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RESUMO 

 

Neste trabalho, objetivou-se formular filmes polímericos de quitosana comercial e cloridrato de 

quitosana utilizando como agentes reticulantes o dialdeído de amido (DAS) e o ácido tânico 

para melhorar as propriedades dos filmes, como, resistência, permeabilidade ao vapor de água 

e solubilidade. O uso de quitosana como base para formulação de filmes biodegradáveis é 

interessante, já que a mesma possui baixa toxicidade e biocompatibilidade. Filmes baseados em 

biopolímeros ganharam muito interesse na comunidade científica e na indústria por seu 

potencial para substituir os materiais convencionais não biodegradáveis para estruturas e 

materiais de embalagem. Contudo, devido a baixa solubilidade da quitosana, surgiu o interesse 

de se utilizar um de seus derivados, cloridrato de quitosana, que por ser um sal, é solúvel em 

água, facilitando o processo de fabricação dos filmes. Poucos trabalhos relatam o uso do 

cloridrato de quitosana, sendo um diferencial deste estudo. Todavia, filmes polímericos 

geralmente possuem baixa resistência, e suas propriedades mecânicas e de barreiras também 

são fracas. Uma maneira de contornar este fato é adicionando na formulção dos filmes agentes 

reticulantes que são capazes de melhoras essas propriedades agregando valor a esses filmes. 

Para a caracterização das quitosanas foram utilizadas as técnicas de Ressonância Magnética 

Nuclear de Próton (RMN ¹H) e Ressonância Magnética Nuclear de Carbono (RMN ¹³C), 

Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), análise 

termogravimétrica e viscosimetria. Os agentes reticulantes foram analisados por Espectroscopia 

de Absorção na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), assim como, 

os filmes com e sem reticulantes. Além disso, com os filmes foram feitos ensaios mecânicos, 

testes de permeabilidade ao vapor de água e solubilidade. Com isso, pode –se determinar que a 

quitosana utilizada pode ser classificada como quitosana de alta pureza, com grau de 

desacetilação de 97,08%. A viscosimetria determinou que a quitosana possui baixa massa 

molar: 2,818 × 4g mol -1. As análises de caracterização confirmaram a estrutura da quitosana 

e sua pureza. A análise termogravimétrica mostrou três eventos de decomposição característicos 

da quitosana. Os ensaios mecânicos mostraram que os reticulantes foram capazes de melhorar 

as propriedades mecânicas dos filmes, excetuando a reistência. Além disso, foram capazes de 

diminiur a permeabilidade ao vapor de água. E os espectros de FTIR sugeriram que os 

reticulantes foram incorporados na estrutura dos filmes.  

 

Palavras-chave: Quitosana. Cloridrato de Quitosana. DAS. Ácido Tânico.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this work was to formulate polymer films based on commercial chitosan and 

chitosan hydrochloride, using starch dialdehyde (DAS) and tannic acid as crosslinking agents 

to improve film properties, such as resistance, water vapor permeability and solubility. The use 

of chitosan as the basis for the formulation of biodegradable films is interesting, because it has 

low toxicity and biocompatibility. Films based on biopolymers have gained a lot of interest in 

the scientific community and industry for their potential to replace conventional non-

biodegradable materials for structures and packaging materials. However, the low solubility of 

chitosan motived the interest in using one of its derivatives, chitosan hydrochloride, which, 

being a salt, is soluble in water, facilitating the process of making films. Few studies have 

reported the use of chitosan hydrochloride, being a differential of this study. However, polymer 

films usually have low resistance, and their mechanical and barrier properties are weak, which 

may be improved by adding to the film formulation crosslinking agents, which are capable of 

improving these properties. In this work, starch dialdehyde (DAS) and tannic acid, which had 

already been used efficiently, were used as crosslinking agents. For the characterization of 

chitosan, the techniques of Proton Nuclear Magnetic Resonance (¹H NMR) and Carbon Nuclear 

Magnetic Resonance (¹³C NMR), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), 

thermogravimetric analysis and viscosimetry. The crosslinking agents were identified by 

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), as well as films with and without 

crosslinkers. In addition, mechanical tests and water vapor permissibility were performed for 

the films. Therefore, it can be determined that the chitosan used can be classified as high purity 

chitosan with a degree of deacetylation of 97.08%. Viscosity determined that chitosan has a low 

molar mass: 2.818 × 104 mol -1. The characterization analyzes confirmed the chitosan structure 

and its purity. The thermogravimetric analysis showed three characteristic decomposition 

events of chitosan. The mechanical tests showed that the crosslinkers were able to improve the 

mechanical properties of the films, except for the reistance. In addition, they were able to 

decrease the permeability to water vapor. And the FTIR spectra suggested that the crosslinkers 

were incorporated into the structure of the films. 

 

Keywords: Chitosan. Chitosan Hydrochloride. DAS. Tannic Acid.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A quitosana é um polissacarídeo derivado da quitina que possui características 

interessantes para uma série de usos, como o fato dela ser atóxica e renovável, propriedades 

que são extremamente importantes no desenvolvimento de um biomaterial. A reatividade 

química e bioquímica do quitosana está fortemente relacionada aos grupos de aminas primárias 

livres distribuídos regularmente através da sua cadeia molecular. Assim, as aplicações de 

quitosana têm sido o foco de um grande número de estudos que relataram seus potenciais usos 

nos campos farmacêutico, médico e alimentar (Rivero, García, e Pinotti 2010). 

Uma dessas aplicações é o desenvolvimento de filmes biodegradáveis, já que este 

tipo de filme à base de biopolímeros, como proteínas e polissacarídeos, estão sendo utilizados 

como alternativa aos polímeros sintéticos, devido à crescente demanda por produtos ecológicos 

(Martucci 2009). O interesse deste trabalho é utilizar a quitosana como fonte alternativa aos 

polímeros sintéticos, além de provar que utilizando um derivado purificado da quitosana, o 

cloridrato da quitosana, tornaria o filmes ainda mais práticos de serem utilizados e 

desenvolvidos. 

O cloridrato de quitosana é uma alternativa ao uso da quitosana, já que a quitosana 

apresenta pouca solubilidade em água. O cloridrato, por ser um sal tem a vantagem de ser 

solúvel em água e isso diminui as dificuldades de solubilidade durante o prepraro dos filmes, 

podendo até mesmo etapas, como a filtração, serem retiradas do processo (Signini e Campana 

Filho 1998). 

