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resumo 
 

 

O presente trabalho tem como objectivo a modificação química do quitosano 
conferindo-lhe novas propriedades, como solubilidade em água, 
hidrofobicidade, ou ainda o potencial para participar em reacções que 
conduzam à formação de derivados reticulados. Todos estes derivados foram 
obtidos por reacções de alquilação e amidação/esterificação do quitosano. 
Os diferentes derivados foram caracterizados por Espectroscopia de 
Infravermelho com transformada de Fourier com Reflectância Total Atenuada 
(FTIR-ATR), Ressonância Magnética Nuclear (RMN), Análise Elementar (EA), 
Ultra-Violeta (UV) e determinação de ângulos de contacto. 
A obtenção do derivado de quitosano solúvel em água foi conseguida por 
alquilação do grupo NH2 com cloreto de glicidil trimetilamónio, com proporção 
molar de NH2/epóxido de 1:4, empregando-se dois métodos, um utilizando o 
quitosano em solução (2%) com ácido acético 1% e o segundo utilizando o 
quitosano disperso em água. 
A produção de derivados de quitosano perfluorados foi testada utilizando-se 
duas aproximações distintas. A primeira por reacção de alquilação do grupo 
amina com éter glicidiltetrafluoropropílico (GTFE). Após optimização do 
método, verificaram-se os melhores resultados para as amostras com 
proporções molares NH2/epóxido 1:2 e 1:3, obtendo-se valores de GS na casa 
dos 20%. A segunda aproximação envolveu uma reacção de aminação do 
quitosano com cloreto de pentafluorobenzoílo (PFB), sendo o método 
optimizado, verificando-se os melhores resultados para as amostras em que a 
reacção se deu com solvente DMF, a 65% durante 24, situando-se os valores 
de GS nos 5%. Os valores de ângulo de contacto dos filmes formados a partir 
destes derivados não foram os esperados situando-se nos 80º. 
Os derivados de quitosano funcionalizados com derivados furânicos foram 
preparados por alquilação com éter glicidilfurfurílico, obtendo-se GS de 28%. A 
reticulação deste derivado foi testada por reacção de Diels-Alder com uma 
bismaleimida. O acompanhamento da reacção por RMN e UV demonstraram a 
ocorrência de reticulação, sendo visíveis alterações físicas na solução, como a 
formação de depósitos, indicador da perda de solubilidade do derivado e 
compatíveis com a ocorrência de reticulação. Foi ainda confirmada a 
reversibilidade deste processo através da correspondente reacção de retro-
Diels-Alder. 
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abstract 

 
The objective of this thesis is to promote the chemical modification of chitosan 
in order to obtain materials with new properties such as water solubility, 
hydrophobicity, or even the potential to participate in reactions that lead to the 
formation crosslinked derivatives. All these derivatives were obtained by 
alkylation or amidation/esterification of chitosan. 
The obtained derivatives were characterized by Fourier Transformed Infrared 
Spectroscopy (FTIR-ATR). Nuclear Magnetic Resonance (NMR), elemental 
analysis (EA), Ultra-Violet (UV) and contact angles measurements. 
Water-soluble chitosan derivatives were obtained by alkylation of the amino 
group with Glycidyltrimethyl ammonium chloride with an amine/epoxy ratio of 
1:4, using either a 2% chitosan solution in aqueous acetic acid (1%) or chitosan 
dispersed in water. 
Perfluorinated chitosan derivatives were obtained following two different 
approaches.: (i) the alkylation of the amino group with glycidyltetrafluoropropyl 
ether (GTFE), in which the best results were obtained for NH2/epóxido ratios of 
1:2 and 1:3, with GS values of around 20%, and (ii), the reaction of chitosan 
with pentafluorobenzoyl chloride (PFB), in this last case, the best results were 
obtained for samples in which the reaction occurred in DMF at 65 ºC for 24h, 
with GS values of 5%. The contact angles measurements of the films formed 
from these derivatives were found to be in the range of 80º. 
Chitosan derivatives with furanic funcionalitis were prepared by alkylation with 
Furfurylglycidyl ether, resulting in 28% GS. The crosslinking of this derivative 
was tested by Diels-Alder reaction with a bismaleimida. The monitoring the 
reaction by NMR and UV confirmed the occurrence of reaction, and visible 
physical changes in the solution, as the formation of deposits, an indicator of a 
solubility drop were of the derivative were consistent with the occurrence of 
crosslinking, The reversibility of this process through the corresponding retro-
Diels-Alder reaction was also confirmed. 
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1 Introdução 

Actualmente a economia mundial encontra-se extremamente dependente dos 

recursos fósseis (carvão, gás natural e petróleo), quer a nível energético quer para a 

produção de produtos químicos de base. Esta tendência começou com o advento da 

revolução industrial, onde se iniciou o uso generalizado de carvão, para a produção de 

energia. No início do século XX o petróleo começou a ultrapassar o carvão como 

principal fonte de energia; após a Segunda Guerra Mundial dá-se a revolução da 

indústria petroquímica levando à produção em larga escala de produtos químicos 

orgânicos de base e de polímeros sintéticos. 

O problema energético, (relacionado com o esgotamento do petróleo, os 

problemas ambientais, relacionados entre outros aspectos com a emissão de CO2, e a 

instabilidade política dos países produtores) é o mais preocupante e, consequentemente, 

tem sido o mais debatido, levando a um desenvolvimento acentuado de diferentes 

formas de produção de energia a partir de fontes renováveis (biomassa, eólica, solar, 

marés, geotérmica), que até aos nossos dias ainda não tinham sofrido um investimento 

significativo, bem como o relançamento do debate sobre a energia nuclear. 

Pelos mesmos motivos acima referidos, a problemática da produção de produtos 

químicos orgânicos e polímeros sintéticos a partir de fontes renováveis começou 

também a ser equacionada na última década. 

É neste contexto que a biomassa surge como a uma das alternativas mais 

interessantes para a resolução dos problemas causados pela dependência excessiva 

dos recursos fosseis. Biomassa pode ser definida como qualquer material orgânico de 

origem renovável, nesta definição incluem-se: árvores, cereais, resíduos das 

actividades agro-florestais, resíduos aquáticos (como cascas de crustáceos 

provenientes da indústria pesqueira), etc. [1, 2]. 

Assim tem existido um crescente interesse pelos polissacarídeos, que devido à 

sua abundância, biodegradabilidade e disponibilidade na Natureza se têm revelado 

como uma alternativa viável aos produtos derivados do petróleo. Os polissacarídeos 

mais interessantes, quer pela abundância quer pelas propriedades são a celulose, o 
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amido e a quitina (ou mais concretamente o produto obtido pela desacetilação da 

quitina, o quitosano). A celulose é de longe o biopolímero mais abundante na Natureza 

e o mais utilizado, estando a quitina em segundo lugar mas com um enorme potencial 

por explorar. 

Embora a quitina, devido às dificuldades de manipulação que são referidas na 

próxima secção, tenha uma aplicação limitada, o seu produto de desacetilação, o 

quitosano é um material com um vasto leque de características e aplicações 

interessantes. Estas características podem ser comprovadas pelo crescente número de 

publicações sobre o quitosano e seus derivados bem como nas quantidades de quitosano 

produzidos anualmente: em 1983 a produção de quitosano cifrava-se nas 311 toneladas, 

valor que se multiplica por quatro em apenas 3 anos (1270 ton em 1986) [3]; no início 

dos anos noventa esta produção atinge já as 10.000 ton, e em 2003 cerca de 30.000 ton 

[4]. Tornam-se evidentes as potencialidades deste biopolímero, seja por um ponto de 

vista ambiental ou de por ponto de vista económico. 
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1.1 A Quitina e o quitosano 

A quitina (poli-[β-(1-4)–N-acetil-D-glucosamina]) é um polissacarídeo de elevado 

peso molecular, que pode ser encontrado e extraído a partir de exo-esqueletos de 

crustáceos [5], estiletes de lulas [5-7], fungos [6, 7] e também se encontra presente em 

insectos [8, 9], aracnídeos, moluscos e algumas espécies de algas [8]. Este biopolímero 

foi isolado pela primeira vez em 1811 por Braconnot, quando estudava fungos 

superiores, tendo-lhe atribuído a denominação de “fungina”. Esta designação seria 

posteriormente alterada em 1832 por Odier, para a designação actual - quitina - termo 

que deriva do grego xitwuy, que significa cobertura ou túnica [4]. 

Na figura 1, pode observar-se a similaridade estrutural existente entre a celulose 

e a quitina. A principal diferença entre a quitina e a celulose reside na funcionalização 

do carbono 2 da unidade monomérica que na primeira apresenta um grupo OH e na 

segunda por um grupo acetamida. 
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Figura 1: Estrutura química da unidade básica da celulose, da quitina e do quitosano. 
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Na Natureza a quitina apresenta-se em estruturas cristalinas altamente 

organizadas e, dependendo da fonte de onde é extraída pode ser obtida em diferentes 

formas polimórficas [9-11]. As estruturas polimórficas mais comuns são a α- e β-

quitina. Sendo a forma α característica da quitina extraída a partir de estruturas rígidas e 

resistentes como cascas de caranguejos e camarões, a forma β oriunda de estruturas 

mais flexíveis mas igualmente resistentes como os estiletes de lulas [9, 10]. 

Actualmente estima-se que a produção de resíduos ricos em quitina se situe a 

nível mundial acima de 1,5 mil milhões de toneladas/ano, acreditando-se que a 

produção de quitina possa alcançar nas próximas décadas valores da ordem das 25 000 

toneladas/ano. No entanto, as necessidades actuais das diferentes indústrias que utilizam 

a quitina como matéria-prima rondam as 10 mil toneladas/ano [4, 11]. 

A quitina representa um desafio considerável quanto ao desenvolvimento de novas 

aplicações, por ser insolúvel em praticamente todos os solventes, o que não ocorre com 

o quitosano [12]. 

