santos et al. (2004), o caráter
eletrodoador/eletrorreceptor do ligante afeta a posição dos seus núcleos vizinhos, deslocandoa para campo mais alto quanto mais doador for o seu caráter.
Neste trabalho, foram utilizadas condições otimizadas por Guinesi e Cavalheiro
(2006b), para aumentar o GS em todas as bases de Schiff biopoliméricas derivadas de
salicilaldeído (5-Br, 5-Cl, 5-Me, 5-MeO e 5-NO2). As condições envolvem o uso de 18h de
reação, temperatura de 55°C e razão de 1,5:1 (salicilaldeído: grupo GlcN).
Com relação ao grau de substituição (GS) das bases de Schiff biopoliméricas, este foi
estimado por RMN de 1H, em 70°C (343K), integrando a região imínica (H-7), em
aproximadamente 10 ppm, dividida pela área do hidrogênio na posição C-2, em cerca de 3,2
ppm. Os GS foram atribuídos de acordo com a Equação 6 (SANTOS et al., 2004) e são
apresentados na Tabela 4.

% GS=

-

Equação 6

-

Essa tabela mostra que, realmente, o uso das condições otimizadas propicia aumento
no GS em todos os casos, exceto no CMe. Provavelmente, como resultado de seu fraco efeito
ativador, o rendimento de reação não seria significativamente afetado pelas condições
experimentais.

Amostra
CTS
CH
CBr
CCl
CME
CMeO
CN

Tabela 4 - Comparação de graus de substituição
Experimental
Santos et al. (2004)
Guinesi et al. (2006b)
51,3
17,1
60,0
17,5
4,6
28,1
5,3
22,1
34,1
78,7
68,5
43,7
19,5
-

Considerando o grupo salicilaldeído como referência, uma vez que não é substituído e
conta com um átomo de hidrogênio na posição 5, é possível considerar que o derivado com
substituição 5-metóxi apresenta a maior reatividade desta série. Analisando-se as
características desse modificador desativador moderado em substituições nucleofílicas
aromáticas, doando elétrons por ressonância e retirando elétrons por indução sugere-se o que
segue (ALLINGER et al., 1978). Sendo o grupo 5-MeO o mais ativo em termos de
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reatividade, deve-se considerar que o efeito de retirada de elétrons por indução é mais
significativo que a doação por ressonância, o que é coerente uma vez que o grupo metóxi é
considerado orto e para dirigente (ALLINGER et al., 1978), e o grupo aldeído está na
posição meta em relação à posição ocupada pelo modificador.
Essa ideia é corroborada quando se considera o comportamento do grupo nitro, na
posição 5 do anel do saliciladeído. Esse grupo é considerado um ativador em reações de
substituição nucleofílicas aromáticas, com efeitos retirador de elétrons por ressonância e por
indução, além de agir como meta dirigente. Apesar de todas essas características favoráveis,
parece que o efeito de indução desse modificador é menor que aquele do 5-MeO, pois a
substituição se dá em menor grau no caso do 5-N.
Já os grupo 5-Me, 5-Br e 5-Cl, apresentam níveis de substituição comparáveis. O
primeiro é doador de elétrons por ressonância e por indução, o que desfavorece a reação.
Além disso, parece haver um efeito de estabilidade termodinâmica, pois a reação realizada em
menor tempo reacional por Santos et al. (2004) resultou em maior GS que aquela realizada
nesse trabalho, sob condições diferentes. O fato de ser orto e para dirigente parece não afetar
o desempenho do modificador. Já os haletos (Cl- e Br-) são indutores fracos, mas o cloreto
leva a maiores valores de GS, provavelmente por se tratar de um indutor mais eficiente que o
brometo, ao mesmo tempo em que é um átomo menor, o que também poderia afetar a reação,
diminuindo a mobilidade do aldeído para atingir os centros reativos do biopolímero quando
comparados os dois derivados de haleto.

4.2.3 Espectroscopia na região do infravermelho

Espectros FTIR revelaram mudanças nos perfis quando a quitosana é modificada
(Figura 16). As principais alterações referem-se a um menor alargamento das bandas na
região compreendida entre 3000 e 3601 cm-1, referentes à amina primária livre e do grupo
OH.
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Figura 16 - Espectro FTIR da amostra CH. GS= 51,3%.

As iminas, com exceção daquelas derivadas do salicililaldeído (CH) e 5bromosalicilaldeído (CBr), apresentaram bandas que foram se mostrando mais estreitas. Em
todas as bases de Schiff caracterizadas foi possível observar o surgimento da banda de
estiramento axial (C=N) correspondente ao grupamento imina no intervalo de 1632-1639cm-1,
grupo funcional que contém uma ligação dupla carbono-nitrogênio, produto da reação da
amina da quitosana com o grupo carbonila do aldeído (NAGESH et al., 2015; HIRANO et al.,
1999).
Bandas típicas do polissacarídeo de partida também foram encontradas, tais como as
da ligação β-1,4-glicosídica.
Para o produto obtido a partir da reação com o salicilaldeído (CH), além da banda que
ratifica a formação da base, em 1632 cm-1, foi encontrado um pico de ѵC=C (1580 cm-1)
atribuído a compostos aromáticos. Na faixa de 640 cm-1- 900 cm-1 houve a possibilidade de se
observar modos de vibrações característicos dos alquenos, as vibrações de deformação
angular fora do plano de C-H que ocorrem nessa faixa (SILVERSTEIN et al., 1994). A
maioria dos aldeídos tem absorção de deformação axial de C-H de aldeído entre 2830-2685
cm-1.
Soliman e Mohamed (2004) relataram que uma banda de ѵC-O, referente a compostos
fenólicos, pode surgir na região de 1220 cm-1, a qual pôde ser observada nas bases de Schiff
biopoliméricas no presente trabalho.
Com relação às bases de Schiff derivadas de ligantes halogenados (5clorosalicilaldeído (CCl) e 5-bromosalicilaldeído (CBr) ), pôde-se observar que os halogênios
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destas bases absorveram em regiões de baixa frequência em 555 cm-1 e 735 cm-1, assim como
bandas típicas de ligação de aromáticos com halogênios em 1202 cm-1 e 1203 cm-1 para os
substituintes cloro e bromo, respectivamente (Figuras 17 e 18), (POUCHERT, 1985).

Figura 17 - Espectro FTIR da amostra CCl, GS=28,1%.

Figura 18 - Espectro FTIR da amostra de CBr, GS=17,5%.

O composto derivado do substituinte nitro (-NO2) apresentou bandas características do
agente ativo dessa reação, no caso, o aldeído característico. A banda típica de deformação
axial assimétrica de NO2 ligado ao anel aromático foi verificada em 1545 cm-1 (Figura 19).
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Figura 19 - Espectro FTIR da amostra de CN, GS=43,7%.