Entretanto, filmes de biopolímeros têm geralmente um desempenho mecânico e de 

barreira fraco quando comparados com filmes feitos com derivados de petróleo, limitando sua 

aplicabilidade prática (Azeredo e Waldron 2016). Tendo em vista isso, fez-se o uso de agentes 

reticulantes que possuem a capacidade de melhorar as propriedades mecânicas e de barreiras, a 

resistência e solubilidade em água desses filmes (Azeredo e Waldron 2016). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Sintetizar cloridrato de quitosana e fazer filmes reticulados à base de quitosana 

comercial e de cloridrato de quitosana com dialdeído de amido (DAS) e ácido tânico visando 

utilizá-los como embalagens biodegradáveis para alimentos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Obter cloridrato de quitosana a partir de quitosana comercial.  

 Caracterizar ambas as quitosanas (comercial e cloridrato de quitosana) por meio de 

viscosidade intrínseca, Ressonância Magnética Nuclear de Próton (RMN ¹H) e de 

Carbono (RMN ¹³C), Análise Termogravimétrica e Espectroscopia de Infravermelho 

com Transformada de Fourier (FTIR).  

 Obter filmes a partir de ambas as quitosanas com agentes reticulantes (dialdeído de 

amido e ácido tânico).  

 Caracterizar os filmes reticulados por meio de ensaios mecânicos, testes de solubilidade 

e permeabilidade ao vapor de água, ângulo de contato e Espectroscopia de 

Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 Quitosana 

 

A quitosana é um polissacarídeo catiônico que pode ser obtido através da N-

desacetilação da quitina. Esta pode ser encontrada em abundância na natureza em casca de 

camarão, carapaça de caranguejo e na parede celular de leveduras, por exemplo (Chen et al. 

2016; Thevarajah et al. 2017).  A estrutura da quitosana pode ser vista na Figura 1. Para poder 

ser classificado como quitosana, a quitina desacetilada deve conter pelo menos 60% dos 

resíduos de D-glucosamina (o que corresponde a um grau de desacetilação de 60). A 

desacetilação da quitina é induzida por hidrólise química (Croisier e Jérôme 2013). 

A reatividade química e bioquímica do quitosana está fortemente relacionada aos 

grupos de aminas primárias livres distribuídos regularmente através da sua cadeia molecular 

(Rivero et al. 2010). Isso confere a quitosana propriedades que a diferenciam de outros 

polissacarídeos como biodegradabilidade, biocompatibilidade, antibacteriana e antifúngica, 

além de ter baixa toxicidade, o uso da quitosana frente a outros materiais é vantajoso para servir 

como base para um biomaterial (Fráguas et al. 2015). Devido a essas características e a de fácil 

formação de géis e filmes, a quitosana tem sido estudada e aplicada em diversas áreas (Fráguas 

et al. 2015). 

 

 

Figura 1. Ilustração da estrutura molecular da quitosana. Fonte: A autora. 

 

Dentre as aplicações já descritas para quitosana podemos citar a utilização na 

agricultura (mecanismos defensivos e adubo para plantas), no tratamento de águas 

(floculante para clarificação, remoção de íons metálicos, polímero ecológico e 

redução de odores), na indústria alimentícia (fibras dietéticas, redutor de colesterol, 

conservante para molhos, fungicida e bactericida, recobrimento de frutas), na indústria 
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de cosméticos (esfoliante para a pele, tratamento de acne, hidratante capilar, creme 

dental) e na biofarmacêutica (agente imunológico, antitumoral, hemostático e 

anticoagulante) (Silva et al. 2007). 

A quitosana é encontrada comercialmente em forma de pó. Não há um padrão de 

parâmetros físico-químicos para este biopolímero. Qualquer alteração no processo de 

desacetilação da quitina pode causar uma mudança na obtenção da quitosana ao final do 

processo, como, altas temperaturas e altas concentrações de reagentes (Bezerra 2011). 

A viscosidade das soluções de quitosana aumenta conforme o aumento da 

concentração da amostra. Além de em meio ácido apresentar um comportamento 

pseudoplástico com aumento da tensão de cisalhamento (Bezerra 2011). 

Tendo em vista isso, as amostras de quitosana possuem massas moleculares 

diferentes. Devido a diferentes tipos de tratamentos na sua obtenção, diversos valores de massas 

moleculares podem ser obtidos. Para atenuar esta discrepância foi feita uma classificação de 

tipos de quitosana segundo a distribuição de suas massas moluculares. Estas podem ser alta 

(faixa de 1.000.000 g/mol), média (faixa de 500.000 g/mol) e baixa (faixa de 100.000 g/mol) 

massa molecular (Bezerra 2011). 

 

3.1.1 Cloridrato de quitosana 

 

O cloridrato de quitosana é um derivado de quitosana catiônico forte, mantendo  as 

propriedades favoráveis da quitosana não modificada como biocompatibilidade, carga positiva, 

adesão e biodegradabilidade, e podendo ser utilizado, por exemplo,  para administração de 

fármacos (Xu et al. 2017). A estrutura do cloridrato de quitosana pode ser vista na Figura 2. 

 

Figura 2. Estrutura molecular do cloridrato de quitosana. 

 

Além disso ele possui um diferencial frente à quitosana não modificada, sua 

solubilidade em água em condições neutras e básicas (Wu et al. 2015), já que a quitosana é 
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pouco solúvel em água em pH alcalino e neutro e solúvel em pH ácido. Em ácidos diluídos (pH 

< 5,5), os grupos amino livres são protonados e a quitosana se torna solúvel (Bezerra 2011). 

Por este motivo, não é necessário um solvente orgânico durante o processo de preparação, o 

que torna o seu uso muito mais simples (Wu et al. 2016). 

Sais purificados de quitosana, como o cloridrato, resultam em materiais 

hidrossolúveis, os quais são largamente aplicados, por exemplo, nas indústrias farmacêutica e 

cosmética (Signini e Campana 2001). O cloridrato de quitosana foi utilizado para a concepção 

de novas formulações de dosagem e foi incluído na Farmacopeia Europeia em 2002 (Wu et al. 

2015). 