Quando o grau de desacetilação da quitina, resultante da hidrólise dos grupos 

acetamida do carbono 2, é de cerca de 50% (dependendo da origem do material de 

partida), este torna-se solúvel em soluções aquosas diluídas de ácidos passando a ser 

designada por quitosano, (Figura 1) [13, 14]. Este biopolímero foi preparado e isolado 

casualmente em 1858 por Rouget, enquanto tratava quitina com uma solução quente de 

hidróxido de potássio, tendo verificado que o produto resultante era solúvel em ácidos 

orgânicos diluídos. Designando-se inicialmente de “quitina modificada”, só em 1894 é 

que Hoppe-Seyler usou pela primeira vez a designação de quitosano [4]. 

1.1.1 Extracção da quitina 

 Como foi referido anteriormente, a quitina pode ser isolada a partir de várias 

fontes; sendo a mais comum e abundante as cascas de crustáceos. A extracção da 

quitina a partir de crustáceos envolve três passos distintos, com objectivos específicos, 

nomeadamente, a remoção de proteínas, a desmineralização e a despigmentação. 

 A primeira operação de remoção de proteínas, recorre de um modo geral ao uso 

de soluções com diferentes concentrações de NaOH (de 1-10%) ou outras bases, a 

temperaturas entre os 60 e os 100 ºC, por períodos de tempo variáveis [8]. A remoção 
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da fracção proteica pode também ser levada a cabo recorrendo a processos enzimáticos 

e/ou de fermentação microbiana [15]. 

 Segue-se uma etapa de desmineralização que visa a remoção da fracção mineral 

do material de partida (30-55% da massa total) maioritariamente constituída por CaCO3. 

O procedimento mais comum envolve a utilização de uma solução de HCl (ou outros 

ácidos) a 10% à temperatura ambiente [9]. Caso a temperatura seja mais elevada pode 

levar à despolimerização da quitina, por hidrólise das ligações glicosídicas [8]. A 

remoção do CaCO3 pode também ser levada acabo com soluções de EDTA com menor 

risco de hidrólise, mas com menor eficiência do que o processo anterior [9]. 

1.1.2 Preparação de quitosano por desacetilação da quitina 

O quitosano é obtido por desacetilação parcial da quitina, por tratamento com 

soluções de NaOH ou KOH (40-50%) e a temperaturas superiores a 100 ºC [16]. Um 

dos problemas associado à desacetilação é a diminuição da massa molecular média do 

polissacarídeo devido á quebra das ligações glicosídicas nas condições reaccionais 

utilizadas; por exemplo o método descrito por Horowitz [8], em que a quitina é tratada 

com KOH sólido a 180 ºC, ao fim de 30 minutos obtêm-se oligómeros de quitosano 

com graus de polimerização da ordem de 20.  

Diversos estudos têm sido realizados no sentido de minimizar o efeito das 

condições reaccionais sobre o grau de polimerização do quitosano. Entre outros, tem-se 

recorrido ao uso de ambiente inerte, ao tratamento alcalino por etapas, diminuindo-se os 

períodos de tempo que os polissacarídeos se encontram em meio reaccional [4, 9]. 

Também No e a sua equipa obtiveram resultados interessantes utilizando pressão, com 

recurso a uma autoclave, durante curtos períodos de tempo conseguindo desta forma 

reduzir a despolimerização da quitina [17]. 
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1.2 Caracterização da quitina/quitosano 

Algumas características estruturais da quitina e do quitosano desempenham um 

papel determinante nas propriedades destes biopolímeros e nas suas potenciais aplicações. 

De entre estas características salientam-se o grau de acetilação (ou desacetilação) e a 

massa molecular, que são parâmetros importantes para a definição das propriedades 

químicas e físicas da quitina e do quitosano. 

1.2.1 Grau de acetilação 

O grau de desacetilação (GD) é definido como a percentagem de unidades de N-

acetil-D-glucosamida na quitina e quitosano. Como já referido acima, a própria 

definição dos dois biopolímeros assenta neste parâmetro. O grau de acetilação 

influencia de forma determinante o comportamento destes materiais, nomeadamente a 

reactividade e a solubilidade, sendo um dos processos rotineiros de análise no controlo 

de produção dos dois biopolímeros [18]. 

Existem actualmente na bibliografia referência a vários métodos para 

determinação do grau de desacetilação. A opção por um ou outro método é influenciado 

pela disponibilidade e solubilidade da amostra em causa. Assim pode fazer-se a 

separação dos vários métodos analíticos e instrumentais em duas categorias, as 

apropriadas para amostras no estado sólido e as apropriadas para amostras em solução. 

As primeiras podem ser igualmente aplicadas em ambos os biopolímeros enquanto as 

segundas estão mais ajustadas ao quitosano. 

Existem várias técnicas descritas na bibliografia para a determinação do grau de 

acetilação do quitosano, a utilização das diferentes técnicas depende da amostra em 

questão e do grau de precisão pretendidos. Entre as técnicas mais comuns e úteis temos 

a análise por UV, que recorre à análise da primeira derivada do espectro obtido [19-21]; 

a análise por IV; que é a mais utilizada devido ao seu baixo custo e acessibilidade esta 

técnica recorre a uma recta de calibração a partir da razão de absorvâncias e de 

determinadas bandas características [18, 22-25]; por RMN de 
1
H, sendo o grau de 

acetilação é obtido a partir da relação da área de das ressonâncias de alguns protões 
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específicos, como por exemplo, a relação da área dos picos dos protões H-2 da 

glucosamina e dos protões metílicos do grupo N-acetilo [21, 24, 26-28]. 

1.2.2 Massa molecular 

A massa molecular da quitina e do quitosano dependem exclusivamente da fonte 

natural, para o primeiro e, como referido anteriormente, também das condições de 

desacetilação [29], para o segundo. No quitosano, o peso molecular e a sua distribuição 

afectam as características mecânicas, como a viscosidade. A massa molecular do 

quitosano pode ter influência em propriedades específicas de materiais seus derivados, 

nomeadamente, no tamanho dos poros de membranas [30], nas propriedades de 

nanopartículas [31] e na sua actividade antimicrobiana [32, 33]. 

A massa molecular do quitosano pode ser determinada por vários métodos, entre 

eles, a viscosimetria, a dispersão de luz e cromatografia de permeação de gel (GPC). A 

viscosimetria e o GPC são de fácil utilização e de custo relativamente baixo, logo as 

mais. A viscosimetria baseia-se na determinação da viscosidade intrínseca do polímero 

utilizando a equação de Mark-Houwink, a qual relaciona a massa molecular com a 

viscosidade intrínseca [25, 33]. 

1.2.3 Comportamento do quitosano em solução 

A quitina apresenta uma afinidade limitada com solventes devido às fortes ligações de 

hidrogénio intermoleculares e intramoleculares; pode no entanto ser dissolvida em 

sistemas de N,N-dimetilacetamida contendo 5-9% LiCl (DMAc / LiCl) e N-metil-2-

pirrolidinona/LiCl [34, 35], ou solventes bastante específicos, como a hexafluoracetona 

e o hexafluoroisopropanol [14, 36]. 

Contrariamente à quitina, o quitosano apresenta grande solubilidade em soluções 

aquosas de ácidos diluídos, devido á existência de grupos NH2 livres e facilmente 

protonáveis nestas condições (Figura 2), sendo as soluções de ácido acético as mais 

utilizadas [37]. Vários factores influenciam decisivamente a solubilidade do quitosano, 

nomeadamente a temperatura e o grau de desacetilação [38]. 
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NH2 HA NH3 A
 

Figura 2: Reacção de protonação do grupo amina do quitosano. 

 

Por se tratar de um polieletrólito, cuja densidade de carga está dependente do grau 

de acetilação do biopolímero, as suas propriedades em solução são influenciadas pelo pH e 

força iónica do meio. Um baixo grau de acetilação corresponde por isso a um policatião 

altamente carregado em soluções ácidas [25]. 

1.2.4 Energia de superfície 

A purificação do quitosano é um processo essencial quanto estamos a realizar a 

modificação deste, caso não se proceda à sua purificação podem ocorrer discrepâncias 

na análise das características estruturais e nas suas propriedades [26]. Um exemplo 

clássico de uma característica afectada pela presença de impurezas é a sua energia de 

superfície [39]. Este estudo foi realizado após se constatar uma certa incoerência nos 

valores de energia de superfície obtidos por diferentes estudos bem como os valores 

sistematicamente baixos que eram reportados, cerca de 1 8 mJ/m
2
, quando comparados 

com outros polissacarídeos como a celulose e o amido, com valores de 30-40 e 20-30 

mJ/m
2
 respectivamente. 

Os valores de energia de superfície anormalmente baixos seriam atribuídos à 

existência de impurezas apolares, a origem destas impurezas esta claramente associada à 

morfologia natural do crustáceo de onde se extrai a quitina e, posterior conversão em 

quitosano, que são ricas em lípidos, corantes, carbonato de cálcio, e proteínas. Ao serem 

aplicadas técnicas de purificação, descritas na secção 2.2.1, verificou-se o aumento da 

energia de superfície devido à remoção das impurezas apolares presentes nas amostras 

comerciais utilizadas. 
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1.3 Transformação química do quitosano 

Actualmente está descrita na bibliografia uma grande variedade de compostos 

derivados do quitosano, e que na sua maioria resultam da funcionalização do grupo 

amina [33, 40]. Apresentar todas as reacções descritas na literatura está fora do âmbito 

desta tese, assim iremos descrever apenas alguns exemplos seleccionados em função da 

relevância para o corrente trabalho ou em função da aplicação final que lhes está 

associado. Discutem-se de seguida, com algum detalhe algumas das transformações 

mais relevantes no âmbito deste trabalho. 

1.3.1 Alquilação do quitosano 

A alquilação do grupo amina do quitosano pode ser levada a cabo por diversas 

vias, nomeadamente a reacção com epóxidos e com haletos de alquilo. 

1.3.1.1 Alquilação por reacção com epóxidos 

Neste trabalho será recorrente a utilização de reacções de alquilação do 

quitosano. Esta ocorre entre um grupo epóxido e o grupo amina presente no quitosano 

(Figura 3), estando as soluções a temperaturas superiores a 50 ºC. 
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Figura 3: Reacção de alquilação do quitosano. 