Segundo Santos (2004), grupos substituintes –NO2 absorvem fortemente em 15301500 cm-1 e fracamente em 1370-1330 cm-1. De fato, foi verificado o surgimento bandas em
1340 cm-1, característica da deformação axial do tipo simétrica de νNO2 (COLTHUP et al.,
1990; POUCHERT, 1985). Uma banda exclusiva de νC-N de aromáticos surgiu em 1398cm-1.
Supõe-se também que na região de 754 cm-1 também exista uma banda de estiramento NO.
A base derivada do metóxi apresentou uma banda atribuída à ligação Me-O-Carom , em
2833 cm-1, diretamente ligado ao anel aromático (Figuras 20 e 21).

Figura 20 - Espectro FTIR da amostra de CME, GS=22,1%.

74

Figura 21 - Espectro FTIR da amostra CMO, GS=78,7%.
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A Tabela 6 reúne as principais bandas encontradas na quitosana e nas bases de Schiff
biopoliméricas.
Tabela 5 - Bandas características de infravermelho para quitosana e para as bases de
Schiff biopoliméricas
CTS

CH

CMeO

Sinais
CME

CCl

CN

CBr

ѵO-H; N-H

3446

3441

3450

3431

3445

3437

3436

ѵO-H

3178

-

-

-

-

-

-

ѵC-H

2877

2870

2881

2872

2881

2874

2874

-

-

2833

-

-

-

-

1657

-

-

-

-

-

-

1632

1639

1634

1634

1639

1632

1608

-

-

-

-

-

-

-

1580

1591

1591

1576

1579

1572

1561

-

-

-

-

-

-

NO2assim

-

-

-

-

-

1545

-

NO2assim

-

-

-

-

-

1525

-

1499

1495

1495

1481

1483

1477

Grupo

Me-O-Carom
Amida I
ѵC=N imina
δN-H
ѵC=Carom
δN-H amida II

ѵC=C
δC-N

1421

-

-

1418

-

-

1416

ѵC-N

-

-

-

-

-

1398

-

δNO2sim

-

-

-

-

-

1340

-

1366

1364

1362

-

1360

-

-

-

-

-

-

1315

1333

1315

1310

-

1310

δCH3 / ph-OH

1386

δCN amida III

1319

COH- álcool

ѵCOarom

-

1277

1271

1279

1273

1296

1273

ѵC-Br/C-Cl

-

-

-

-

1203

-

1202

ѵC-O-C

1156

1153

1161

1157

1151

1150

1151

ѵCO

1082

1063

1068

1070

1070

1068

1070

ѵCO

1029

1024

1030

1028

1030

1032

1026

δCH

899

893

894

895

897

898

895

-NH amina / éster

-

-

-

-

-

-

818

δCH

-

783

787

781

785

784

783

C-Cl

-

-

-

-

735

736

-

-

-

727

725

-

-

-

-

-

555

δCH
arom-Br

-
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4.2.4 Análise térmica

A Figura 22.a mostra as curvas TG/DTG das bases de Schiff biopoliméricas
sintetizadas a partir de quitosana e do salicilaldeído e dos derivados estudados neste trabalho,
a curva da quitosana também é reproduzida para comparação.
Uma descrição dos eventos, intervalos de temperatura e dados quantitativos é
apresentada na Tabela 6. A Figura 22.b, mostra as curvas DTA para as mesmas amostras.
Em termos gerais, as bases de Schiff preparadas a partir do salicilaldeído, assim como
seus derivados 5-substituídos, apresentaram perfil TG/DTG-DTA similar à quitosana, com
três etapas de perda de massa. A primeira, relacionada à desidratação, com um correspondente
pico endotérmico nas curvas DTA, seguida por duas outras etapas de perda de massa,
referentes à decomposição dos biopolímeros e representadas por picos exotérmicos nas curvas
DTA.
A partir desses dados, é possível observar que a presença das bases de Schiff não
altera o mecanismo de decomposição dos biopolímeros. Entretanto, mudanças nas
percentagens das perdas de massa na primeira etapa em relação a segunda puderam ser
observadas.
Uma abordagem inicial para interpretação das curvas termoanalíticas das amostras foi
feita em relação à razão observada entre as perdas de massa nas etapas 1 e 2 (Tabela 6),
visando averiguar se a presença dos substituintes provoca algum efeito nessas perdas. Essa
avaliação revelou que, independente do GS, a ordem crescente no valor numérico desta
relação foi: CH  CNO CBr > CMeO > CCl > CME  CTS.
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Figura 22 - (a)TG/DTG e (b) DTA curvas para quitosana e bases de Schiff biopoliméricas obtidas em
atmosfera de ar dinâmico. Condições: Fluxo de ar: 100,0 mL min-1; massa de ~7,0 mg; razão de
aquecimento 10°C min-1; porta amostra aberto de α-alumina. Legenda: CTS= Quitosana; CH =
derivada do salicilaldeído; CMe= derivada do 5-metilsalicilaldeído; CMeO= derivada do 5metóxisalicilaldeído; CN = derivada do 5-nitrosalicilaldeído; CBr = derivada do 5-bromosalicilaldeído;
CCl = derivada do 5-clorosalicilaldeído.
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Tabela 6 - Resultados quantitativos das curvas TG/DTG de quitosana e das bases de Schiff
biopoliméricas sob atmosfera de ar
Composto

Evento térmico

∆T (°C)

CH

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

17,3-147,0
147,0-384,3
384,3-661,9
661,9

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

18,5-180,3
180,3-365,7
365,7-653,7
653,7

4,78
40,9
53,8
0,66

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

20,8-158,4
158,4-382,2
382,2-668,8
668,8

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

CBr

CCl

CME

CMeO

CN

∆m (%)

Razãoa

5,05
38,9
53,2
2,93

1,37

DTA (°C mg-1)
55,54 (endo)
310,4 (exo)
550,1 (exo)
-

1,31

54,78 (endo)
288,5 (exo)
510,8 (exo)
-

4,00
47,4
48,6
0

1,02

42,7 (endo)
305,1 (exo)
515,3 (exo)
-

19,4-171,2
171,2-355,6
355,6-671,9
671,9

5,23
52,9
41,7
0,19

0,79

46,50 (endo)
308,9 (exo)
501,0 (exo)
-

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

16,4-153,8
153,8-366,4
366,4-666,6
666,6

7,42
43,3
49,3
0

1,14

45,70 (endo)
310,4 (exo)
497,2 (exo)

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

18,6-153,8
153,8-363,3
363,3-680,9
680,9

4,80
40,8
53,3
1,13

-

1,31

44,19 (endo)
302,8 (exo)
480,5 (exo)
-

a –razão entre as perdas de massa na segunda/ primeira etapa, após o desconto da perda de água;
exo=exotérmico; endo=endotérmico; ∆m= variação de massa; ∆T= variação de temperatura. Legenda:
CTS= Quitosana; CH = derivada do salicilaldeído; CMe= derivada do 5-metilsalicilaldeído; CMeO=
derivada do 5-metóxisalicilaldeído; CN = derivada do 5-nitrosalicilaldeído; CBr = derivada do 5bromosalicilaldeído; CCl = derivada do 5-clorosalicilaldeído.