A solução aquosa de quitosana pode ser submetida à diálise contra solução contendo 

um grande excesso do contra-íon desejado, no caso, cloreto, e o polímero na forma salina é 

isolado por liofilização (Signini e Campana 2001). 

 

3.2 Filmes de Quitosana 

 

Filmes biodegradáveis compõem parte importante do cenário de pesquisa nacional 

e internacional, com trabalhos importantes quanto à caracterização, formulação e aplicação 

destes materiais. Há um interesse envolvendo diversas matrizes para a formação de filmes 

biocompatíveis e biodegradáveis visando diferentes aplicações (Araújo, P. M. A. G; Santos, P. 

T. A; Rodrigues, P. A; Costa 2012). 

A quitosana possui todas essas características de interesse e se adequa a esse 

interesse por filmes funcionais. Além de possuir capacidade filmogênica (Araújo, P. M. A. G; 

Santos, P. T. A; Rodrigues, P. A; Costa 2012). 

Revestimentos à base de quitosana apresentam potencial para controlar perdas 

causadas por podridões pós-colheita e para prolongar o tempo de armazenamento de 

frutos. Vários produtos vegetais como tomates, pêssegos, maçãs, cajus, mamão e 

lichias, entre outros frutos, têm o tempo de armazenamento estendido quando 

revestidos com quitosana, devido à formação de um filme semipermeável que regula 

as trocas gasosas e reduz as perdas por transpiração, retardando o amadurecimento 

dos frutos. Para a maioria destes estudos os filmes produzidos são obtidos de 

quitosanas de alto grau de acetilação (Fráguas et al. 2015). 

Assim, estes filmes têm sido avaliados como potenciais materiais para uso além de 

revestimentos comestíveis de frutos e hortaliças, para uso também na formação de cartilagens 

e tecidos artificiais e como membranas de separação ou de complexação de íons de metais 
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tóxicos em meio aquoso entre outros. Estes filmes são biodegradáveis, biocompatíveis, 

flexíveis, características estas intrínsecas à quitosana, e também são duráveis, geralmente, fortes 

e difíceis de quebrar, tem valores moderados de permeabilidade à água e oxigênio e também 

são capazes de inibir o crescimento microbiano (P. M. A. G. Araújo; P. T. A. Santos; P. A. 

Rodrigues e Araújo 2012). 

Entretanto, filmes de quitosana têm aplicações limitadas devido à solubilidade em 

água a pH <5 (P. M. A. G. Araújo; P. T. A. Santos; P. A. Rodrigues e Araújo 2012). Neste 

trabalho, a modificação da quitosana para o cloridrato de quitosana foi feita para que facilitasse 

o processo de preparação dos filmes, pois o cloridrato é solúvel em água. Em seguida, na 

formulação dos filmes são adicionados os agentes reticulantes com a finalidade de diminuir a 

solubilidades dos mesmos para que eles sejam resistentes à umidade.  

 

3.3 Agentes reticulantes 

 

A reticulação é o processo de ligação de cadeias de polímero por ligações covalentes 

ou não covalentes, formando redes tridimensionais. A reticulação química resulta da ligação 

covalente entre cadeias de polímero realizadas por irradiação, vulcanização de enxofre ou 

reações químicas, enquanto a reticulação física envolve ligações não covalentes, tais como 

interações iónicas, ligações de hidrogênio ou interações hidrofóbicas (Azeredo e Waldron 

2016).  

A reticulação pode ser intra ou intermolecular e é uma das principais técnicas para 

a modificação do polímero. A reticulação é especialmente útil para biopolímeros, como a 

quitosana. Estudos e revestimentos à base de polissacarídeos e proteínas foram sugeridos para 

serem aplicados em superfícies alimentares, a fim de reduzir a taxa de transferência de vapor 

de água e gases entre os alimentos e o ambiente (Azeredo e Waldron 2016). 

Os filmes de biopolímeros têm geralmente um desempenho mecânico e de barreira 

fraco quando comparados aos derivados do petróleo, limitando sua aplicabilidade prática. As 

propriedades de barreira são necessárias para promover o isolamento adequado dos alimentos 

do ambiente. As propriedades mecânicas são importantes para garantir a integridade do 

material, promovendo assim a proteção dos alimentos (Azeredo e Waldron 2016). 

Como dito anteriormente, uma das principais desvantagens dos filmes de 

biopolímeros, como a quitosana, é a sua alta sensibilidade à água, tornando-os facilmente 

desintegráveis quando em contato com umidade, além de ter suas propriedades mecânicas e de 
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barreira prejudicadas por causa da absorção de água. A reticulação reduz a mobilidade da 

estrutura de polímero e, geralmente, melhora suas propriedades mecânicas e de barreira, bem 

como a sua resistência à água, reduzindo também a solubilidade. Além disso, torna o filme mais 

resistente ao calor e à luz, melhora a estabilidade dimensional e química e aumenta a resistência 

ao solvente. As reações de reticulação também podem retardar a biodegradação de materiais de 

polissacarídeos e proteínas (Azeredo e Waldron 2016). O foco deste trabalho é melhorar estas 

propriedades utilizando os reticulantes covalentes dialdeído de amido e ácido tânico. 

 

3.3.1 Dialdeído de amido (DAS) 

 

O dialdeído de amido (DAS) pode ser obtido através da oxidação com ácido 

periódico, já que a oxidação é uma maneira de modificar quimicamente o amido. Uma vez que 

o grupo hidroxila do amido foi substituído pelo grupo aldeído, o amido mostra uma maior 

hidrofobicidade e a recristalização do amido é inibida (Zhang et al. 2010).  A estrutura 

molecular do amido pode ser vista na Figura 3. 

Os dialdeídos assim como o gutaraldeído e o glioxal foram utilizados com sucesso 

como agentes de reticulação (Azeredo e Waldron 2016; Martucci 2009), aplicações industriais 

potenciais de DAS também são baseados em sua capacidade de reticulação e sua baixa 

toxicidade (Martucci 2009). A eficiência do DAS como agente de reticulação de filmes de 

fundição de solução à base de gelatina, de proteína de soja, proteína branca de ovo e proteína 

de soro já foi relatada (Martucci 2009). 

Essa baixa toxicidade do DAS é compatível com o interesse dos filmes de 

quitosana, já que a mesma também é atóxica e os estudos (Azeredo e Waldron 2016) mostram 

que esta é a tendência nos processos de reticulação, procura-se sempre a baixa toxicidade nos 

reticulantes. 