 

Um estudo mais aprofundado sobre reacções de alquilação na funcionalização 

do quitosano pode ser consultado na obra de Lang et al [41], recorrendo a diferentes 
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epóxidos, sintetizando vários derivados de quitosano resultantes da funcionalização do 

grupo amina e de grupos OH: N-hidroxietil-, N-hidroxipropil-, N-hidroxibutil-, N-

diidroxipropil-, O-hidroxietil- e O-hidroxipropilquitosano. 

Como o quitosano não é solúvel em água, mas apenas em soluções de ácidos 

diluídos, foram desenvolvidas metodologias para o tornar solúvel em condições de pH 

neutro. Uma das metodologias mais comuns é a formação de sais de amónio 

quaternários. A Figura 4 esquematiza uma via possível para a formação de um sal de 

amónio quaternário, derivado do quitosano [42]. Nesta aproximação para tornar o 

quitosano solúvel em água, procede-se à alquilação do grupo amina com moléculas 

portadoras de grupos amónio quaternário [43-46]. 
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Figura 4: Reacção de alquilação do quitosano com cloreto de glicidiltrimetilamónio. 

 

1.3.1.2 Alquilação com haletos de alquilo 

Uma aproximação alternativa à descrita na secção anterior é a reacção com 

haletos de alquilo do grupo amina da molécula do quitosano. Na Figura 5 temos descrita 

a formação de um sal de amónio quaternário por metilação sucessiva do grupo amina do 

quitosano, utilizando-se diferentes haletos de metilo [47, 48]. 
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Figura 5: Reacção de metilação da molécula de quitosano. 
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1.3.2 Reacção de acilação do quitosano 

A acilação do quitosano tem sido, por norma, realizada com recurso a anidridos 

ou a haletos de acilo Figura 6, ocorrendo a reacção preferencialmente no grupo amina 

em detrimento dos grupos hidroxilo, devido á maior reactividade do primeiro. 
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Figura 6: Formação de amidas; R = grupo arilo ou alquilo. 

 

Se a acilação for realizada de forma controlada, pode conduzir a um quitosano 

parcialmente acilado, dando origem a produtos que alguns autores designam por 

“quitina alcalina”. Caso ocorra uma acilação (Figura 7), provocando a substituição nos 

grupos amina e hidroxilo, obtemos uma molécula de quitosano poliacilada [42]. 
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Figura 7: Formação de derivados acilados do quitosano. 

 

 



14 

 

1.3.3 Formação de bases de Schiff 

A presença de um grupo amina primário no quitosano, torna-o susceptível de 

reagir com aldeídos ou cetonas levando à formação de bases de Schiff, um exemplo 

deste tipo de reacção pode ser observado na Figura 8. 
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Figura 8: Formação de bases de Schiff; R, R’ = H, grupo arilo ou alquilo. 

  

A reacção de formação de bases de Schiff seguidas de redução (aminação 

redutiva) foi igualmente usada para produzir derivados carboxialquilados do quitosano, 

(Figura 9). Estes derivados possuem propriedades interessantes, nomeadamente a 

capacidade de serem solúveis em qualquer valor de pH [42]. 
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Figura 9: Síntese do N-carboxibutilquitosano. 

 

 



15 

 

1.3.4 Reticulação da estrutura do quitosano 

A reticulação da estrutura do quitosano com o objectivo de o dotar de novas 

propriedades mecânicas, pode ser conseguida por diferentes aproximações. Na Figura 

10 está descrita uma forma clássica de se conseguir a reticulação do quitosano. 

Ocorrendo a formação de bases de Schiff intermoleculares, através da introdução de um 

dialdeído [42]. 
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Figura 10: Formação de ligações cruzadas entre cadeias de quitosano, por reacção com dialdeídos. 

 

No presente trabalho também será tentada a reticulação do quitosano. Neste caso 

optou-se por seguir uma via que consiste na modificação prévia do quitosano com uma 

molécula dotada de um grupo furano, procedeu-se de seguida à reticulação por reacção 

com uma bismaleimida, através de uma reacção de Diels-Alder, o processo está descrito 

na secção 3.4.3. O facto de termos enveredado por esta via resulta do facto de esta 

reacção ser reversível, permitindo a recuperação dos reagentes de partida [49]. 

 

R R

 

Figura 11: Reacção de Diels-Alder. 
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A reacção de Diels-Alder consiste numa cicloadição clássica entre um dieno e 

um dienófilo tem recebido crescente interesse desde que foi formulado em 1928 por 

Otto Diels e Kurt Alder, pois representa uma ferramenta de síntese muito útil [50]. Um 

dos aspectos mais interessantes desta reacção, no contexto deste trabalho, a sua 

reversibilidade (Figura 11), que pode ser controlada através do adequado controle da 

temperatura. 
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1.4 Aplicações do quitosano 

Na Tabela 1 estão as áreas de aplicação mais relevantes do quitosano e derivados 

[4, 14, 33]. De longe a área que se destaca é a alimentar, e dentro desta área as 

potenciais aplicações do quitosano vão desde suplementos nutricionais a embalagens 

para alimentos. 

 

Tabela 1: Áreas de aplicação do quitosano. 

Área de aplicação % Quitosano 

Alimentar 60% 

Aplicação como agente floculante 17% 

Cosmética 5% 

Agricultura 5% 

Diversos (têxteis; pasta/papel; área biomédica) 13% 

 

As primeiras aplicações do quitosano compreendiam áreas como o tratamento de 

águas, o processamento de comida e como agente complexante. Com a descoberta de 

novas aplicações para o quitosano, estudos que ainda nos dias de hoje prosseguem com 

excelentes resultados, as áreas de aplicação tem sofrido uma evolução a nível 

qualitativo. Hoje em dia o quitosano é utilizado pela indústria em produtos de valor 

acrescentado, como cosméticos, na indústria farmacêutica, como suplementos 

alimentares e membranas semipermeáveis, bem como vector de medicamentos [3]. 

1.4.1 Aplicação do quitosano e seus derivados na área alimentar 

Pelas características apresentadas, o quitosano tem aplicações muito 

interessantes na formulação e no processamento de alimentos, permitindo o 

melhoramento das características nutricionais, higiénicas e sensoriais [4]. Entre as 

características que o tornam um produto interessante para a área alimentar, salienta-se a 

compatibilidade com o organismo humano e a sua biodegradabilidade. 
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Tem-se assistido nas últimas décadas, a um aumento da utilização do quitosano 

na área alimentar desde o uso como fibra dietética, como conservante e emulsionante 

para molhos e ainda como aditivo para prolongamento do prazo de validade produtos 

alimentares, como frutas frescas [4, 51, 52]. 

1.4.2  Aplicação do quitosano no tratamento de águas residuais 

Sendo um material não tóxico e por se apresentar na forma catiónica a pH 

inferior a 6, o quitosano tem sido utilizado como agente floculante no tratamento de 

águas residuais e como agente complexante no tratamento de águas contaminadas com 

metais pesados [53-55]. 

Estudos de utilização do quitosano no tratamento de água para consumo humano 

revelaram que a sua utilização permite diminuir a turbidez da água bem como sólidos 

suspensos, bem como processamento e eliminação de micro algas [56, 57]. 

1.4.3 Aplicação do quitosano na área biomédica 

Têm-se multiplicado os estudos feitos com o quitosano e as suas aplicações na 

área da saúde, impulsionados pelas características apresentadas pelo quitosano, 

principalmente a sua biocompatibilidade e baixa toxicidade para o organismo [4]. Estas 

fazem com que se possa utilizar o quitosano num vasto conjunto de aplicações 

biomédicas que vão desde tecidos artificiais, efeito coagulante ate sistemas de libertação 

de fármacos. 

Foi comprovado que o quitosano reduz o tempo de coagulação do sangue, facto 

atribuído á capacidade que este possui para agregar eritrocitos devido á interacção das 

cargas positivas dos grupos amónio livre e as cargas negativas dos eritrocitos contendo 

resíduos de ácidos [58]. As capacidades bactericidas do quitosano e da quitina, também 

podem ser úteis quando estes polímeros são colocados directamente sobre o local da 

lesão, com especial importância no tratamento de queimaduras, prevenindo desta forma 

futuras infecções. 
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1.4.4 Filmes de quitosano 

Nos últimos anos tem surgido um interesse crescente na produção de filmes 

baseados em polímeros biodegradáveis como uma forma alternativa de fabricar 

embalagens. A utilidade destes filmes recai sobre a capacidade de agir como um aditivo 

para melhorar a qualidade dos alimentos, através da melhoria da integridade dos 

produtos e de algumas propriedades adicionais, como a actividade antimicrobiana (no 

caso de filmes de quitosano), prolongando-se o tempo de vida dos produtos embalados e 

melhorando a eficiência da embalagem [42, 59]. 

Uma grande variedade de polissacarídeos, proteínas e lípidos têm, nos últimos 

anos, sido utilizados quer sob a forma de misturas, quer isoladamente, para produzir 

filmes e revestimentos. Polissacarídeos como os alginatos, carrageninas, pectinas, 

amido, derivados de celulose e quitosano foram testados para o seu potencial uso como 

filmes biodegradáveis. Geralmente, este tipo de filmes oferece uma boa capacidade 

barreira a gases, mas apresentam resultados menos interessantes para a permeabilidade 

ao vapor de água [42, 60, 61]. 

O quitosano apresenta uma excelente capacidade de formar filmes, que têm 

atraído as atenções e o interesse cientifico e da industria. Mas, apesar das suas 

vantagens e propriedades únicas, os filmes de quitosano apresentam certas 

desvantagens, como a fragilidade [62]. Também a incorporação de quitosano, em papel 

e cartão, como um aditivo no fabrico de papel ou como um revestimento de superfície, 

tem se mostrado capaz de formar filmes finos, podendo ser aplicado com sucesso sobre 

superfícies de papel, melhorando assim o desempenho dos materiais após o seu 

revestimento, em termos de mecânicos, como barreira a gases e propriedades 

antimicrobianas [63]. 
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2 Materiais e métodos 

2.1 Reagentes e equipamento 

As amostras de quitosano usados neste trabalho foram cedidas pela Mahtani 

Chitosan Pvt. Ltd. (Índia) e pela Norwegian Chitosan AS. (Noruega), as suas massas 

moleculares e grau de desacetilação (GD), determinados pela empresa fornecedora, 

estão descritos na Tabela 2. Todas as amostras foram purificadas como descrito 

posteriormente na secção experimental. 