Para a quitosana, a razão foi próxima de 1, indicando que a perda de massa na primeira
e segunda etapas são proporcionais. Entretanto, nas bases, há uma tendência de aumento na
segunda perda de massa, resultando numa diminuição da razão ∆m2/∆m1. Um gráfico da
variação da razão ∆m2/∆m1 versus GS pode ser verificada na Figura 23. Esse gráfico mostra
que não há uma tendência de relação entre o grau de substituição e a maior ou menor perda de
massa em cada uma das etapas.
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Figura 23 - Relação do grau de substituição (GS, %) versus razão entre as perdas de massa das etapas
e 1 de decomposição das bases biopoliméricas (∆m2/∆m1).

Todavia, as amostras CH, CMO, CN e CBr tiveram um significativo aumento na segunda
etapa de perda de massa em relação à primeira. Este fato sugere que as bases provocam
estabilização de frações dos biopolímeros, que passam a se decompor em temperaturas mais
elevadas, aumentando a perda de massa na segunda etapa. Provavelmente, essas frações
poliméricas contenham sítios substituídos pelas bases de Schiff e o efeito se torna mais
significativo para substituintes com maior massa molar, como no caso do 5-bromo, que apesar
de apresentar GS relativamente baixo, tem significativo incremento na relação de massas.
Já o cloro (CCl) parece ter pouco efeito na relação de variação de massa, o que foi
atribuído ao seu relativamente baixo GS, associado à relativamente baixa massa molar do
substituinte. Por outro lado, o 5-Me induz a uma decomposição maior na primeira etapa, que
pode estar relacionada a uma desestabilização da base representada pelo intervalo de
temperatura da decomposição da primeira etapa (Tabela 6), que apresenta a menor
temperatura de final de processo dentre as bases desta série.
Uma segunda abordagem para interpretação das curvas termoanalíticas foi avaliar o
efeito dos substituintes na estabilidade dos biopolímeros, considerando-se as temperaturas
iniciais e finais somente da primeira e segunda etapas de decomposição. A Figura 24.a
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apresenta a variação nas temperaturas iniciais e finais desses processos em função da razão
∆m2/∆m1, enquanto a Figura 24.b apresenta a variação nestas temperaturas em função do
grau de substituição.
Dessas curvas é possível observar que a temperatura inicial da primeira etapa
apresenta uma tendência de diminuição tanto em função da razão ∆m2/∆m1 quanto do GS,
mostrando que a substituição diminuiu a estabilidade dos produtos biopoliméricos quando
comparado com a quitosana, pois a presença de substituintes reduziu as temperaturas iniciais
do primeiro evento em ambos os casos.
Com relação à segunda etapa, pode-se dizer que não houve uma variação
significativa e nem uma tendência clara na variação da temperatura inicial em relação à razão
∆m2/∆m1. Enquanto há uma tendência de diminuição na temperatura inicial do segundo
evento em função do GS (Figuras 24a e 24b).
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Figura 24 - Relação entre as temperaturas iniciais de cada etapa da decomposição e a razão
∆m2/∆m1 (a) e o grau de substituição (b) das bases de Schiff biopoliméricas.
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Cárdenas et al. (1992), analisando a estabilidade térmica de quitosana e sete de seus
derivados, dentre eles, o produto de reação com salicilaldeído, concluiu que esta base de
Schiff foi mais estável termicamente, iniciando sua decomposição em torno de 170° C, com
energia de ativação, da ordem de Ea=170 kJ mol-1 para o primeiro processo.
Apesar de que os autores não apresentaram dados referentes à decomposição da
quitosana (CTS), no presente trabalho notou-se que as bases de Schiff são relativamente
menos estáveis que o composto de partida, apesar de serem mais estáveis que outros
biopolímeros estudados.
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4.3 Complexos de cobre (II) das bases de Schiff biopoliméricas

4.3.1 Espectros vibracionais na região do infravermelho

Os espectros vibracionais na região do infravermelho para os complexos de Cu (II)
com quitosana e as bases de Schiff biopoliméricas estão apresentados na Figura 25. A
Tabela 7 reúne as principais bandas observadas nesses espectros para os complexos
investigados.
Deve-se considerar que a coordenação de cobre com nitrogênio e oxigênio se
apresenta em regiões de número de onda relativamente baixas do espectro (600-400 cm-1),
referentes à vibração Cu-N e Cu-O. Segundo Pavia e colaboradores (2010), as deformações
para as ligações de cobre com os nitrogênios são encontradas entre 625-575 cm-1 e com os
oxigênios na faixa de 485-460 cm-1.
Segundo Lee (2009), complexos de cobre podem adotar diferentes configurações, tais
como quadrado planar ou tetraédrica, que, ao sofrerem distorções tornam-se do tipo
tetraédrico comprimido (<109˚), quadrado-coplanar (tetraédrica torcida), especialmente
quando quelatos estiverem envolvidos. Entretanto, ainda é controversa a verdadeira
configuração desses complexos.
Com relação ao complexo de quitosana com Cu (II), Cu-CTS, pode-se notar que as
bandas características do polissacarídeo original mantiveram-se presentes, mas foi possível
verificar o surgimento de uma banda em 592 cm-1, típica da coordenação de cobre com
nitrogênio (ALIYU; BELLO, 2010; COLTHUP et al., 1990; GUO et al., 2014; PAULO,
2011; SCHMUHL et al., 2001), sugerindo coordenação do metal com grupos amino presentes
na estrutura da quitosana (Figura 25). Com relação à (s) banda(s) referente (s) à coordenação
com átomo(s) de oxigênio da estrutura da quitosana, essas não puderam ser observadas, ou
pela não existência desse modo de coordenação ou pela característica ruidosa do espectro da
quitosana nesta região (ver Figuras 12 e 25).
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Figura 25 – Espectros vibracionais dos complexos de cobre (II) biopoliméricos.
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Tabela 7 - Bandas características de infravermelho para complexos de cobre (II) de quitosana e bases
de Schiff derivadas de salicilaldeído
Grupo

Cu-CTS

Cu-CH

Cu-CBr

Cu-CME

Cu-CMeO

Cu-CCl

Cu-CN

ѵO-H; N-H

3420

3406

3404

3420

3404

3417

3436

ѵC-H

2878

2870

2875

2871

2879

2879

2884

Amida I

1652

-

-

-

-

-

-

ѵC=N

-

1631

1630

1634

1632

1634

1638

ѵC=Carom

-

-

1571

-

-

1573

δN-H amida II

1558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO2assim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1543