 

 

Figura 3. Ilustração da estrutura molecular do dialdeído de amido. Fonte: A autora. 

 

O DAS preparado por ácido periódico e periodato é a forma mais valiosa de amido 
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oxidado e pode ser utilizado para várias aplicações industriais como aditivo alimentar, em 

biomateriais, melhorador de força úmida, e assim por diante (Zhang et al. 2010). 

Com isso, tem-se a importância do DAS neste trabalho, além de ser biocompatível 

como a quitosana, existem também poucos relatos do uso de DAS como agente reticulante em 

filmes de quitosana (Tang, Du, e Fan 2003). 

 

3.3.2 Ácido tânico 

 

O ácido tânico, um éster gálico de d-glucose é reconhecido pela sua capacidade 

antioxidante devido aos seus múltiplos grupos fenólicos que podem interagir com 

macromoléculas biológicas (Rivero, García e Pinotti 2010). A sua estrutura molecular pode ser 

vista na Figura 4. 

O ácido tânico tem a capacidade de se ligar com biopolímeros como colágeno, 

gelatina, albumina e alguns polissacarídeos através de interações não covalentes (Rivero, 

García, e Pinotti 2012). Ele pode formar interações iônicas, hidrofóbicas e de hidrogênio 

(Sionkowska et al. 2015). O uso de ácido tânico para reticular filmes à base de quitosana 

raramente foi relatado (Rivero et al. 2010). Assim, esta poderia ser uma alternativa para 

conseguir melhores propriedades de filmes de quitosana, já que o ácido tânico por ser 

antioxidante seria um aditivo interessante, pois combinado com as atividades antioxidante e 

antibacteriana da quitosana (Fráguas et al. 2015) o filme reticulado poderia ser utilizado como 

biomaterial. 

O desenvolvimento de filmes de quitosana plastificados e não plastificados com a 

adição de ácido tânico foi relatado (Rivero et al. 2010). A reticulação de filmes de quitosana 

com ácido tânico mostraram uma modificação estrutural e teve efeito sobre propriedades 

fisicoquímicas, barreiras e mecânicas. A permeabilidade a vapor de água, a solubilidade e a 

elongação diminuiram (Rivero et al. 2010). 
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Figura 4. Estrutura molecular do ácido tânico (Sigma-Aldrich). 

 

 

4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

A quitosana comercial bruta (Polymar e Nutrição S/A, Brasil) foi utilizada neste 

trabalho na preparação do cloridrato de quitosana e dos filmes reticulados. 

 

4.1 Obtenção do cloridrato de quitosana 
 

1,0 g de quitosana foi disperso em 100 mL de ácido acético (1%) e a suspensão foi 

mantida sob agitação constante durante aproximadamente 24 h. A solução obtida foi filtrada 

sob vácuo. Em seguida foi realizada diálise, empregando membrana de celofane com limite de 

exclusão 12000-14000g/mol, por 36h contra solução de NaCl 0,2 mol/L e mais 36h contra água 

destilada. Após a diálise a amostra de cloridrato de quitosana foi liofilizada e denominada CSM 

(Signini e Campana Filho 1998). 

 

4.2 Preparação dos filmes 
 

Os filmes foram preparados utilizando a quitosana comercial bruta (CS) e a 

quitosana modificada, cloridrato de quitosana (CSM) com os agentes reticulantes dialdeído de 

amido (DAS) obtido pela própria autora e ácido tânico (SIGMA-ALDRICH).  
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4.2.1 Filmes não reticulados 
 

12g da quitosana (CS ou CSM), 3,6g de glicerol (30% da quitosana) e 400mL de 

solvente (solução de 3% de ácido acético, no caso de CS, e água destilada para CSM) foram 

usados. A solução obtida foi homogeneizada sob agitação a 40°C por 1h, filtrada e 

desgaseificada em bomba de vácuo até desaparecimento total das bolhas. Depois disso, as 

soluções filmogênicas foram depositadas em 2 pyrex (23 x 14 cm, metade em cada) e secas em 

estufa (35°C) por 48h. 

 

4.2.2 Filmes com reticulantes 
 

4.2.2.1 Preparo do DAS 
 

40g de ácido periódico foram dissolvidos em 260mL de água destilada. Preparou-se 

também uma suspensão de 400mL de amido 10% e aqueceu-se até a gelatinização (90°C por 

30 min). Em seguida, a suspensão foi resfriada até 40°C. A solução de ácido periódico foi 

misturada à suspensão de amido e foram mantidas sob agitação por 6h a 40°C. Após isso, o 

DAS obtido foi precipitado com 1L de acetona e centrifugado. O precipitado foi separado e 

purificado com 3 lavagens consecutivas com uma solução de água deionizada com acetona 

(1:1), separando sempre o precipitado após cada centrifugação. O DAS foi seco a 40°C por 24h 

na estufa (Zhang et al. 2010). 

 

4.2.2.2 Filmes reticulados com DAS 
 

Foram feitas as soluções filmogênicas (apenas de CS) segundo o que foi descrito 

no item 3.2.1 e foi adicionado (por gotejamento, sob agitação) 40mL de uma solução de 1,5% 

de DAS (totalizando 0,6g de DAS, ou seja, 5% em relação à massa da quitosana. Após isso, o 

procedimento seguiu também como descrito no item 3.2.1. 

 

4.2.2.3. Filmes reticulados com Ácido Tânico 
 

Foram feitas as soluções filmogênicas (apenas de CS) do mesmo modo o que foi 

descrito no item 3.2.1 e foi adicionado 0,6g de ácido tânico (5% em relação à massa da 

quitosana) sob agitação por 1h a 40°C. Após isso, o procedimento seguiu também como descrito 

no item 3.2.1. 
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4.3 Caracterização das amostras 
 

4.3.1 Caracterização da Quitosana comercial e modificada 
 

4.3.1.1 Viscosidade intrínseca e massa molar 
 

A massa molecular foi determinada por viscosimetria utilizando-se de viscosímetro 

SCOTT CT 52 sob banho termostático a 25ºC ± 0,1 °C, capilar Cannon Fenske (ø = 1.26 mm). 

Utilizou –se uma série de diluições partindo de uma solução estoque de 1% quitosana dissolvida 

em 1% de ácido acético.  