 

Tabela 2: Características das amostras de quitosano utilizadas 

Amostra Fonte GD MW 

CH_SM 
Mahtani Chitosan 

Pvt. Ltd. 
95% 543000 

CH_00066 
Norwegian Chitosan 

AS 
67% 58000 

 

Os reagentes utilizados, cloreto de glicidiltrimetilamónio, éter 

glicidiltetrafluoropropílico, éter glicidilfurfurílico e cloreto de pentafluorobenzoilo) 

eram analiticamente puros sendo adquiridos á empresa Sigma-Aldrich. 

O monómero bifuncional contendo dois grupos maleimida (Figura 12), foi 

sintetizado em laboratório, sendo a sua caracterização e pureza determinada por análise 

de FTIR-ATR e por 
1
H-RMN [49]. 
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Figura 12: Estrutura do monómero de bismaleimida (BBC6). 
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2.1.1 Técnicas de caracterização utilizadas 

 Os espectros de FTIR-ATR das amostras de quitosano modificado e não 

modificado foram realizados num espectómetro Bruker IFS55, equipado com 

uma célula horizontal ATR Golden Gate Specac. A resolução foi de 8 cm
-1

 após 

256 scans. 

 

 Os espectros de UV foram obtidos num espectrofotómetro Jasco V-560 a uma 

temperatura controlada utilizando células de 1 cm Hellma Suprasil equipados 

com espessadores de quartzo de 9,9 mm. 

 

 Neste trabalho, os ângulos de contacto com água foram medidos num aparelho 

denominado “Surface Energy Evaluation System” (Figura 13) comercializado 

pela Universidade Brno (República Checa). Cada valor de ângulo de contacto 

obtido corresponde ao valor médio resultante de três medições. 

 

 

Figura 13: Aparelho de medição de ângulos de contacto Surface Energy Evaluation System [64]. 

 

 Os espectros de RMN foram adquiridos num aparelho Bruker AMX 300 da 

Universidade de Aveiro. As amostras de quitosano modificadas e não 

modificadas foram dissolvidos numa solução de ácido acético deuterado (1%) 

em D2O, usando TMS como referência interna. A única excepção ocorreu para 

as amostras de quitosano modificado com éter glicidilfurfurílico) e do 

monómero de bismaleimida C6, utilizando-se uma solução em D2O de ácido 
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acético deuterado 1% para o derivado de quitosano misturado com uma solução 

de DMSO deuterado para a bismaleimida. De salientar que todas as amostras 

foram obtidas pelo aparelho a 75 ºC com excepção dos espectros obtidos durante 

o acompanhamento da reacção de Diels-Alder, obtidas à temperatura ambiente. 
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2.2 Procedimentos experimentais 

2.2.1 Purificação do quitosano 

O quitosano dissolvido numa solução aquosa de ácido acético (1%) foi filtrado 

sob vácuo, e de seguida foi precipitado com recurso a uma solução aquosa de hidróxido 

de sódio (0,5 M). O quitosano precipitado foi lavado com água destilada até à sua 

neutralidade, a amostra obtida foi congelada e liofilizada, de forma a remover toda a 

água existente. O quitosano purificado foi caracterizado por FTIR-ATR e 
1
H-RMN. 

2.2.2 Reacção de alquilação do quitosano com cloreto de 

glicidiltrimetilamónio (GTMAC) 

Foram empregues duas estratégias para a obtenção do derivado de quitosano 

funcionalizado com GTMAC (Figura 14). Numa primeira reacção de alquilação o 

quitosano encontrava-se dissolvido numa solução de ácido acético (1%), e a segunda 

com o quitosano em suspensão em água destilada. 
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Figura 14: Reacção do quitosano com cloreto de glicidiltrimetilamónio (GTMAC). 

 

Foram obtidas 8 amostras para a abordagem utilizando quitosano dissolvido em 

ácido acético 1%. As reacções foram realizadas utilizando 25g de uma solução (2% 

m/v) de quitosano em ácido acético (1%), adicionando cloreto de glicidil 
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trimetilamónio. Foram utilizados ensaios com diferentes proporções molares 

NH2/epóxido (1:1, 1:2, 1:3 e 1:4). As reacções foram realizadas a uma temperatura de 

65 ºC com tempos de reacção de 6 e 24h. As amostras de quitosano modificado foram 

precipitadas em etanol absoluto, procedendo-se a três lavagens com o mesmo solvente 

de seguida secas numa estufa a uma temperatura de 60Cº. 

Na segunda estratégia fizeram-se 4 ensaios, dispersando 200 mg de quitosano 

em 30 ml de água destilada. Adicionou-se à mistura sob agitação cloreto de 

glicidiltrimetilamónio em diferentes proporções molares NH2/epóxido (1:2, 1:4) 

deixando a reagir durante 24h a uma temperatura de 65Cº. Como as amostras obtidas 

após a reacção se tornaram solúveis em água, estas foram precipitadas e lavadas com 

etanol absoluto, sendo as amostras secas na estufa a uma temperatura de 60Cº [44]. 

2.2.3 Reacção de alquilação do quitosano com éter 

glicidiltetrafluoropropílico (GTFE) e éter glicidilfurfurílico (FGE) 

Foram realizados 3 ensaios para cada uma das funcionalizações acima referidas. 

Colocou-se 25g de uma solução de quitosano (2% m/v) em ácido acético (1%) sob 

agitação e a uma temperatura constante de 60 ºC (Figura 15). Adicionando-se à solução 

o reagente pretendido em diferentes proporções molares NH2/epóxido (1:1, 1:2, 1:3) 

para dois tempos de reacção (6 e 24h). O produto obtido em cada reacção foi 

precipitado e lavado com etanol absoluto, sendo as amostras secas numa estufa a uma 

temperatura de 60 ºC. 
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Figura 15: Reacção de alquilação do quitosano com éter glicidiltetrafluoropropílico e éter 

glicidilfurfurílico. 
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2.2.4 Reacção de funcionalização do quitosano com cloreto de 

pentafluorobenzoílo (PFB) 

Colocou-se um equivalente, 0,48 ml, (relativo ao total de grupos funcionais OH 

e NH2, do quitosano) de cloreto de pentafluorobenzoílo num balão de fundo redondo de 

25 ml. Adicionou-se em seguida tolueno seco ou DMF (8 ml), piridina (um equivalente, 

0,27 ml) e por fim quitosano purificado (200 mg). Foram realizados 9 ensaios, sendo a 

reacção conduzida sob agitação fazendo-se variar a temperatura (65, 80 e 100 ºC) e o 

tempo de reacção (1, 5 e 20h) (Figura 16). 
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Figura 16: Reacção de funcionalização do quitosano com cloreto de pentafluorobenzoílo 

 

O produto obtido foi sequencialmente filtrado e lavado com tolueno, 

diclorometano e etanol absoluto, sendo em seguida sujeito a uma extracção de Soxhlet 

com diclorometano durante 12h. Por fim de o produto foi seco numa estufa a 60 ºC [65]. 

2.2.5 Reacção de reticulação do derivado de quitosano com bismaleimida 

Os ensaios de reticulação das cadeias do quitosano foram realizados entre o 

derivado de quitosano, funcionalizado com éter glicidilfurfurílico, e um monómero de 

bismaleimida, tendo em conta o grau de substituição do derivado de quitosano, (no caso 

25%), estabeleceu-se uma proporção molar furano/maleimida numa relação de 2 para 1. 

Dissolveu-se 0,1g do derivado de quitosano funcionalizado com éter 

glicidilfurfurílico na proporção 1:2/1:3, numa solução (2%) de ácido acético 1%, a que 
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se adicionou 0,017g de bismaleimida dissolvida em DMSO. As duas soluções foram 

misturadas num balão e colocadas sob agitação a uma temperatura de 65ºC, sendo 

reacção seguida por 
1
H-RMN e UV. 

2.2.6 Preparação de filmes de quitosano 

Os filmes foram obtidos pelo método de casting utilizando soluções de 

quitosano purificado a 1% massa/volume numa solução de ácido acético. As soluções 

obtidas foram inicialmente agitadas durante 12 horas até se obter uma dissolução total, 

sendo de seguida espalhados numa placa de acrílico e secas a 30  C durante 16 horas 

numa estufa ventilada. 
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3 Resultados e discussão 

Este trabalho apresenta como objectivo a síntese de derivados de quitosano 

dotando-o de propriedades interessantes, como solubilidade em água ou 

hidrofobicidade, para posteriores aplicações, nomeadamente na formação de filmes, ou 

como composto utilizado no revestimento de folhas de papel. 

 A discussão dos resultados encontra-se organizada tendo em linha de conta as 

características dos derivados de quitosano obtidos, nomeadamente: 

- derivados solúveis em água; 

- derivados com hidrofobicidade; 

- e, finalmente derivados funcionalizados com grupos furano passíveis de serem 

utilizados em reacções de reticulação.  

 Estando a reacção de funcionalização do quitosano com um sal de amónio 

quaternário já descrita na bibliografia [45, 66] não deixa de ser interessante a sua 

realização no presente trabalho, para numa primeira etapa verificar e optimizar os 

métodos utilizados, posteriormente empregues nas reacções seguintes. Também se 

mostrou interessante analisarmos dois métodos de formar o derivado de quitosano 

solúvel em água, ao mesmo tempo que se verificaria a hipotética influência da massa 

molecular sobre o grau de substituição. 

 Na segunda parte do trabalho o objectivo passa por tentar produzir derivados de 

quitosano com características hidrofóbicas, tendo em vista a preparação de filmes. 

 Na última parte do trabalho pretende-se funcionalizar a molécula de quitosano 

introduzindo grupos furano na sua estrutura. Estes grupos vão permitir reticular o 

quitosano, de forma reversível por reacção de Diels-Alder com uma bismaleimida. 
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3.1 Caracterização dos materiais de partida 

Para confirmar a existência das reacções no quitosano com os diferentes 

reagentes, utilizou-se duas técnicas espectroscópicas, a análise por FTIR-ATR e a 

análise de 
1
H-RMN, sendo indispensável procedermos à caracterização do quitosano 

utilizado nas diferentes reacções.
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Figura 17: Espectro de FTIR-ATR do quitosano de elevada massa molecular. 