ѵC=C

-

-

1469

-

1460

1495

1480

1462

1495

ѵC-N

-

-

-

-

-

-

1400

-

1377

1375

1377

-

1377

1373

ѵCOarom

-

-

1273

1280

-

1274

1269

Ph-OH

-

1200

1176

1222

1198

1177

1199

ѵC-O-C

1157

1152

1150

1151

-

1151

1161

ѵCO

1065

1061

1065

1065

1065

1066

1066

ѵCO

1022

1027

1024

1026

1029

1029

1029

Cu-N

616

617

626

615

615*

615

616

Cu-N

592

-

580

583

-

-

-

-

-

-

580

-

-

δC

3/

ph-OH

Cu-N
Cu-N

518

-

-

-

-

520

500

Cu-O

-

455

-

-

-

-

-

Cu-O

-

-

426

412

416

445

447

*ombro
Visualmente, a reação de complexação pôde ser confirmada pela mudança imediata da
coloração bege da quitosana, para verde quando a suspensão do biopolímero e a solução de
cobre (II) são misturadas.
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Fenômeno semelhante ocorreu quando as suspensões das bases de Schiff
biopoliméricas, de coloração amarelada, foram misturadas com solução de cobre (II),
surgindo, imediatamente, uma coloração esverdeada em todos os casos.
O complexo de cobre com quitosana apresentou um deslocamento da banda de amida I
de 1657 para 1652 cm-1, além do surgimento de sinal característico de ligação Cu-N em 592
cm-1 (ALIYU; BELLO, 2010; CAVALHEIRO et al., 2001; PAULO, 2011;). As demais
bandas referentes ao biopolímeros mantiveram-se presentes no espectro vibracional do
complexo, não tendo sido possível observar evidências claras da coordenação de cobre a
átomos de oxigênio, que costumam se apresentar na região de 410-450 cm-1 (ALIYU;
BELLO, 2010; CAVALHEIRO et al., 2001; PAULO, 2011), devido à característica ruidosa
do espectro nesta região.
Os espectros FTIR dos complexos de cobre (II) com os biopolímeros derivados do
salicilaldeído apresentam bandas que confirmam tal complexação. A banda de imina na região
de 1630 cm-1 apresenta claro deslocamento para valores de menor frequência no complexo
Cu-CMeO da ordem de ∆ν=7 cm-1 e para os complexos CH, CBr, CCl, CMe e CN foram
observados deslocamentos de pequena intensidade, ∆ν~0-2 cm-1, quando comparados entre a
sua posição no espectro dos complexos e dos ligantes livres (Tabela 7).
Seria de se esperar uma diminuição na frequência da banda C=N em todos os casos
(DHARMARAJ et al., 2001). Essas diferenças podem estar relacionadas com o fato de que o
grupo metóxi é um doador de elétrons por ressonância e retirador de elétrons por indução, o
que reforçaria a diminuição na densidade eletrônica da ligação C=N, quando da coordenação,
enquanto, nos demais ligantes, os grupos doadores de elétrons por ressonância compensariam
a diminuição na densidade de carga pela coordenação (ALLINGER et al., 1978).
Também é importante levar em consideração que a resolução do espectro é de 4 cm-1,
o que poderia implicar em dificuldades de determinar deslocamentos pequenos, pois de
acordo com Kovacic (1967), a variação nas bandas referentes ao estiramento em bases de
Schiff aromáticas, preparadas a partir de anilinas e salicilaldeído, é da ordem de ∆ν = 3-10
cm-1, em suspensões de Nujol® e o valor exato desse deslocamento depende do substituinte e
da forma de preparação da pastilha.
Por outro lado, surgem bandas características da coordenação do cobre com os átomos
de oxigênio e nitrogênio desses mesmos ligantes, como pode ser observado em seus espectros
(Figura 25) e na Tabela 7, que confirmam a coordenação.
Com relação à frequência de vibração da ligação C-Ofen, referente ao grupo hidroxila
ligado ao anel aromático, nota-se uma sensível diminuição no número de onda das bandas dos

88

complexos em relação às bases livres. Essa diminuição contradiz o aumento observado por
Kovacic (1967), quando o autor observou a presença de ligações de hidrogênio entre o grupo
hidroxila e o grupo imínico nas bases livres. Segundo o autor, tais ligações aumentariam
intensamente a densidade eletrônica da ligação C-Ofen, fazendo com que seu sinal apareça em
menores números de onda quando comparados aos complexos de cobre (II), pois a
coordenação do metal teria efeito menos intenso que a ligação de hidrogênio.
No presente caso, observou-se diminuição na frequência de vibração do grupo COfen. Isso mostra que não deveria haver ligação de hidrogênio nas bases de Schiff
biopoliméricas livres e que a coordenação com o cobre (II) diminui a densidade eletrônica da
ligação C-Ofen.
Com base nessas observações e levando-se em consideração alguns modelos
previamente propostos na literatura para a coordenação metálica em quitosana (CARVALHO,
2006; MODESTO, 2003; MONTEIRO JUNIOR; AIROLDI, 1999), foi feita uma proposta
para a coordenação do cobre com os presentes complexos (Figura 26).
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Figura 26 - Estruturas prováveis para os complexos de Cu (II) biopoliméricos (R= -H; -Cl; -Br; -NO2;
-CH3 ou –O-CH3).
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Tabela 8 – Resumo das bandas imínicas e de C-O fenólicas encontradas para as bases de Schiff biopoliméricas e seus complexos de cobre (II)
Bandas de iminas / cm-1
Bases livres