 

4.3.1.2 Análise Termogavimétrica  
 

As curvas TG foram obtidas em um módulo termogravimétrico TGA STA6000 

Perkin Elmer. As medidas termogravimétricas foram efetuadas sob razão de aquecimento de 

10°C min-1 em atmosfera de nitrogênio com uma vazão de 20 mL min-1 com intervalo de 

temperatura de 20 a 700°C. 

 

4.3.1.3 Ressonância Magnética Nuclear de Próton (RMN ¹H) e Ressonância Magnética 
Nuclear de Carbono (RMN ¹³C) 
 

Os espectros de RMN foram obtidos em um equipamento Agilent DD2 de 600 MHz 

(para núcleo de 1H) e equipado com uma sonda One Probe de 5 mm de diâmetro interno (H-

F/15N-31P) de detecção inversa e gradiente de campo no eixo “z“. As amostras foram 

preparadas dissolvendo-se 10 mg de quitosana em 500 L de uma solução 1% DCl/D2O. Os 

espectros unidimensionais de 1H foram com um tempo de espera entre cada aquisição de 2 s, 

ganho de 32, aquisição de 32 transientes em uma janela espectral de 16 ppm e 32k de número 

de pontos. Os espectros unidimensionais de 13C foram com um tempo de espera entre cada 

aquisição de 0.1 s, ganho de 32, aquisição de 5k de transientes em uma janela espectral de 220 

ppm e 32k de número de pontos. Os dados foram obtidos e processados no programa 

VNMRJTM. 
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4.3.1.4 Espectroscopia de infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 
 

As amostras de quitosana foram preparadas em pastilhas de KBr. Os espectros de 

IV foram registrados em um espectrofotômetro IRTracer-100 da Shimadzu com 64 scans entre 

4000 e 400 cm-1 e uma resolução de 4 cm-1.  Todas as amostras foram pressionadas aplicando 

uma força de 8kN. 

 

4.3.2 Caracterização dos filmes 
 
4.3.2.1 Espessura dos filmes 
 

A espessura dos filmes foi determinada calculando-se a média de 8 medições 

realizadas para cada amostra através de medidor de espessura AKROM, KR1250 (margem de 

erro do equipamento: ± 1µm). 

 

4.3.2.2 Análises mecânicas 
 

As propriedades mecânicas foram medidas com 5 replicatas em corpos de prova 

obtidos em prensa estampadora Ceast nas dimensões 125 mm x 12,5 mm, acondicionados por 

48h em ambiente com temperatura e umidade relativa controladas (23±1oC e 50±5%) baseado 

no método D882-01 (ASTM, 2001), usando um Emic DL-3000 Universal Testing Machine com 

célula de carga de 10 N separação inicial entre as garras de 100 mm e velocidade de deformação 

de 12.5 mm/min. 

 
4.3.2.3 Permeabilidade ao Vapor de Água (PVA) 
 

A determinação da PVA foi feita com 8 replicatas, com base no método E96-00 

(ASTM, 2000) a 25°C, usando sílica gel como dessecante em dessecador vertical Arsec 

DCV040, e água dentro das células de permeação. Foram realizadas 8 pesagens ao longo de 

cerca de 24 h, com intervalo mínimo de 1 hora entre as pesagens. 

 

4.3.2.4 Solubilidade  
 

A solubilidade em água dos filmes foi definida como a quantidade de matéria seca 

solubilizada após 24 horas de imersão em água, e medida de acordo com Pena-Serna e Lopes-
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Filho (2013). Os filmes foram cortados em discos de 2 cm de diâmetro e secos em estufa a 

105°C por 24 h, pesados (peso inicial, pi) e imersos em 50 mL de água destilada a 26± 2°C por 

24 h sob agitação em shaker orbital (MA-410, Marconi, Brazil) a 76 rpm. Após a imersão, os 

discos foram retirados e secos (peso final, pf) nas mesmas condições citadas anteriormente, de 

forma a determinar o peso de matéria seca que não foi solubilizado em água. Três replicatas de 

cada amostra foram testadas e a solubilidade em água foi calculada de acordo com a Equação 

(1).  

 𝑆 𝑢 𝑖 𝑖   á𝑔𝑢 =  𝑖 − 𝑓𝑖 ×                        

 

4.3.2.5 Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 
 

As amostras dos filmes de CS, CS – AT e CS – DAS e dos reticulantes puros foram 

preparadas em pastilhas de KBr. Os espectros de IV foram registrados em um espectrofotômetro 

IRTracer-100 da Shimadzu com 64 scans entre 4000 e 400 cm-1 e uma resolução de 4 cm-1.  

Todas as amostras foram pressionadas aplicando uma força de 8kN. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Determinação da Massa Molar por Viscosimetria 
 

De acordo com os resultados obtidos pela viscosimetria, a viscosidade intrínseca 

foi obtida utilizando-se da equação de Staudinger-Mark-Houwink: [ɳ] = K Mva, onde K e a são 

constantes específicas dos solventes utilizados (Rinaudo, Milas, e Le Dung 1993): K = 0,082 e 

a = 0,76. Os valores encontrados de viscosidade intrínseca e massa molar se encontram na tabela 

1. A quitosana comercial trabalhada neste estudo pode ser classificada como sendo de baixa 

massa molar (Bezerra 2011). 

 

Tabela 1. Valores obtidos de viscosidade intrínseca e massa molar da CS. 

Amostra Viscosidade Intrínseca Massa Molar (g mol -1) 

CS 1,7564 2,818 × 4 
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5.2 Análise termogravimétrica 
 

As análises termogravimétricas (TG) da quitosana comercial (CS) e da quitosana 

modificada (CSM) podem ser vistas na Figura 5 e para ambas tem–se suas respectivas DTGs. 

As curvas TG tanto da CS quanto da CSM apresentaram três eventos de decomposição. A faixa 

da temperatura para cada evento pode ser vista na tabela 2. O primeiro está relacionado a 

evaporação da água, o segundo está relacionado a degradação dos anéis glicosídeos da 

quitosana e o terceiro evento pode ser atribuído a parte da molécula que foi desacetilada 

(Paulino et al. 2006). 

 

Tabela 2. Valores da faixa de temperatura de decomposição para cada evento. 