 

As amostras de quitosano usadas neste estudo apresentam espectros de FTIR-

ATR (Figura 17), semelhantes aos descritos na literatura para estes materiais [44, 45]. 

Os espectros obtidos quer para as amostras de baixo peso molecular quer para as de 

elevado peso molecular apresentam-se similares. Destacam-se as bandas a 3350 cm
-1

 

que corresponde á vibração dos grupos O-H e N-H, a 1591 e 1641 cm
-1

 correspondente 

ao grupo amina primária e secundária respectivamente. A 1150 cm
-1

 observa-se a banda 

correspondente á tensão anti-simétrica da ponte C-O-C. Observamos entre 1030 e 1080 
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cm
-1

 uma banda bastante intensa correspondente às vibrações próprias do esqueleto da 

estrutura piranosídica [8]. 

Os espectros de 
1
H-RMN (Figura 18), das amostras de quitosano usadas como 

material de partida neste estudo apresentam perfis semelhantes aos descritos na 

literatura [44, 45]. Destacam-se os sinais a δ 3,5 ppm correspondente ao protão H-2, 

este não estará tão desprotegido como os protões ligados aos carbonos com grupos 

hidróxidos, devido ao menor efeito desprotector do azoto. A δ 2.2 ppm observa-se o 

sinal do protão H-2’. Embora este sinal seja atribuída aos protões do grupo acetilo, não 

é em geral viável utiliza-lo na formação de graus de substituição/acetilação, uma vez 

que o mesmo surge sobreposto à ressonância do sinal equivalente ao ácido acético. 

 

 

 

Figura 18: Espectro de 
1
H-RMN do quitosano de elevada massa molecular. 

 

Existem sinais aos quais não é possível designar individualmente os protões H-3, 

H-4, H-5 e H-6. Estes sinais correspondem aos protões dos carbonos ligados a grupos 

hidroxilo, situando-se a δ 3.6-4.4 ppm. O sinal mais desprotegido correspondente ao 

protão anomérico H-1, com a δ 5.1 ppm. 
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3.2 Síntese e caracterização de cloreto de N-(2-hidroxipropil 

trimetilamónio)quitosano 

Com o objectivo de verificar a influência da massa molecular na produção de um 

derivado de quitosano solúvel em água, fez-se reagir quitosanos com diferentes massas 

moleculares com cloreto de glicidiltrimetilamónio (GTMAC), Figura 19. A solubilidade 

em água é atribuída à funcionalidade de sal de amónio quaternário presente na molécula 

do GTMAC. 
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Figura 19: Reacção do quitosano com cloreto de glicidiltrimetilamónio (GTMAC). 

 

Foram empregues duas metodologias, já descritas na bibliografia [45, 46], que 

diferem entre si na forma como o quitosano se apresenta, podendo encontra-se 

dissolvido numa solução de acido acético (1%) ou em suspensão em água. A partir dos 

resultados obtidos podem ser tiradas ilações quanto à influência que cada uma das 

metodologias e massas moleculares têm sobre o grau de substituição. As amostras 

obtidas estão descritas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Amostras do derivado de quitosano obtido por reacção com GTMAC. 

Amostra MW Meio de reacção GD 

HMW_CH_GTMAC_het 543000 Suspensão 95% 

HMW_CH_GTMAC_hom 543000 Solução 95% 

LMW_CH_GTMAC_het 58000 Suspensão 67% 

LMW_CH_GTMAC_hom 58000 Solução 67% 
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3.2.1 Caracterização por FTIR-ATR 

Os espectros de FTIR-ATR do quitosano modificado com GTMAC (Figura 20), 

apresentam como principais diferenças relativamente ao material de partida, o 

desaparecimento da banda a 1590 cm
-1

 atribuída ao grupo amina primária e o acentuar 

da banda característica da amina secundária a cerca de 1640 cm
-1

, esta inversão na 

intensidade das bandas ocorre devido á reacção da amina primária com o epóxido do sal 

de amónio quaternário. De salientar o aparecimento de novas bandas a 2970 cm
-1

 e a 

1480 cm
-1

 correspondente à vibração das ligações dos grupos metilo associadas ao 

grupo amónio [44]. 

 Ao analisar os espectros da Figura 20, podemos retirar ilações quanto à 

influência do método utilizado no grau de substituição obtido, sendo visível que a 

utilização do quitosano em suspensão apresenta graus de substituição mais elevados, 

verificáveis pelas bandas mais intensas, a 1590 cm
-1

 e 1640 cm
-1

. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

2970 cm
-1

LMW_CH_hom

LMW_CH_het

LMW_CH

1640 cm
-1

Amina secundária

1480 cm
-1

Figura 20: Espectros de FTIR-ATR para quitosanos de baixo pesam molecular (LMW_CH) 

purificado e modificado com GTMAC. 
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3.2.2 Análise por 
1
H-RMN 

Os espectros de 
1
H-RMN das amostras de quitosano modificado com GTMAC, 

(Figura 21), evidenciam o aparecimento de novos sinais relativamente ao material de 

partida com δ 3,8 ppm correspondente aos protões H-4’’dos grupos metilo do grupo 

amónio. 

A δ 3,5 ppm temos o sinal dos protões H-1’’ e H-2; estão ambos ligados a 

carbonos com um átomo de azoto, mas o facto dos protões H-2 estarem ligados a um 

carbono com uma amina carregada positivamente faz com que este esteja mais 

desprotegido surge a δ 3.7 ppm enquanto o H-1’’ surge a δ 3.2 ppm. 

 

 

Figura 21: Espectro de 
1
H-RMN para as amostras de quitosano de elevado peso molecular 

(HMW_CH) modificado com GTMAC. 

 

 O grau de substituição destes derivados (Tabela 4) foi calculado tirando partido 

dos espectros de 
1
H-RMN e a equação abaixo indicada, com base nas integrações dos 

sinais de H-1 e H-4’’. 
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O cálculo do grau de substituição das amostras de quitosano modificado com 

GTMAC foi realizado com recurso á Equação 1, onde os protões da estrutura, 

responsáveis pelo sinal I4’’ e I1 correspondem aos valores dos integrais dos sinais 

obtidos nos espectros, para os protões H4’’ e H1. 

 

Tabela 4: Valores dos integrais dos protões H-1, H-1’ e H-4’’ para os diferentes derivados obtidos. 

Protão 
HMW_CH 

GTMAC_het 

LMW_CH 

GTMAC_het 

HMW_CH 

GTMAC_hom 

LMW_CH 

GTMAC_hom 

H-1 1,0 0,2 1,0 1,0 

H-1’ 1,4 1,0 0,9 1,3 

H-4’’ 14,8 10,6 11,9 10,1 

Grau de 

Substituição 
62% 86% 57% 53% 

 

Na Tabela 3 é possível verificar os graus de substituição obtidos para as diferentes 

amostras, destacando-se a LMW_CH_GTMAC_het com um valor obtido de 85%. Este 

valor pode ser atribuído à utilização de um quitosano de peso molecular baixo 

(LMW_CH) e ao método utilizado, neste caso em suspensão em água onde se adicionou 

o reagente. 

Comparando os resultados obtidos para a mesma amostra de partida sujeita a 

métodos diferentes de funcionalização, são observáveis melhores resultados para o 

método com quitosano em suspensão no caso das amostras de baixo peso molecular. 

Para as amostras de elevado peso molecular também se observam melhores resultados 

para o método com o quitosano em suspensão, mas neste caso as diferenças de GS são 

menores. 

Todas as amostras obtidas, e independentemente do método utilizado, do grau de 

substituição atingido ou da sua massa molecular são solúveis em água. O Facto de as 

amostras serem todas solúveis pode ser atribuído aos graus de substituição obtidos 

serem sempre consideravelmente elevados. 

Uma explicação para estes resultados pode estar relacionada com o facto do 

quitosano em suspensão se ir dissolvendo de forma gradual, e estando todos os 

reagentes em água, o que não acontece no outro método onde temos um quitosano 

previamente dissolvido em ácido acético. Podendo também o pH da solução ter alguma 
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influência na forma como o GTMAC interage com as moléculas de quitosano, pois 

estando o quitosano em meio ácido o seu grupo NH2 aparece protonado. 

Também se observaram graus de substituição mais elevados para as amostras de 

quitosano de baixo peso molecular quando comparado com as amostras de elevado peso 

molecular. Podendo estar a explicação no próprio tamanho das cadeias e, estando menos 

grupos NH2 impedidos pela macromolécula para reagir com o GTMAC [67]. 
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3.3 Síntese de derivados de quitosano perfluorados 

Foram seguidas duas estratégias para obter derivados do quitosano com grupos 

perfluorados para lhe conferir um carácter hidrofóbico. A primeira estratégia aproveitou 

o conhecimento adquirido na secção anterior, utilizando uma alquilação. A segunda 

estratégia recorreu a um cloreto de ácido através de uma reacção de acilação. 

3.3.1 Síntese de um derivado de quitosano com glicidiltetrafluoropropílico 

Pretendeu-se primeiro levar a cabo a reacção usando as condições reaccionais 

descritas na secção anterior para a síntese do sal de amónio. Após obtenção do derivado 

de quitosano (Figura 22) procedeu-se a uma optimização das condições de reacção 

(Tabela 5), fazendo variar a razão de grupos NH2/epóxido, de forma a obter derivados 

com diversos graus de substituição. 
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Figura 22: Reacção do quitosano com éter glicidiltetrafluoropropílico. 

 

Optando-se em seguida por fazer uma caracterização por FTIR-ATR, por 
1
H-

RMN e por análise elementar apenas para as reacções de proporções NH2/GTFE 1:2 e 

1:3, por apresentarem graus de substituição com valores relevantes. 

Com vista a verificar uma possível aplicação prática da síntese deste derivado, 

procedeu-se à preparação e caracterização de filmes, através da determinação do ângulo 
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de contacto, de quitosano e respectivos derivados, verificando-se os efeitos sobre as 

propriedades dos filmes, com especial atenção para a hidrofobicidade. 

 

Tabela 5: Amostras do derivado de quitosano obtido por reacção com GTFE. 