Bandas C-O fen / cm-1

Complexos

Bases livres

Bandas de coordenação / cm-1
Complexos

Cu-O

Cu-N

CH

1632

Cu-CH

1631

CH

1277

Cu-CH

1200

455

617

CBr

1632

Cu-CBr

1630

CBr

1273

Cu-CBr

1176

426

580

CCl

1634

Cu-CCl

1634

CCl

1273

Cu-CCl

1177

412

615/583

CMe

1634

Cu-CMe

1634

CMe

1279

Cu-CMe

1222

416

580

CMeO

1639

Cu-CMeO

1632

CMeO

1271

Cu-CMeO

1198

445

520

CN

1639

Cu-CN

1638

CN

1296

Cu-CN

1199

447

500

91

4.3.2 Análise térmica

O comportamento térmico dos complexos de cobre com as bases de Schiff
biopoliméricas foi investigado por meio de TG/DTG-DTA. A Figura 27 apresenta o perfil
das curvas TG/DTG-DTA dos complexos de cobre (II) com a quitosana e as bases de Schiff
biopoliméricas derivadas do salicilaldeído. Os dados quantitativos referentes à perda de
massa, intervalos de temperatura e picos de DTA envolvidos nesses processos são resumidos
na Tabela 9.
Em todos os casos, as curvas TG mostraram basicamente três eventos de perda de
massa. O primeiro dos quais foi associado com a desidratação dos complexos. É interessante
notar que o nível de hidratação se apresentou muito menor nos complexos, quando comparado
com os ligantes livres e com a quitosana.
Os outros dois eventos de perda de massa foram relacionados com a decomposição das
amostras. As curvas DTG revelaram alargamento nos perfis para Cu-CBr, Cu-CCl, Cu-CMe e
Cu-CN, ou mesmo separação em dois picos no caso de ligantes mais substituídos Cu-CH e CuCMeO. Nos casos de separação foi notado que os segundos picos de DTG coincidem com
aqueles das bases livres, enquanto os primeiros picos não foram observados nas curvas dos
ligantes. Isso sugere que a porção do biopolímero contendo cobre foi menos estável e se
decompôs primeiro.
A decomposição completa das amostras resultou em um resíduo preto de CuO,
conforme confirmado por difração de raios X, em todos os casos.
A quantidade de resíduo foi usada para estimar o teor de cobre presente nos complexos
e os cálculos estequiométricos baseados nestes resíduos e nos valores de GS revelaram
coordenação de todas as bases de Schiff disponíveis na matriz biopolimérica com cobre.
A ordem de estabilidade, após desidratação, foi Cu-CH> Cu-CMeO> Cu-CMe> Cu-CCl
Cu-CN> Cu-CBr.
As curvas DTA corroboram com os resultados de TG/DTG, mostrando processos
endotérmicos de desidratação seguidos por picos exotérmicos de decomposição dos
complexos. É importante observar a presença de quatro picos exotérmicos na curva do
complexo Cu-CMeO, correspondentes à decomposição de diferentes sítios de coordenação da
estrutura, uma vez que este ligante apresenta o maior GS da série e, portanto, provê um maior
número de opções de coordenação.
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(a)

(b)

Figura 27 - (a)TG/DTG e (b) DTA curvas para complexos de cobre (II) de quitosana e bases de Schiff
biopoliméricas obtidas em atmosfera de ar dinâmico. Condições: Fluxo de ar: 100,0 mL min-1; massa
de amostra ~7,0 mg; razão de aquecimento 10°C min-1; porta amostra aberto de α-alumina.
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Tabela 9 - Resultados das curvas TG/DTG dos complexos de cobre (II) da quitosana e das bases
de Schiff biopoliméricas sob atmosfera de ar nas seguintes condições: massa ~7,0 mg; razão de
aquecimento de 10˚C min-1; vazão de gás de 100 mL min-1 e suporte de amostra de α-alumina
Resíduo calca /
%

DTAb/ °C mg-1

Composto

Evento térmico

∆T/ °C

∆m /%

Cu-CTS

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

23,6-144,0
144,0-363,8
363,8-812,3
812,3

11,6
39,2
43,3
5,97

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

18,7-143,5
143,5-333,6
333,6-636,4
636,4

7,76
28,5
46,5
17,3

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

17,6-107,0
107,0-363,2
363,2-721,6
721,6-1000

4,80
30,4
59,5
5,3

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

17,5-112,6
112,6-424,0
424,0-668,0
668,0

5,77
54,9
35,6
3,74

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

19,3-117,6
117,6-319,3
319,3-641,3
641,3

6,77
32,0
55,1
6,17

Desidratação

19,1-123,0

7,37

53,0 (endo)

1 e 2 etapa**

123,0-644,1

85,2

Resíduo

644,3

7,38

7,89

291,5/ 327,4/ 354,1/ 386,6/
492,4 (exo)
-

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

18,9-112,2
112,2-329,2
329,2-677,1
677,1

5,20
31,9
55,7
7,17

7,52

47,60 (endo)
287,9 (exo)
371,33/ 456,0 (exo)
-

Cu-CH

Cu-CBr

Cu-CCl

Cu-CME

Cu-CMeO

Cu-CN

6,75

70,0 (endo)
164,2/292,6 (exo)
453,3/566,2 (exo)
-

18,5

51,0 (endo)
237,5 (exo)
431,9 (exo)
-

5,51

40,45 (endo)
275,4 (exo)
465,5/ 582,9 (exo)
-

3,91

40,5 (endo)
304,1/363,3 (exo)
575,8; 498,36 (exo)
-

6,53

46,7 (endo)
281,1 (exo)
348,0/ 409,9/ 458,3 (exo)
-

a= calculado considerando complexação de 100% e estequiometria de 1:1 (Cu:BS); b= picos discriminados, mas ainda sem
atribuição; * picos referentes a eventos consecutivos não-identificados; ** a curva TG sugere a presença de duas etapas,
porém não há definição suficiente para estabelecer os intervalos individuais de temperatura.

As possíveis opções de coordenação de cobre com as bases de Schiff biopoliméricas
apresentadas na Figura 26 de forma especulativa se baseiam em propostas anteriormente
propostas na literatura (CARVALHO, 2006; DOMARD, 1989; MONTEIRO JUNIOR
JUNIOR; AIROLDI, 1999; OGAWA et al., 1993). Esses modelos propostos tentam explicar
o mecanismo de formação e a estrutura de complexos da quitosana com metais. O primeiro
deles é chamado de modelo do pendente (pendant model), em que o íon metálico está ligado
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diretamente a um grupo amino (OGAWA et al., 1993). Este grupo é essencial para estabelecer
uma razão definida [NH2]/ [Cu2+]. O segundo modelo é denominado de ponte (bridge model),
que supõe que o íon metálico esteja ligado a vários átomos de nitrogênio da mesma ou de
cadeias diferentes (YAKU et al., 1977 apud OGAWA et al., 1993).
Segundo Modesto (2003) apud Carvalho (2006) e Monteiro Júnior (1999), a
coordenação metálica com quitosana não tem seus mecanismos totalmente elucidados, mas
provavelmente envolva o grupo hidroxila do carbono 3 no processo. Neste caso, tanto um
único mero pode participar da coordenação, quanto dois meros distintos da mesma cadeia ou
de cadeias diferentes.
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4.4 Complexos de níquel (II)