 Ti – Tf (°C) 

Evento CS CSM 

1° 40 – 101 40 – 103 

2° 200 - 320 215 – 280 

3° 330 – 400 370 – 405 

 

 

 

A análise termogravimétrica da CSM teve comportamento similar ao da CS, porém 

o terceiro evento da não ficou bem evidenciado sendo apenas levemente notado na curva de 

DTG. Contudo, não se pode determinar com certeza a razão de este terceiro evento ter se 

apresentado diferente da CS, provavelmente o íon cloreto interfere na estabilidade térmica da 

quitosana, já que agora ela não está mais em sua forma neutra, mas sim catiônica. O que confere 

Figura 5. À esquerda, a curva de TG da CS e à direita, a curva de TG da CSM. Ambas obtidas em atmosfera de 
nitrogênio. Fonte: A autora. 
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ao cloridrato de quitosana uma estabilidade maior. Como pode ser visto na tabela 3, pela 

temperatura um pouco mais elevada no segundo e no terceiro evento para a CSM. 

 

5.3 Ressonância Magnética Nuclear de Próton (RMN ¹H)  
 

O espectro de Ressonância Magnética Nuclear de Próton (RMN ¹H), foi utilizado 

para se determinar o grau de acetilação de quitosana através da razão entre as áreas dos prótons 

metílicos do grupo acetamido (ACH3; δ = 2,00ppm) (Signini e Campana Filho 1998) e do 

próton ligado ao carbono 2 do anel de glicosamina (AH2; δ = 3,12ppm) (Signini e Campana 

Filho 1998), expressa pela equação 2: 

 %𝐺𝐴 =  𝐴𝐶𝐻𝐴𝐻 ×                      ∴ %𝐺𝐴 = , 5×  , 5 ×            ∴ %𝐺𝐴 = , % 

 

Logo, o grau de acetilação obtido foi de 2,92% e o grau de desacetilação por 

diferença é 97,08%. O que confere a essa quitosana um alto grau de pureza. O que é um 

diferencial para este trabalho, pois em média as quitosanas tem um grau de desacetilação que 

pode variar entre 76,4 a 90,2% (Paulino et al. 2006; Signini e Campana Filho 1998; Tang et al. 

2003). Na Figura 6, tem-se o espectro de RMN ¹H da quitosana comercial. 

 

Figura 6. Espectro de RMN ¹H da quitosana comercial. Fonte: A autora. 
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5.4 Ressonância Magnética Nuclear de Carbono (RMN¹³C) 
 

Na Figura 7, pode-se ver que não há deslocamentos químicos correspondentes ao 

¹³C do CH3 e do ¹³C da carbonila do grupo acetil, evidenciando que a desacetilação foi altamente 

eficiente. Os outros picos correspondem ao C1 (δ 100,15), C2 (δ 58,55), C3 (δ 72,71), C4 (δ 

79,69), C5 (δ 77,39) e C6 (δ 62,96) (Paulino et al. 2006). 

 

 

Figura 7. Espectro de RMN ¹³C da quitosana comercial. Fonte: A autora. 

 

5.5 Espectroscopia de infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 
 

Os espectros das quitosanas comercial (CS) e quitosana modificada (CSM) podem 

ser vistos na Figura 8. Embora ambas sejam quitosanas, o espectro da CSM teve bandas com 

menores intensidades que o da CS. Ocorreu também uma variação de deslocamento de algumas 

bandas, umas para maiores e outras para menores valores.  
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Pode –se inferir que isso ocorreu devido a presença do íon cloreto na CSM; mesmo 

que a técnica de espectroscopia na região do infravermelho não seja capaz de detectá–lo 

diretamente, ele provavelmente influenciou essas mudanças no espectro. As principais bandas 

para ambas as quitosanas foram colocadas na tabela 3 com suas respectivas correlações. 

Tabela 3. Valores das bandas dos espectros de FTIR da CS e da CSM com suas respectivas correlações. 

Bandas CS Bandas CSM Correlação 

3434 3424  O-H e N-H 

2903 2909  CH  

2881 2892  CH  

 1610 1629 Amida I 

1597 1512 Amida II 

1420 1415 δ CH3 

1344 1383 Amida III 

1163 1159 δ C – O – C 

1090 1065 δ C – O 

893 896 β (1→4) 

 

Para CS e para CSM, as bandas 3434 e 3424 cm-1 podem ser atribuídas a 

sobreposição dos estiramentos vibracionais O-H e N-H (Huang et al. 2015). As bandas em 2903 

e  2881 cm-1 são atribuidos aos estiramentos C-H para ambas CS e CSM. Em 1415 e 1420 cm-

1  são atribuídos ao modo de deformação simétrica CH3 (Branca et al. 2016). As bandas de 

Figura 8. Espectros de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), à esquerda da quitosana comercial
bruta e à direita da quitosana modificada. Fonte: A autora. 
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absorção de 1610 e 1344 cm-1 para CS e 1629 e 1383 cm-1 para CSM  podem ser atribuídas às 

bandas amida I e III respectivamente (Huang et al. 2015). A banda de absorção em 1597 e 1512 

cm-1 podem ser atribuídas à banda Amida II (Huang et al. 2015). As faixas 1163 e 1159 cm-1 

podem ser atribuídos aos grupos C-O-C. Na CS e na CSM apresentam bandas no espectro 

referentes a deformação da ligação C-O em 1090 e 1065 cm-1 respectivamente (Huang et al. 

2015). As bandas de 893 e 896 cm-1 podem ser atribuídas à ligação β-(1,4)-glicosídica (Huang 

et al. 2015) em ambas as quitosanas, já que são bandas características deste polissacarídeo 

(Branca et al. 2016). 

 

5.6 Filmes 
 

Os filmes obtidos mostraram–se bastante diferentes entre si, como pode ser visto 

na Figura 9. Destacando o filme de quitosana comercial reticulado com ácido tânico (CS – AT) 

que ficou com uma cor bem escura que é uma característica do próprio agente reticulante. 

Todavia, filme reticulado com o DAS (CS – DAS) ficou mais parecido com o filme controle 

(CS), apenas com um tom mais alaranjado. 

Figura 9. Foto dos filmes obtidos a partir da quitosana comercial, da esquerda para a direita tem-se CS, CS – AT e 
CS – DAS. 