Amostra NH2/GTFE T (ºC) T (horas) 

HMW_CH_GTFE_1:2 1:2 60ºC 24h 

HMW_CH_GTFE_1:3 1:3 60ºC 24h 

HMW_CH_GTFE_1:4 1:4 60ºC 24h 

3.3.1.1 Análise por FTIR-ATR 

Os espectros de FTIR-ATR dos derivados de quitosano modificado com GTFE, 

(Figura 23), apresentam como alterações significativas relativamente ao composto de 

partida o aparecimento de uma banda a 830 cm
-1

 correspondente à vibração do éter 

alifático. Pode-se observar também a perda de intensidade da banda correspondente a 

amina primária a 1590 cm
-1

 com o acentuar simultâneo da banda correspondente a 

amina secundária a 1640 cm
-1

. 

 

4000 3000 2000 1000

HMW_CH_GTFE_1:3

HMW_CH_GTFE_1:2

HMW_CH

830 cm-1 

éter alifático 

1640 cm
-1

Amina secundária

1050-1300 cm
-1

Figura 23: Espectros de FTIR-ATR para quitosano modificado com Éter 

glicidiltetrafluoropropílico (GTFE). 
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Finalmente é possível observar o aparecimento de bandas características de 

vibrações das ligações C-F a 1202 cm
-1

 e 1230 cm
-1

. 

3.3.1.2 Análise por 
1
H-RMN 

Os espectros de 
1
H-RMN das amostras de quitosano modificado com éter 

glicidiltetrafluoropropílico (Figura 24), evidenciam relativamente ao espectro do 

reagente de partida o aparecimento de novos sinais, com destaque para o sinal do protão 

H-5’’ a δ 6 ppm e o sinal a δ 3,5 ppm correspondente ao protão H-1’’. 

 

 

Figura 24: Espectro de 
1
H-RMN para quitosano modificado com GTFE proporção 1:3. 

 

O sinal intenso na forma de um triplo tripleto a δ 6.5-7.0 ppm corresponde ao 

protão H-5’’ que acoplados com os átomos de flúor geminais e vicinais. Este sinal surge 

a  elevado devido ao efeito desprotector dos átomos de flúor presentes na estrutura. 

 O cálculo do grau de substituição das amostras de quitosano modificadas com 

GTFE foi realizado com recurso á Equação 2, onde os protões da estrutura, responsáveis 

pelo sinal I5’’ e I1, correspondem aos valores dos integrais dos sinais obtidos nos 

espectros, para os protões H5’’ e H1. 

O

H

H

HO

H

H

HO

O

O

H

O

H

HO

H

H

NHH

OH

OH

H

NH

O

1
2

3

4
5

6

1''

2''

O1'

n

2'

O

5''

3''

F

F

F
F

4''



40 

 

 

5'' 5''

1 1(1 )

H GS I

H GS I


  

Equação 2 

 

Os graus de substituição obtidos, Tabela 6, não variaram significativamente para 

as diferentes condições reaccionais utilizadas, situando-se entre 29 e 33 %, ocorrendo 

uma pequena diminuição do grau de substituição na medida que se diminuía a 

quantidade de reagente utilizado. 

 

Tabela 6: Valores dos integrais dos protões H-1 e H-5’’ para os diferentes derivados obtidos. 

Derivado H-1 H-5’’ Grau de substituição 

CH_GTFE_1:2 1,0 0,4 29% 

CH_GTFE_1:3 1,0 0,4 29% 

CH_GTFE_1:4 1,0 0,5 33% 

 

3.3.1.3 Análise elementar 

De forma a confirmar a ocorrência de reacção, bem como a confirmar os graus 

de substituição calculados pela análise dos espectros obtidos por 
1
H-RMN, as amostras 

foram analisadas por análise elementar (Tabela 7). 

 O grau de substituição obtido na formação dos derivados de quitosano foi 

calculado utilizando a Equação 3, esta tem em conta a quantidade e massa atómica dos 

átomos presentes na estrutura do derivado de quitosano e a percentagem de átomos de 

flúor presentes nas amostras obtidas. 
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Equação 3 

 

 Os resultados obtidos (Tabela 7) vêem de encontro ao que foi verificado na 

análise dos espectros de 
1
H-RMN, não se observando uma variação significativa da 
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percentagem flúor, e consequentemente do grau de substituição, verificando-se no 

entanto que a análise elementar aponta sistematicamente para valores de GS mais baixos 

(21 a 24%) do que os calculados com base nos espectros de 
1
H-RMN. 

 

Tabela 7: Análise elementar dos derivados HMW_CH_GTFE_1:2 e HMW_CH_GTFE_1:3. 

Elemento 

Químico 

HMW_CH_GTFE 

1:2 

HMW_CH_GTFE 

1:3 

C 40,33% 39,89% 

H 6,10% 6,19% 

N 5,75% 5,93% 

F 9,65% 9,28% 

Grau de 

Substituição 
24,8 21,6% 

 

 Numa primeira análise os valores dos graus de substituição obtidos, e 

independentemente da técnica de análise empregue, mostram-se bastante próximos, para 

as duas amostras de HMW_CH_FGE, quer para proporção molar 1:2 ou 1:3. Podendo-

se assim afirmar que o grau de substituição não se altera significativamente com o 

aumento das proporções molares NH2/GTFE. 

3.3.1.4 Ângulo de contacto 

Tendo conseguido com sucesso a modificação do quitosano, dotando-o de 

grupos perfluorados, foram preparados filmes e medidos os seus ângulos de contacto 

com água. Foram determinados os ângulos de contacto para filmes de quitosano 

purificado de elevada massa molecular (HMW_CH) e de duas amostras de derivados 

modificados com grupos perfluorados, HMW_CH_GTFE_1:2 e HMW_CH_GTFE_1:3. 

Analisando os valores de ângulos de contacto obtidos (Tabela 8), não se pode 

afirmar categoricamente que a modificação conferiu propriedades hidrofóbicas aos 

filmes de quitosano, uma vez que o aumento dos valores dos ângulos de contacto é 

pouco significativo quando comparado com valores existentes na literatura para 

estruturas similares, como celulose [68]. A única alteração significativa ocorre com a 

análise dos valores de ângulo de contacto ao longo do tempo, onde podemos observar 
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que os ângulos de contacto para os filmes de quitosano modificado diminuem de forma 

mais suave do que os filmes de quitosano purificado não modificado. 

 

Tabela 8: Valores dos ângulos de contacto de filmes de quitosano e seu derivado com GTFE. 

Tempo HMW_CH_SM HMW_CH_GTFE_1:2 HMW_CH_GTFE_1:3 

Média 

t=0s 
74 85 78 

t=0s 69 81 82 

t=30s 41 65 68 

t=60s Desaparece 62 62 

t=90s ---- 62 62 

t=120s ---- 59 57 

 

 Uma possível explicação para os baixos valores de ângulo de contacto pode estar 

relacionada com o facto de todos os filmes terem sido preparados com recurso a 

soluções aquosas ácidas, permanecendo alguma água nos filmes obtidos e aumentando a 

sua afinidade para com a água. Uma possível alternativa para ultrapassar este problema 

pode passar pela neutralização dos filmes de quitosano após o seu fabrico com recurso a 

soluções alcalinas. 
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3.3.2 Síntese do derivado de quitosano com cloreto de pentafluorobenzoílo 

(PFB) 

Nesta secção testou-se a funcionalização do quitosano com cloreto de 

pentafluorobenzoílo (Figura 25). Como o grupo amina apresenta uma maior 

reactividade do que os grupo OH, a reacção terá lugar preferencialmente nesse grupo, 

mas não se deve excluir a possibilidade de ocorrer em simultâneo a funcionalização de 

alguns grupos OH. 
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Figura 25: Reacção de funcionalização do quitosano com cloreto de pentafluorobenzoílo. 

 

Foram testados diferentes solventes, para diferentes tempos de reacção e 

temperatura, de forma a obter derivados com diferentes valores de DS. Os resultados 

obtidos com base na análise de FTIR, que confirma a funcionalização, permitiram-nos 

seleccionar quatro amostras (Tabela 9), duas para os solventes utilizados (tolueno e 

DMF) e para os dois tempos de reacção (5 e 24h), para caracterização detalhada. 

 

Tabela 9: Amostras do derivado de quitosano obtido por reacção com PFB. 

Amostra Solvente T (ºC) T (horas) 

HMW_CH_PFB_Tol/5h Tolueno 80ºC 5h 

HMW_CH_PFB_Tol/24h Tolueno 80ºC 24h 

HMW_CH_PFB_DMF/5h DMF 80ºC 5h 

HMW_CH_PFB_DMF/24h DMF 80ºC 24h 
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3.3.2.1 Análise por FTRI-ATR 

Nos espectros de FTIR-ATR dos derivados de quitosano modificados com PFB 

em tolueno (Figura 26), e relativamente ao composto de partida observa-se o 

aparecimento de uma banda a 1530 cm
-1

 atribuída à vibração de um grupo amida. 

Também se observa a perda de intensidade da banda a 1590 cm
-1

 correspondente à 

vibração do grupo amina a 1640cm
-1

. 

 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

HMW_CH

HMW_CH_PFB_24h

HMW_CH_PFB_5h

1460-1580 cm-1

amida mono-substituída

1640 cm
-1

Amina secundária

Figura 26: Espectros de FTIR-ATR para quitosano modificado com PFB utilizando como solvente 

tolueno. 

 

Nos espectros de FTIR ATR das amostras obtidas em DMF (Figura 27) são 

visíveis as mesmas bandas referidas para as amostras preparadas em com o tolueno, 

sendo no entanto mais intensas, indicando consequentemente um maior grau de 

substituição. 

A 1710 cm
-1

 observa-se uma banda bastante intensa, que desaparece quando as 

amostras são exaustivamente extraídas e secas à temperatura ambiente. Assim a 

hipótese de esta poder dever-se á formação de algumas ligações éster, resultantes da 

reacção do cloreto de pentafluorobenzoílo com grupos OH do quitosano é excluída 
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verificou-se o total desaparecimento da banda. Uma explicação será a atribuição desta 

banda a impurezas que se terão formado na amostra. De salientar que a banda não foi 

registada quando se utilizou tolueno como solvente, e que todas as amostras obtidas 

foram sujeitas a extracção por Soxhlet. 