4.4.1 Espectro vibracional na região do infravermelho

Os espectros vibracionais para os complexos biopoliméricos de níquel (II) são
apresentados na Figura 28. A Tabela 10 sintetiza as principais bandas observadas para os
derivados.
Com relação ao complexo de quitosana com Ni (II), Ni-CTS, pode-se notar que as
bandas características do polissacarídeo original mantiveram-se presentes, mas foi possível
verificar o surgimento de bandas em 520 e 469 cm-1, típicas da coordenação de níquel com
oxigênio e nitrogênio, respectivamente (GUO et al., 2014; LI et al., 2014b; NAGESHI et al.,
2015; PERALTA-DOMINGUEZ et al., 2015; SAHA et al., 2015 ), sugerindo coordenação do
metal com grupos amino presentes na estrutura da quitosana (Figura 26).
Visualmente, a reação de complexação pôde ser confirmada pela mudança imediata da
coloração de bege ou amarelada, respectivamente da quitosana e das bases de Schiff, para
verde claro no complexo, quando a suspensão do biopolímero e a solução de níquel (II) foram
misturadas.
A literatura relata que complexos de níquel costumam ser encontrados na forma
bivalente e que, geralmente, apresentam geometria do tipo quadrado planar ou octaédrica. No
entanto, complexos com outras estruturas também são conhecidos (MAIBACH; MENNÉ,
1989; LEE, 1999; USEPA, 1984).
O complexo de níquel (II) com quitosana apresentou um deslocamento da banda da
amina livre de 1657 para 1650 cm-1, além do surgimento de um sinal característico de ligação
Ni-N em 757 cm-1 e de Ni-O em 469 cm-1(GUO et al., 2014; LI et al., 2014b; NAGESHI et
al., 2015; PERALTA-DOMINGUEZ et al., 2015). As demais bandas referentes aos
biopolímeros mantiveram-se presentes no espectro vibracional do complexo.
Os espectros FTIR dos complexos de níquel (II) com os biopolímeros derivados do
salicilaldeído apresentam bandas que confirmam tal complexação. A banda de imina na região
de 1634 cm-1 no ligante CMeO apresenta deslocamento para valores de menor frequência no
complexo Cu-CMeO da ordem de ∆ν=5 cm-1 e para os complexos CH, CCl, CMe e CN foram
observados deslocamentos de pequena intensidade, ∆ν~0-2 cm-1, quando comparados entre a
sua posição no espectro dos complexos e dos ligantes livres (Tabela 10), enquanto houve
aumento na posição da banda no CBr.

97

Figura 28 – Espectros vibracionais dos complexos biopoliméricos de níquel (II)

98

Tabela 10 – Principais bandas do espectro vibracional dos complexos biopoliméricos de Ni (II)
Grupo
νO ; N
νC
νC
Amida I
νC=N
νC=Carom
C-N=C ou C=Carom
δN-H
NO2assim
νC=C
νC=C
δC-N
δC 3/ph-OH
δCNamida III/ COHálcool
νCOarom
νCO
νC-Br/C-Cl
δC-N
νC-O-C
νCO
νCO
δC
-NHamina/éster
δC
C-Cl
νNi-O
Arom-Br
νNi-O
νNi-N
νNi-N

Ni-CTS
3419
2936
2877
1650
1579
1556
1490
1415
1386
1322
1260
1159
1077
1023
898
520
469

Ni-CH
3458
2929
2885
1630
1576
1560
1502
1419
1388
1314
1275
1217
1151
1057
1022
894
783
572/555
532
507
-

Bandas / cm-1
Ni-CBr
Ni-CCl
3430
3443
2878
2878
1635
1634
1571
1577
1557
1560
1479
1482
1465
1420
1418
1377
1377
1315
1313
1268
1273
1206
1206
1155
1151
1070
1065
1027
1026
894
816
819
778
784
749
562
551
504
470/456
468/461

Ni-CME
3451
2880
1634
1595
1556
1494
1416
1373
1314
1278
1248
1225
1155
1068
1023
893
815
780
563
456

Ni-CMeO
3451
2893
1634
1591
1556
1494
1462
1420
1374
1330
1271
1226
1159
1069
1022
894
819
788
574
528/548
456

Ni-CN
3377
2925
2878
1639
1603
1549
1480
1442
1413
1308
1241
1151
1066
1027
899
832
563
-

Também nesse caso, seria de se esperar uma diminuição na frequência da banda C=N
em todos os casos (DHARMARAJ et al., 2001). Novamente, como nos complexos de Cu (II),
essas diferenças podem estar relacionadas ao fato de que o grupo metóxi é um doador de
elétrons por ressonância, o que reforçaria a diminuição na densidade eletrônica da ligação
C=N, quando da coordenação, enquanto, nos demais ligantes, os grupos doadores de elétrons
por ressonância compensariam a diminuição na densidade de carga pela coordenação
(ALLINGER et al., 1978). É relevante recordar que a resolução do espectro é de 4,0 cm-1, o
que poderia implicar em dificuldades de determinar deslocamentos pequenos, como já foi
discutido no caso do cobre (II), com base nos resultados de Kovacic (1967).
Por outro lado, surgem bandas características da coordenação do níquel (II) com os
átomos de oxigênio e nitrogênio dos ligantes biopoliméricos, como pode ser observado em
seus espectros (Figura 28) e na Tabela 11, que confirmam a coordenação.
Com relação à frequência de vibração da ligação C-Ofen, referente ao grupo hidroxila
ligado ao anel aromático nos complexos de níquel (II), também nota-se uma tendência de
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diminuição no número de onda das bandas dos complexos em relação às bases livres no caso
do Ni-CN  Ni-CBr  Ni-CH ~ Ni-CMe (∆ν = 55, 15,

e 1, respectivamente), enquanto não foi

observada alteração nas frequências do Ni-CCl e do Ni-CMeO. Isso pode sugerir que o Ni se
coordene à base de Schiff com intensidades diferentes dependendo do ligante, sendo
preferencialmente a base contendo o grupo nitro na posição 5 do aldeído. Nos demais casos, a
coordenação seria pouco intensa a ponto de não ser detectada pela resolução utilizada na
tomada dos espectros.
Já a presença de ligações de hidrogênio entre o grupo hidroxila e o grupo imínico nas
bases livres fica descartada a exemplo do que foi comentado para os complexos de cobre (II).
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Tabela 11 – Resumo das bandas imínicas e de C-O fenólicas encontradas para as bases de Schiff biopoliméricas e seus complexos de níquel (II)
Bandas de iminas / cm-1
Bases livres