As espessuras dos filmes ficaram na média de 206 µm. A espessura do filme é 

dependente da sua composição e dos parâmetros de processamento do filme. A maior 

concentração utilizada na formulação dos filmes induz ao aumento de sólidos na matriz 

polimérica formada após a secagem da solução filmogênica e, portanto, aumenta a espessura 

dos filmes biodegradáveis (Prentice-Hernández 2012). 
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A quitosana modificada não formou filme como era esperado. O procedimento 

experimental de preparação das soluções filmogênicas foi seguido rigorosamente, contudo os 

filmes ficaram completamente rachados com aparência e textura fora do padrão para filmes 

como pode ser visto na Figura 10. 

Durante a preparações dos filmes foram feitas várias tentativas com várias 

formulações diferentes, como pode também ser visto na Figura 10, para que ocorresse a 

formação do filme, entretanto, nenhuma das formulações testadas funcionou para a quitosana 

modificada (CSM). 

O que pode explicar deste fato é que durante o processo de purificação da quitosana 

o excesso de NaCl da diálise não foi bem removido, já que no procedimento experimental da 

literatura (Signini e Campana Filho 1998) propunha que  o segundo período de diálise fosse 

com água deionizada. Isso fez com que não ocorresse a formação do filme. A princípio, 

acreditava-se que fazendo esta troca com água destilada não ia fazer tanta interferência, contudo 

comprovou-se que o ideal é que sempre no processo de purificação da quitosana se utilize água 

deionizada para garantir a saída total do sal em excesso. 

 

5.6.1 Ensaios Mecânicos 
 

5.6.1.1 Resistência à tração 
 

A resistência à tração dos filmes não ficou dentro do esperado, já que com a adição 

de reticulantes almeja-se reduzir a mobilidade da estrutura de polímero e, por sua vez, aumentar 

suas propriedades mecânicas e de barreira (Azeredo e Waldron 2016). Os valores obtidos 

podem ser vistos na tabela 3. 

Entretanto, não houve diferença estatística, segundo o teste de Dunnett, entre os 

filmes obtidos quanto ao valor da resistência à tração em relação ao filme controle. Por outro 

Figura 10. Filmes obtidos com a quitosana modificada sem adição de reticulantes. Da esquerda para direita, CSM 
3%, CSM 3% + 30% de glicerol e CSM 3% + 40% de glicerol, CSM 1%. Fonte: A autora. 
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lado, segundo o teste de Tukey, os filmes reticulados são diferentes entre si. Sendo assim, a 

resistência do filme com DAS foi maior que a resistência do filme com ácido tânico. No caso 

do filme CS – AT, há relatos na literatura que o ácido tânico aumenta a resistência à tração em 

filmes de quitosana (Rivero et al. 2010). Neste trabalho, não se obteve esse aumento. 

 

Tabela 4. Valores obtidos de resistência a tração para os filmes CS, CS – DAS e CS – AT. 

  Resistência à tração (MPa)  
Tratamento R1 R2 R3 R4 R5 Média Desvio Padrão 

CS  9,59 9,71 9,93 9,31 - 9,64ab 0,26 
CS – DAS 8,78 8,83 11,14 10,93 12,9 10,52a 1,74 
CS – AT 8,41 - 7,13 6,25 8,7 7,62b 1,14 

 
5.6.1.2 Elongação 
 

Quanto aos valores de elongação dos filmes reticulados em relação ao filme 

controle, houve uma diminuição significativa dos mesmos, também comprovada pelo teste de 

Dunnett. Esses valores encontraram–se na tabela 4. Tendo em vista que alguns agentes 

reticulantes tendem a deixar filmes reticulados com esse decréscimo de elongação os resultados 

se mostraram coerentes com os da literatura (Azeredo e Waldron 2016). O teste de Tukey mostra 

também que as elongações dos filmes reticulados não são diferentes entre si, ou seja, ambos os 

reticulantes foram similares em relação à redução da elongação. 

 

Tabela 5. Valores obtidos de elongação para os filmes de CS, CS - DAS e CS - AT. 

Elongação (%) 
Tratamento R1 R2 R3 R4 Média Desvio Padrão 

CS 14,93 19,54 19,37 16,72 17,64a 2,22 
CS – DAS 3,16 3,34 5,55 5,78 4,46b* 1,40 
CS – AT 10,53 6,02 4,06 10,51 7,78b* 3,26 

*Amostras diferentes do controle segundo o teste de Dunnett. 

 

5.6.1.3 Módulo de Young 
 

O módulo de Young ou módulo de elasticidade é uma importante propriedade 

mecânica a ser estudada em filmes (Azeredo e Waldron 2016; Zeng e Zhu 2015). Ele define a 

rigidez do material, e o seu aumento desse valor, com a adição de reticulantes, está de acordo 

com o que é relatado na literatura (Azeredo e Waldron 2016). Os valores de módulo de Young 

estão na tabela 5. Ambos os filmes apresentaram aumento estatisticamente significativo do seu 
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respectivo módulo de Young, quando comparados ao controle, como comprovado pelo teste de 

Dunnett. E ainda pelo teste de Tukey, tem–se que os filmes reticulados não são diferentes entre 

si. 

 

Tabela 6. Valores obtidos de Módulo de Young para os filmes CS, CS – DAS e CS – AT. 

 Módulo de Young (MPa)  
Tratamento R1 R2 R3 R4 R5 Média Desvio Padrão 

CS 243,12 232,74 - 279,58 239,96 248,85b 20,94 
CS – DAS 377,87 489,55 465,05 434 394,2 432,13a* 46,82 
CS – AT 333,82 411,57 340,56 379,52 327,25 358,54a* 35,94 

*Amostras diferentes do controle segundo o teste de Dunnett. 

 

5.6.2 Permeabilidade a vapor de água 
 

Quanto a permeabilidade a vapor de água (PVA), os filmes reticulados, mesmo que 

ainda com valores elevados de PVA comparados a literatura (Silva et al. 2007) são valores 

menores que o valor do filme controle (pelo teste de Dunnett). Esses se encontram na tabela 6. 

O que mostra que a reticulação foi eficiente quanto a esse parâmetro. Além disso, pelo teste de 

Tukey, o DAS foi capaz de reduzir ainda mais o valor de PVA mostrando –se mais eficiente do 

que o ácido tânico para esta análise. 