 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

1710 cm
-1

1640 cm
-1

Amina secundária

HMW_CH

HMW_CH_PFB_24h

HMW_CH_PFB_5h

1460-1580 cm-1

amida mono-substituída

1640 cm
-1

Amina secundária

Figura 27: Espectros de FTIR-ATR para quitosano modificado com PFB utilizando como solvente 

DMF 

 

3.3.2.2 Análise elementar 

De forma a confirmar a ocorrência de reacção, bem como a calcular os graus de 

substituição obtidos nas diferentes reacções, as amostras foram analisadas por análise 

elementar. 

O grau de substituição obtido na formação dos derivados de quitosano foi 

calculado utilizando a Equação 4, esta tem em conta a quantidade e massa molecular 

dos átomos presentes na estrutura do derivado de quitosano e a percentagem de átomos 

de flúor presentes nas amostras obtidas. 
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Equação 4 

 

 Os valores que foram obtidos pela análise elementar estão descritos na Tabela 

10, onde é visível que as percentagens de átomos de flúor são relativamente baixas para 

os tempos de reacção de 5 horas, o que já é um indicativo de estarmos na presença de 

graus de substituição reduzidos. 

O cálculo do grau de substituição (GS) foi obtido com recurso à utilização da 

Equação 4, deduzida a partir da estrutura química do derivado de quitosano obtido, num 

método similar ao empregue na secção anterior. Como seria de prever os graus de 

substituição obtidos para as amostras dos derivados para tempos de reacção de 5 horas, 

foram pequenos. 

No caso da amostra HMW_CH_PFB_tolueno/5h obteve-se um grau de 

substituição de 0,58%, um valor que se pode considerar desprezável não sendo possível 

afirmar com certeza que ocorreu reacção. Quando se utilizou DMF em vez de tolueno 

como solvente o valor do GS obtido foi de 1%, indicando a existência de 

funcionalização do quitosano ainda que num grau de substituição modesto. 

 

Tabela 10: Resultados obtidos por análise elementar. 

Elemento 

Químico 

HMW_CH_PFB 

Tolueno/5h 

HMW_CH_PFB 

DMF/5h 

HMW_CH_PFB 

Tolueno/24h 

HMW_CH_PFB 

DMF/24h 

C 37,63% 37,37% 38,93% 34,71% 

H 6,73% 6,75% 7,22% 6,29% 

N 7,19% 7,17% 7,36% 6,49% 

F 0,34% 0,59% 0,27% 2,25% 

Grau de 

Substituição 
0,6% 1,0% 0,5% 4,9% 

 

 Os valores da analise elementar para ambas as amostras de 24h apresentam 

percentagens de flúor mais elevadas do que para as obtidas para 5h. Mais uma vez os 

melhores graus de substituição foram obtidos para as amostras obtidas com o solvente 

DMF, obtendo um grau de substituição de 5% para a amostra obtida para 24h em DMF. 
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3.4 Modificação do quitosano com éter glicidilfurfurílico 

A modificação do quitosano com éter glicidilfurfurílico (Figura 28) foi realizada 

seguindo o mesmo método utilizado na secção 3.2. Ao funcionalizarmos o quitosano 

com um grupo contendo um anel furanico é-lhe conferida a capacidade de reagir com 

moléculas que possuam grupos bismaleimida através de reacção de Diels-Alder levando 

a uma reticulação reversível da estrutura do quitosano. 
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Figura 28: Reacção do quitosano com éter glicidilfurfurílico (FGE). 

 

 Como para as anteriores modificações, também nesta se procedeu à optimização 

das condições de reacção, verificando-se os melhores resultados, neste caso os melhores 

graus de substituição, na Tabela 11 podemos observara as amostras caracterizadas de 

forma promenorizada. A reacção foi comprovada pela análise de espectros de FTIR-

ATR e por 
1
H-RMN. 

 

Tabela 11: Amostras do derivado de quitosano obtido por reacção com FGE. 

Amostra NH2/FGE T (ºC) T (horas) 

HMW_CH_FGE_1:2 1:2 60ºC 24h 

HMW_CH_FGE_1:3 1:3 60ºC 24h 

HMW_CH_FGE_1:4 1:4 60ºC 24h 
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3.4.1 Análise por FTIR-ATR 

A análise dos espectros de FTIR-ATR das amostras de quitosano modificado 

com FGE (Figura 29), apresenta como principais diferenças relativamente ao material 

de partida, o aparecimento de uma banda a 800 cm
-1

 que corresponde à vibração da 

estrutura cíclica do anel furano monosubstituido, o aparecimento da banda 

correspondente à vibração do éter alifático a 830 cm
-1

. 

 

4000 3000 2000 1000

800-840 cm-1

estrutura do anel furano

HMW_CH_FGE_1:3

HMW_CH_FGE_1:2

HMW_CH

830 cm-1 

éter alifático 

1640 cm
-1

Amina secundária

 

Figura 29: Espectros de FTIR-ATR para quitosano modificado com FGE. 

 

Observamos ainda uma redução de intensidade da banda a 1590 cm
-1

 

correspondente à vibração do grupo amina primário e o aumento de intensidade da 

banda correspondente à vibração do grupo amina secundária a 1640 cm
-1

, indicando a 

ocorrência de reacção no grupo amina primário do quitosano. 

3.4.2 Análise por 
1
H-RMN 

Os espectros de 
1
H-RMN das amostras de quitosano modificado com éter 

glicidilfurfurílico (Figura 30), evidenciam o aparecimento de novos sinais em relação ao 
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espectro do reagente de partida, com destaque para o sinal dos protões H-5’’ e H-6’’ a δ 

7,0 ppm e o sinal a δ 8.1 ppm correspondente ao sinal do protão H-7’’, atribuídos aos 

protões do anel furânico do grupo glicidilfurfurílico.  

 

 

Figura 30 Espectro de 
1
H-RMN para quitosano modificado com FGE proporção 1:3. 

 

O cálculo do grau de substituição das amostras de quitosano modificadas com 

FGE foi realizado com recurso á Equação 5, onde os protões da estrutura, responsáveis 

pelo sinal I7’’ e I1, correspondem aos valores dos integrais dos sinais obtidos nos 

espectros, para os protões H7’’ e H1. 
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1 1(1 )
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Equação 5

  

Os resultados obtidos através deste cálculo apresentam valores similares para as 

amostras analisadas, como podemos verificar na Tabela 12. No caso das amostras 

HMW_CH_FGE_1:2 e HMW_CH_FGE_1:3 os resultados obtidos são quase idênticos, 

28% para o primeiro e 27% para o segundo, indicando a falta de influência que as 
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diferentes proporções molares NH2/epóxido (1:2 e 1:3) tiveram sobre o grau de 

substituição. 

 

Tabela 12: Valores dos integrais dos protões H-1, H-5’’, H-6’’ e H-7’’ para os diferentes derivados 

obtidos. 

Derivado H-1 H-5’’,H-6’’ H-7’’ 
Grau de 

substituição 

CH_FGE_1:2 1,0 1,1 0,5 28% 

CH_FGE_1:3 1,0 1,8 0,8 27% 

CH_FGE_1:4 2,1 2,2 1,0 32% 

 

 Estabelecendo um paralelismo com a reacção para obtenção do derivado 

HMW_CH_GTFE na secção 3.3.1, e relembrando que as condições de reacção são 

idênticas para ambas as modificações, podemos verificar que os resultados são 

semelhantes. Assim para ambas as amostras obtidas para o derivado HMW_CH_GTFE 

o grau de substituição situou-se no 29% (para proporções molares 1:2 e 1:3) e para as 

amostras do derivado HMW_CHFGE os resultados rondam os 27/28% de grau de 

substituição. Pode-se verificar a repetibilidade dos resultados para o método utilizado 

em ambas as reacções, onde se utilizou soluções de quitosano (2% m/v) em ácido 

acético 1%. 
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3.4.3 Reticulação da estrutura do quitosano modificado 

Nesta secção do trabalho utilizou-se uma reacção de Diels-Alder, esta consiste 

numa cicloadição clássica entre um dieno e um dienófilo [50]. Um dos aspectos mais 

interessantes desta reacção, no contexto deste trabalho, a sua reversibilidade, que pode 

ser conseguida através do adequado controle da temperatura [49]. 
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Figura 31: Reacção de reticulação do derivado de quitosano CH_FGE com bismaleimida C6. R= 

quitosano. 

 

Na Figura 31 temos a estrutura do derivado de quitosano, funcionalizado com 

FGE, reticulada com um bismaleimida com uma cadeia de 6 carbonos. A estrutura 

formou-se a partir de uma reacção de Diels-Alder, neste caso entre um furano, que será 

o dieno, e uma maleimida, que actuará como dienófilo.  

Ao ser atingida a reticulação da estrutura de quitosano modificado, obtemos a 

formação de um material que terá á partida características diferentes das possuídas pelo 

quitosano, que podem ser bastante interessantes, como seja o provável aumento da 

consistência e resistência de filmes. Outro dos aspectos mais interessantes desta 

reacção, no contexto deste trabalho, é a sua reversibilidade que pode ser controlada 

através da adequada manipulação da temperatura. 

A preparação de um derivado reticulado do quitosano (Figura 31) foi então 

levada a cabo por reacção entre o derivado modificado com éter glicidilfurfurílico 

dissolvido numa solução de ácido acético 1% e uma bismaleimida C6 dissolvida em 

DMSO, ocorrendo a reacção a uma temperatura de 65ºC. 
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3.4.4 Análise por UV 

A evolução da reacção foi seguida por UV monitorizando a absorvância da 

reacção a 300 nm, onde surge uma banda intensa característica do sistema de duplas 

conjugadas presente na estrutura da maleimida. Em caso de ocorrer reacção de Diels-

Alder este sinal perderá intensidade, acabando mesmo por se desvanecer à medida que 

os grupos de maleimida reagem com os grupos furano do HMW_CH_FGE. A reacção 

foi levada a cabo a 65ºC e seguida por UV durante 24h. 

A reacção foi acompanhada em contínuo, a uma temperatura constante de 65 ºC, 

a evolução da absorção a 300 nm demonstra que a reacção atinge um estado de 

equilíbrio ao fim de cerca de 7 horas (Figura 32). 