Bandas C-O fen / cm-1

Complexos

Bases livres

Bandas de coordenação / cm-1

Complexos

Ni-O

Ni-N

CH

1632

Ni-CH

1630

CH

1277

Ni-CH

1275

465

507

CBr

1632

Ni-CBr

1635

CBr

1273

Ni-CBr

1268

470

569

CCl

1634

Ni-CCl

1634

CCl

1273

Ni-CCl

1273

442/471*

504

CMe

1634

Ni-CMe

1634

CMe

1279

Ni-CMe

1278

460

534

CMeO

1639

Ni-CMeO

1634

CMeO

1271

Ni-CMeO

1271

448**

520

CN

1639

Ni-CN

1639

CN

1296

Ni-CN

1241

447/473

562

*Nenhuma das bandas foi identificada no ligante, apenas no complexo; ** Ombro
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4.4.2 Análise térmica
O comportamento térmico dos complexos de níquel (II) com as bases de Schiff
biopoliméricas foi investigado por meio de TG/DTG-DTA. A Figura 29 apresenta o perfil
das curvas TG/DTG-DTA dos complexos de níquel (II) com a quitosana e as bases de Schiff
biopoliméricas derivadas do salicilaldeído. Os dados quantitativos referentes à perda de
massa, intervalos de temperatura e picos de DTA envolvidos nesses processos são resumidos
na Tabela 12.
Em todos os casos, as curvas TG mostraram três eventos de perda de massa. O
primeiro foi associado com a desidratação dos complexos. É interessante notar que o grau de
hidratação, a exemplo dos complexos de cobre se mostrou inferior àqueles da quitosana e das
bases livres.
Os outros dois eventos de perda de massa foram relacionados com a decomposição das
amostras, porém apresentam diferenças significativas na forma e resolução dos eventos,
conforme se discute a seguir:
O complexo Ni-CTS apresenta apenas duas etapas de decomposição, após a
desidratação, assim como ocorre no Ni-CMe. Entretanto, no caso do complexo da base de
Schiff biopolimérica nota-se uma antecipação do segundo evento, que ocorre mais
rapidamente, enquanto que o primeiro evento é semelhante ao complexo Cu-CTS, sugerindo
que a fração do biopolímero contendo o Ni-CMe se decompõe na segunda etapa.
No caso do Ni-CH (salicil), o primeiro evento se divide em duas etapas, segundo a
curva DTG, enquanto o segundo evento se antecipa ligeiramente em relação ao complexo CuCTS.
Pode-se agrupar os complexos Ni-CMeO, Ni-CN, Ni-CCl, os quais apresentam três
eventos exotérmicos de decomposição, segundo a curva DTA. Os dois primeiros têm um
evento exotérmico muito rápido que sucede a primeira etapa de decomposição, seguido de
uma etapa final de decomposição. Aparentemente, a presença do níquel faz com que o evento
intermediário seja rápido considerando a forma do pico DTG. Também há antecipação do
conjunto de picos que representam o segundo evento na TG. No Ni-CCl, os eventos são mais
brandos. Finamente, o Ni-CBr, tem quatro eventos na curva DTG, que podem representar a
quitosana livre e a base complexada, a exemplo do que se observou nos complexos de cobre.
A posição do pico de desidratação e do primeiro pico de decomposição são
semelhantes à da quitosana. Entretanto, a forma do segundo pico de decomposição e a
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intensidade dos eventos sugerem que a fração contendo o complexo se decompõe nesta etapa,
a contrário do cobre.

(a)

(b)
Figura 29 – Curvas TG-DTG (a) e DTA (b) para os complexos biopoliméricos de níquel (II)

A decomposição completa das amostras resultou em um resíduo preto de NiO,
conforme confirmado por difração de raios X, em todos os casos.
A quantidade de resíduo foi usada para estimar o teor de cobre presente nos complexos
e os cálculos estequiométricos baseados nestes resíduos e nos valores de GS revelaram
coordenação de todas as bases de Schiff disponíveis na matriz biopoliméricas com cobre.
A ordem de estabilidade após desidratação foi Ni-CTS Ni-CH> Ni -CN > Ni -CMe
Ni-CBr > Ni-CMeO > Ni -CCl.
As curvas DTA corroboram os resultados TG/DTG mostrando processos endotérmicos
de desidratação, seguidos por picos exotérmicos de decomposição dos complexos, os quais
apresentam diferenças marcantes em intensidade e posição, principalmente no caso do metóxi
e do nitro.
É importante observar também a presença de quatro picos exotérmicos na curva do
complexo Ni-CMeO, correspondentes à decomposição de diferentes sítios de coordenação da
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estrutura, uma vez que este ligante apresenta o maior GS da série e, portanto, provê um maior
número de opções de coordenação.
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Tabela 12 - Resultados das curvas TG/DTG dos complexos de níquel (II) da quitosana e das
bases de Schiff biopoliméricas sob atmosfera de ar nas seguintes condições: massa ~ 7,0 mg;
razão de aquecimento de 10˚C min-1; vazão de gás de 100 mL min-1 e suporte de amostra de αalumina
Composto

Ni-CTS

Ni-CH

Ni-CBr

Ni-CCl

Ni-CME

Ni-CMeO

Ni-CN

Evento
térmico

∆T (°C)

∆m
(%)

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

24,3-158,8
158,8-436,5
436,5-804,9
804,9

9,35
45,5
42,8
2,43

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

21,5-148,8
148,8-370,0
370,0-594,1
594,1

4,49
35,8
55,4
4,74

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

24,1-139,4
139,4-371,0
371,0-722,6
722,6-1000

6,96
32,5
58,3
2,38

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

21,2-120,5
120,5-358,7
358,7-578
578

5,77
54,9
35,6
5,30

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

21,4-139,4
139,4-338,8
338,8-480,6
480,62

7,09
37,3
49,9
5,81

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

24,3-131,8
131,8-367,2
367,2-569,5
569,5

8,35
43,3
43,0
5,49

Desidratação
1 etapa
2 etapa
Resíduo

23,1-150,7
150,7-321,4
321,4-513,7
513,7

7,81
38,2
47,9
6,40

a= calculado considerando complexação de 100% e estequiometria de 1:1 (Ni:BS).

Resíduo
calca /
(%)

DTA/
(°C mg-1)

2,68

65,30 (endo)
255(exo)
577,0 (exo)
-

4,49

49,57 (endo)
257/302 (exo)
415/501 (exo)
-

2,55

65,64 (endo)
297 (exo)
435/524/628(exo)
-

5,63

47,7 (endo)
355 (exo)
413; 439 (exo)
-

6,25

50,5 (endo)
304 (exo)
429(exo)
-

5,99

61,9 (endo)
300/ 354 (exo)
418 (exo)
-

6,94

51,5 (endo)
310 (exo)
362/389/421(exo)
-
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5 CONCLUSÃO

Foram obtidas bases de Schiff biopoliméricas a partir de quitosana, do salicilaldeído e
de seus derivados substituídos na posição 5 (5-bromo, 5-cloro, 5-metil, 5-metóxi e 5-nitro).
Utilizando condições de síntese previamente otimizadas por Guinesi e colaboradores para
melhorar o rendimento da reação de substituição e aplicadas com sucesso na preparação da
base biopolimérica derivada de salicilaldeído, foi possível aumentar significativamente os
graus de substituição para bases derivadas de outros tipos de aldeídos na posição 5. Com
relação aos graus de substituição das bases de Schiff biopoliméricas, estas diferenças se
devem ao caráter indutivo e de ressonância de cada um dos grupos ligantes.

Foram preparados complexos de cobre (II) e níquel (II) com as bases de Schiff
biopoliméricas. Esses complexos mostraram coordenação com os átomos de oxigênio do anel
aromático dos aldeídos e do nitrogênio imínico, com base nos espectros de infravermelho,
sendo os complexos de cobre aparentemente mais fortes que os de níquel, se considerados os
deslocamentos nas frequências de vibração das ligações C=N e C-Ofen. Não foram detectados
indícios da substituição de ligações de hidrogênio pela coordenação metálica com base nesses
mesmos deslocamentos.