 

Tabela 7. Valores obtidos de Permeabilidade a vapor de água para os filmes CS, CS – DAS e CS – AT. 

Permeabilidade a vapor de água (g.mm.kPa-1.h-1.m-2) 

Tratamento R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Médias 
Desvio 
padrão 

CS 1,426 1,526 1,607 1,823 1,606 1,613 1,814 1,878 1,662a 0,160 
CS – DAS 1,077 1,104 1,013 1,257 1,286 1,142 1,124 1,047 1,131c* 0,096 
CS – AT 1,478 1,378 1,456 1,384 1,429 1,328 1,266 1,271 1,374b* 0,080 

*Amostras diferentes do controle segundo o teste de Dunnett. 

 

5.6.3 Ângulo de Contato 
 

O ângulo de contato é definido como o ângulo entre a tangente à interface líquido-

fluido e a tangente à interface sólida na linha de contato entre as três fases. É a característica 

mais importante e mensurável em termos de descrição da molhabilidade (Lu, Liu, e Xu 2016). 

Ele representa o valor em graus que uma determinada substância líquida forma com 

a superfície, a exemplo, o ângulo formado de uma gota de água sobre a superfície de um filme. 
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Os valores para ângulo de contato para filmes são dependentes basicamente da constituição do 

material e do tipo de solvente (da Silva et al. 2007).  

Contudo, estudos (da Silva et al. 2007) mostram que o ângulo de contato está 

relacionado com o número de grupos hidrofílicos, ou seja, quanto maior interação desses grupos 

com a água menor o ângulo de contato. Por isso, que se observa o ângulo de contato da água 

com a superfície dos filmes menor que 90°, já que se tem na estrutura dos filmes diversos grupos 

hidrofílicos tanto na quitosana quanto nos reticulantes há uma maior interação da gota de água 

com a superfície do filme.  

Os valores de ângulo de contato na tabela 7 não se mostraram diferentes 

estatisticamente do controle (por Dunnett) nem diferentes entre si (por Tukey). Mostrando que 

os reticulantes não foram capazes de diminuir a interação dos filmes com a água em relação ao 

filme controle. 

Tabela 8. Valores obtidos de Ângulo de contato para os filmes CS, CS – DAS e CS – AT. 

Ângulo de contato (graus) 
Tratamento R1 R2 R3 Médias Desvio padrão  

CS 62,9 74 76,4 71,1 7,2 
CS – DAS 68,1 66,3 60,1 64,8 4,2 
CS – AT 60,4 70,4 70,9 67,2 5,9 

 

5.6.4 Solubilidade dos filmes 
 

O teste de solubilidade dos filmes foi realizado, porém os resultados ficaram muito 

discrepantes devido a erros experimentais. A técnica utilizada não foi bem executada e não foi 

possível se fazer a repetição dos testes. Esta repetição pode ser feita em trabalhos posteriores, 

já que a solubilidade e a quantidade de matéria insolúvel é um importante parâmetro de 

caracterização de filmes (Silva et al. 2007). 

 

5.6.5 Espectroscopia de infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 
 

O espectro do filme CS, do reticulante DAS e do filme CS – DAS pode ser visto na 

Figura 11. As principais bandas para o filme de CS são 3403 cm-1 correspondente ao estiramento 

O-H e 1567 cm-1 correspondente ao estiramento do grupo carbonila (C=O) da CS (Tang et al. 

2003). Já as bandas do DAS isolado são 3438 cm-1 relacionada ao estiramento O-H e 1735 e 

1646 cm-1 correspondentes ao estiramento do grupo carbonila (C=O) (Tang et al. 2003). O filme 

reticulado CS – DAS possui as bandas 3401 cm-1 correspondente ao estiramento O-H, também 
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apresenta as bandas 1711 e 1642 cm-1 relacionadas ao estiramente da carbonila do DAS e 1567 

cm-1 que corresponde ao estiramento da carbonila da CS. Com isso, sugere –se que houve a 

reticulação com DAS no filme de quitosana (CS- DAS). 

 

Figura 11. Espectro de infravermelho do filme CS, do reticulante DAS e do filme reticulado CS DAS. Fonte: A 
autora. 

 

Na Figura 12, tem –se o espectro do filme CS, do reticulante ácido tânico (AT) e do 

filme reticulado (CS – AT). As bandas principais, para o filme CS, são as mesmas descritas 

anteriormente. No espectro do AT isolado tem-se que as bandas principais são 3375 cm-1 

correspondente ao estiramento O-H e estiramento do grupamento carbonila (C=O) em 1715 cm-

1(Rivero et al. 2012; Verza 2006). Já no espectro do filme CS – AT, tem –se em 3400 cm-1 

correspondente ao estiramento do grupo O-H, 1709 cm-1 ao estiramento da carbonila do AT e 

em 1569 cm-1 tem-se a banda que corresponde ao estiramento da carbonila da CS (Rivero et al. 

2012). Logo, o espectro sugere que houve  reticulação da quitosana com ácido tânico.  

  
Figura 12. Espectro de infravermelho do filme CS, do reticulante ácido tânico (AT) e do filme reticulado CS AT. 
Fonte: A autora. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O cloridrato de quitosana foi obtido com sucesso. Apesar de não ter sido possível 

se obter filme do cloridrato de quitosana, pretende–se dar continuidade ao trabalho de 

purificação do cloridrato para que futuramente ele possa ser utilizado como base para filmes 

poliméricos.  

A quitosana utilizada pode ser classificada como quitosana de alta pureza, com grau 

de desacetilação de 97,08% e como sendo também de baixa massa molar: 2,818 × 4g mol-1. 

As análises de caracterização confirmaram a estrutura da quitosana e sua pureza.  

 Os filmes reticulados não foram mais resistentes à tração que o controle, mas 

apresentaram maior módulo de elasticidade. Ambos os agentes reticulantes diminuíram os 

valores de elongação em relação ao filme controle. Os filmes reticulados apresentaram melhor 

barreira ao vapor de água que o controle, sendo o DAS mais eficiente.  Por outro lado, os 

reticulantes não foram capazes de aumentar a hidrofobicidade dos filmes (medida pelo ângulo 

de contato). Os espectros de FTIR dos filmes sugeriram que os reticulantes foram incorporados 

na estrutura dos filmes. 
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