 

300 400

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25
 0h

 0.5h

 1h

 1.5h 

 2h

 3h

 4h

 5h

 6h

 7h

A
B

S

Comprimento de onda (nm)

Figura 32: Evolução do espectro de UV para a reacção de CH_FGE com a bismaleimida. 
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3.4.5 Análise por 
1
H-RMN 

Na Figura 33 temos o espectro de 
1
H-RMN da mistura inicial, onde são visíveis 

os sinais dos protões H-7’’, H-5’’ e H-6’’ respectivamente a 7,5 ppm e a 6,5 ppm que 

correspondem ao grupo furano presente no derivado de quitosano. Também se 

observam sinais correspondentes aos protões dos grupos maleimida a δ 6,8 ppm 

correspondente aos protões H-1’’’ e H-2’’’, são igualmente identificáveis os sinais dos 

protões H-3’’’, H-4’’’ e H-5’’’ a δ 3,5, a 1,3 e 1,6 ppm respectivamente. 

 

 

Figura 33: Espectro de 
1
H-RMN da mistura do CH_FGE_1:3 com o monómero de bismaleimida. 

 

Neste momento e como as soluções foram misturadas à temperatura ambiente 

não se verifica qualquer evidência de ocorrência de reacção de Diels-Alder, para a 

reacção ter início a temperatura deveria rondar os 65 ºC. 

O acompanhamento da reacção por 
1
H-RMN (Figura 34) permite confirmar a 

evolução da reacção de Diels-Alder ao longo do tempo, com aquisição de espectros ao 

fim de 0h, 3h, 24 h e duas semanas. 
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Figura 34: Espectros de 
1
H-RMN acompanhando a reacção de Diels-Alder entre CH_FGE_1:3 e o 

monómero de bismaleimida. 

 

A evolução dos espectros de 
1
H-RMN da mistura reaccional ao longo do tempo 

mostra o desaparecimento dos sinais correspondentes aos protões do grupo furano, H-

7’’ (a δ 7,4 ppm), H-5’’ e H-6’’ (a  6,4 ppm), e aos protões do grupo maleimida H-1’’’ 

e H-2’’’ (a  6,7 ppm), e o aparecimento de sinais correspondentes aos protões dos 

aductos resultante da reacção de Diels-Alder, δ 1,2 ppm, 5,1-5,3 ppm e 6,4-6,6 ppm, 

confirmando a ocorrência da reacção de Diels-Alder nestas condições. 

Visualmente também são perceptíveis alterações nas características solução, 

verificando-se a formação de depósitos nas paredes do tubo bem como o aparecimento 

de “grumos” uma fracção não solúvel numa solução de ácido acético 1%. A existência 

de duas fases na reacção indica que ocorreu a reticulação do derivado de quitosano e 

que este se tornou insolúvel. 

Tendo sido confirmada a reacção de Diels-Alder o passo seguinte envolveu o 

estudo da sua reversibilidade. Assim a temperatura da solução foi elevada a 105ºC para 

favorecer a reacção de retro-Diels-Alder. 
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Nos espectros de 1H-RMN obtidos da mistura reaccional após aquecimento a 

105ºC (Figura 35), é possível confirmar o reaparecimento dos sinais dos protões 

correspondentes aos grupos furano e maleimida, e portanto confirmar a reacção de 

retro-Diels-Alder e consequentemente confirmar a remoção da reticulação. 

 

 

Figura 35: Espectros de 
1
H-RMN acompanhando a reacção de retro-Diels-Alder entre 

CH_FGE_1:3 e o monómero de bismaleimida. 

 

No caso da reacção de retro-Diels-Alder não houve um acompanhamento da 

reacção por UV, nos mesmos moldes do que no caso da reacção de Diels-Alder 

(directamente no aparelho) devido a limitações do adaptador do aparelho que só permite 

temperaturas ate 70ºC. 

Foram levados a cabo ensaios para na tentativa de produzir filmes, por método 

casting, de quitosano modificado onde ocorreria a reticulação. Estes envolveram um 

processo idêntico ao descrito anteriormente, sendo a mistura filtrada e colocada numa 

forma onde foi levada a secar numa estufa com ventilação a 65ºC, começando neste 

momento a reacção. Os resultados obtidos não foram conclusivos, na medida em que os 

TR= 0 h 
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filmes não possuíam a consistência esperada, sendo necessário um estudo mais 

aprofundado da forma como obter os filmes de quitosano reticulado. 
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4 Conclusões finais e trabalho futuro 

O presente trabalho incidiu sobre diferentes modificações químicas do quitosano 

com o objectivo de o dotar de novas propriedades, como a hidrofobicidade a capacidade 

de se solubilizar em água e dota-lo de um grupo furano, possibilitando futuras reacções 

com grupos maleimida para a reticulação do quitosano. Os produtos das reacções foram 

caracterizados com recurso a analise por FTIR-ATR, 
1
H-RMN, análise elementar, UV e 

por determinação dos ângulos de contacto em filmes. 

A primeira funcionalização tinha como objectivo criar um derivado de quitosano 

solúvel em água. Sendo um derivado de quitosano já largamente estudado, o nosso 

interesse centrou-se no método utilizado e na influência que este poderia ter no grau de 

substituição para quitosanos de massa molecular diferentes. Os métodos utilizados 

diferem na forma como o quitosano se apresenta, estando em solução de ácido acético 

para um dos casos e suspensos em água num segundo método. Os resultados 

demonstraram-nos valores de graus de substituição mais elevados para o método em 

que o quitosano se apresentava em suspensão, com um grau de substituição de 85%. 

Com o objectivo de obter derivados de quitosano hidrofóbicos foram tentados 

duas aproximações, cada uma delas utilizando um reagente diferente. A primeira 

reacção seguiu a aproximação anterior, utilizando uma alquilação do grupo NH2, foram 

testados diversos parâmetros da reacção: proporção molar NH2/epóxido, tempo e 

temperatura. As amostras mais interessantes foram obtidas para proporções 1:2 e 1:3 

para temperaturas de 65 ºC e tempos de reacção de 24 horas. Ambas as amostras 

apresentaram valores de graus de substituição mais ou menos de 20%. 

Foram produzidos filmes com ambos os derivados de quitosano para ser 

verificada a sua capacidade hidrofóbica, por analise do ângulo de contacto entre uma 

gola de água e o filme. Os resultados obtidos não foram animadores nem conclusivos, 

sendo baixos para o que seria de se esperar para os graus de substituição conseguidos. 

Uma possível explicação pode estar relacionada com a forma como os filmes foram 

produzidos, os derivados de quitosano foram dissolvidos em soluções de ácido acético. 

O carácter ácido dos filmes pode contribuir para uma maior afinidade entre estes e a 
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água, justificando o valor baixo dos ângulos de contacto. Uma possível forma de 

contornar este problema seria o tratamento dos filmes com soluções alcalinas. 

A segunda aproximação utilizada para formar derivados de quitosano 

perfluorados é uma reacção com cloreto de ácido com os grupos OH e NH2, com uma 

maior preponderância para ocorrer no segundo. Testaram-se dois solventes onde o 

quitosano estaria em suspensão, tolueno e DMF, fazendo variar o tempo de reacção. Os 

resultados foram comprovados por FTIR-ATR e por análise elementar, sendo os 

melhores resultados obtidos para as amostras de derivados produzidos com solvente 

DMF e para tempos de reacção de 24h. 

A última modificação tem como objectivo de obter derivados de quitosano que 

possuam grupos furano que o dota de uma capacidade de estabelecer reacções com 

bismaleimida para obter a reticulação da estrutura do quitosano. Foi realizada uma 

alquilação com um éter glicidil furfurílico, e testadas para as mesmas condições 

utilizadas para o derivado perfluorado, obtendo-se valores de graus de substituição para 

os produtos com proporções molares 1:2 e 1:3, que apresentaram graus de substituição 

de cerca de 28%. 

A tentativa de reticular o quitosano foi também conseguida utilizando ambos os 

derivados, com resultados bastante similares, obtendo-se uma primeira confirmação 

inequívoca quando acompanhamos a reacção por UV, onde a banda a 300 nm que 

corresponde aos grupos maleimida perde intensidade. De igual forma quando a reacção 

foi seguida por 
1
H-RMN de observou de forma clara a perda se intensidade dos sinais 

correspondentes ao grupos furano e maleimida, resultante da reacção de Diels-Alder e o 

aparecimento de diversos sinais atribuíveis aos protões dos aductos resultantes da 

reacção. Visualmente constatou-se o aparecimento de depósitos de polímero nas paredes 

dos tubos, bem como o aparecimento de “grumos”, indicando a perda de solubilidade 

por parte do quitosano e consequente prova da ocorrência de reticulação. 

Também se verificou a ocorrência da reacção de retro-Diels-Alder, esta foi 

confirmada pela análise dos espectros de 
1
H-RMN, tendo a reacção sido seguida por um 

período de 6 horas. Foi visível o reaparecimento dos picos correspondentes aos protões 

dos grupos furano e maleimida. 

No que diz respeito à formação de derivados de quitosano os resultados obtidos 

foram inequívocos, ocorrendo a funcionalização do quitosano com valores interessantes 

de para o grau de substituição e para diferentes meios de reacção. Mas no que diz 
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respeito às possíveis aplicações dos derivados de quitosano ainda existem áreas a serem 

aprofundadas: 

 

 Seria interessante formar filmes com os diferentes derivados obtidos neste 

trabalho, e proceder a sua caracterização mecânica de forma a verificar as suas 

propriedades e possíveis aplicações. 

 

 De igual modo seria interessante verificar a aplicabilidade destes materiais e o 

seu impacto no revestimento de folhas de papel, podendo assim conferir 

características interessantes. 

 

 O trabalho futuro passará pela optimização da reacção com cloreto de 

pentafluorobenzoílo, bem como testar a sua aplicabilidade sob a forma de 

filmes. 

 

 A reticulação do quitosano foi conseguido e acompanhada neste trabalho. Mas 

faltou testar a aplicabilidade do sistema de reticulação do quitosano na formação 

de géis aquosos termo-reversíveis e analisar as suas possíveis aplicações. 
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