A análise térmica revelou a presença de menores teores de água nos complexos
quando comparados à quitosana de partida e a todas as bases. As curvas TG/DTG-DTA das
bases revelaram que estas são menos estáveis que a quitosana de partida. Essa estabilidade
depende mais da natureza do ligante do que do grau de substituição. A partir dos resultados
termogravimétricos, associados aos GS determinados por 1H RMN, foi possível prever a
composição das bases em concordância com os dados de análise elementar. A ordem de
estabilidade térmica foi: CTSCBrCMeCCl ~CN ~CMeO.

Os complexos de cobre (II) também apresentaram decomposição em duas etapas, após
desidratação, tendo sido a primeira etapa observada em temperaturas inferiores às das bases.
A ordem de estabilidade, após desidratação, foi Cu-CH> Cu-CMeO> Cu-CMe> Cu-CCl Cu-CN>
Cu-CBr. Em alguns casos, foi possível observar que os processos de decomposição se
dividem, sugerindo decomposição diferenciada para regiões do biopolímero contendo o
complexo e aquelas não modificadas, pois tal fenômeno ocorreu principalmente nos
complexos derivados das bases com menor GS, como no caso do CBr, por exemplo. Os
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resíduos de decomposição desses complexos foram caracterizados como sendo CuO, cujos
teores permitiram calcular a quantidade de cobre presente em cada complexo, e concluir que
praticamente todos os sítios contendo as bases biopoliméricas foram substituídas pelo metal.

Os complexos de níquel (II) também apresentaram decomposição em duas etapas,
após desidratação. Foi observado que as temperaturas dos primeiros eventos foram maiores
que as apresentadas pelos complexos de cobre (II), porém inferiores às das bases livres. A
ordem de estabilidade, após desidratação, foi: Ni-CH ~ Ni-CN > Ni-CMe ~ Ni-CBr > Ni-CMeO >
Ni-CCl. Apesar de se comporem basicamente de dois processos, em alguns casos, foi possível
verificar que antes da segunda etapa de decomposição, ocorrem eventos intensos de caráter
exotérmico, sugerindo que os complexos se decompõem nessa fase. Em outros casos, essa
decomposição intensa não se divide e ocorre como um único evento na segunda etapa, quando
há maior GS. Os resíduos de decomposição desses complexos foram caracterizados como
sendo NiO, cujos teores permitiram calcular a quantidade de níquel presente em cada
complexo, do que se pode concluir que praticamente todos os sítios contendo as bases
biopoliméricas foram substituídas pelo metal, porém em extensão ligeiramente menor que no
caso do cobre.
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APÊNDICE A
Espectros de ressonância magnética da quitosana e das bases de Schiff biopoliméricas
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Figura 1A - Espectro de RMN de 1H da quitosana
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Figura 2A - Espectro de RMN de 1H da base de Schiff derivada de salicilaldeído
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Figura 3A - Espectro de RMN de 1H da base de Schiff derivada de 5-bromosalicilaldeído
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Figura 4A - Espectro de RMN de 1H da base de Schiff derivada de 5clorosalicilaldeído
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Figura 5A - Espectro de RMN de 1H da base de Schiff derivada de 5-metilsalicilaldeído
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Figura 6A - Espectro de RMN de 1H da base de Schiff derivada de 5-metóxisalicilaldeído
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Figura 7A - Espectro de RMN de 1H da base de Schiff derivada de 5-nitrosalicilaldeído
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APÊNDICE B
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Figura 1B – Espectros de infravermelho das amostras de quitosana e do seu complexo biopolimérico
de cobre (II).
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Figura 2B – Espectros de infravermelho das amostras de bases de Schiff derivada de salicilaldeído
(CH) e do seu complexo biopolimérico de cobre (II).
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Figura 3B – Espectros de infravermelho das amostras de bases de Schiff derivada do 5bromosalicilaldeído (CBr) e do seu complexo biopolimérico de cobre (II).
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Figura 4B – Espectros de infravermelho das amostras de bases de Schiff derivada do 5clorosalicilaldeído (CCl) e do seu complexo biopolimérico de cobre (II).
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Figura 5B – Espectros de infravermelho das amostras de bases de Schiff derivada do 5metilsalicilaldeído (CMe) e do seu complexo biopolimérico de cobre (II).
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Figura 6B – Espectros de infravermelho das amostras de bases de Schiff derivada do 5metóxisalicilaldeído (CMeO) e do seu complexo biopolimérico de cobre (II).
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Figura 7B – Espectros de infravermelho das amostras de bases de Schiff derivada do 5nitrosalicilaldeído (CN) e do seu complexo biopolimérico de cobre (II).
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APÊNDICE C
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Figura 1C – Espectros de infravermelho das amostras de quitosana e do seu complexo
biopolimérico de níquel (II).
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Figura 2C – Espectros de infravermelho das amostras de salicilaldeído (CH) e do seu
complexo biopolimérico de níquel (II).
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Figura 3C – Espectros de infravermelho das amostras de 5-bromosalicilaldeído (CBr) e do seu
complexo biopolimérico de níquel (II).
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Figura 4C – Espectros de infravermelho das amostras de 5-clorosalicilaldeído (CCl) e do seu
complexo biopolimérico de níquel (II).
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Figura 5C – Espectros de infravermelho das amostras de 5-metilsalicilaldeído (CMe) e do seu
complexo biopolimérico de níquel (II).
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Figura 6C – Espectros de infravermelho das amostras de 5-metóxisalicilaldeído (CMeO) e do
seu complexo biopolimérico de níquel (II).
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Figura 7C – Espectros de infravermelho das amostras de 5-nitrosalicilaldeído (CN) e do seu
complexo biopolimérico de níquel (II).
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APÊNDICE D
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Figura 1D – Comparação dos espectros de infravermelho dos complexos de cobre (II) e
níquel (II) derivados de quitosana.
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Figura 2D – Comparação dos espectros de infravermelho dos complexos de cobre (II) e
níquel (II) derivados de salicilaldeído (CH).
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Figura 3D – Comparação dos espectros de infravermelho dos complexos de cobre (II) e
níquel (II) derivados de 5-bromosalicilaldeído.
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Figura 4D – Comparação dos espectros de infravermelho dos complexos de cobre (II) e
níquel (II) derivados de 5-clorosalicilaldeído (CCl).
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Figura 5D – Comparação dos espectros de infravermelho dos complexos de cobre (II) e
níquel (II) derivados de 5-metilsalicilaldeído (CMe).
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Figura 6D – Comparação dos espectros de infravermelho dos complexos de cobre (II) e
níquel (II) derivados de 5-metóxisalicilaldeído.
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Figura 7D – Comparação dos espectros de infravermelho dos complexos de cobre (II) e
níquel (II) derivados de nitrosalicilaldeído (CN).

