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RESUMO 

 

Hidrogéis injetáveis são uma classe de materiais poliméricos que podem ser 

preparados in situ através da extrusão de seus componentes diretamente no local 

desejado de maneira minimamente invasiva. Eles podem ser formulados a partir de 

reticulação química ou física. A formação de base de Schiff é um método de 

reticulação química que tem se destacado em virtude das condições suaves de 

reação. Hidrogéis injetáveis via reticulação por reação de base de Schiff preparados 

a partir de polímeros naturais tem ganhado especial atenção, visto que estes possuem 

propriedades, como biodegradabilidade e biocompatibilidade. Desta forma, a proposta 

deste trabalho foi sintetizar hidrogéis baseados em goma guar oxidada e 

carboximetilquitosana via reticulação por reação de base de Schiff, visando à 

aplicação como sistemas injetáveis. A goma guar (GG) foi modificada por oxidação 

com periodato de sódio em diferentes graus de oxidação (20, 50 e 80%). Os derivados 

oxidados (GGOX) foram caracterizados por Espectroscopia de absorção na região do 

Infravermelho (FTIR) e Cromatografia de Permeação em gel (GPC). A modificação 

química foi comprovada pelo aparecimento uma banda de baixa intensidade em 1723 

cm-1, atribuída ao estiramento de C=O de aldeído, no espectro de FTIR de GGOX. A 

oxidação provocou uma redução na massa molar da GG, como revelado pelos 

cromatogramas de GPC dos derivados oxidados. A quitosana (QTS) foi modificada 

quimicamente por reação de carboximetilação com ácido cloroacético a fim de obter 

um derivado hidrossolúvel. O derivado obtido (CMQTS) foi caracterizado por FTIR e 

Ressonância magnética nuclear 1H (RMN 1H). O espectro de FTIR indica que a reação 

ocorreu nas hidroxilas do C6 e nos grupos amino da QTS. Esse dado corroborou com 

o espectro de RMN 1H e, além disso, apontou uma substituição adicional nas 

hidroxilas do C3. Os hidrogéis foram preparados pela mistura de seus precursores 

(GGOX e CMQTS), previamente dissolvidos em tampão fosfato pH 7,4 (PBS), em 

diferentes razões volume/volume (v/v) de GGOX/CMQTS (1:1, 1:2 e 2:1). Os hidrogéis 

apresentaram valores de tempo de gelificação (tgel) relativamente baixos, sendo a 

razão 1:2 com maior tgel entre as demais. A análise reológica do processo de 

gelificação dos hidrogéis indicou que o tgel é dependente da temperatura. Os espectros 

de FTIR dos hidrogéis mostraram que a reação de reticulação não consumiu 

totalmente os grupos aldeídos. As imagens de microscopia eletrônica de varredura 



 
 

(MEV) da secção transversal dos hidrogéis revelaram que suas redes poliméricas são 

dotadas de poros com tamanho distinto e formas variadas, sendo influenciada pelo 

grau de oxidação da GG. O curto tempo de gelificação torna estes hidrogéis possíveis 

candidatos para aplicação como sistemas injetáveis na engenharia de tecidos como 

agente de preenchimento de espaços e/ou liberação controlada de fármacos. 

 

Palavras-chave: Hidrogéis injetáveis. Base de Schiff. Goma guar. 

Carboximetilquitosana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

Injectable hydrogels are a class of polymeric materials that can be prepared in situ by 

extruding their components directly into the desired location in a minimally invasive 

manner. They can be formulated from chemical or physical crosslinking. The Schiff 

base formation is a chemical crosslinking method has been highlighted because of the 

mild conditions of reaction. Injectable hydrogels crosslinked by Schiff base reaction 

prepared from natural polymers have gained special attention, since these have 

properties such as biodegradability and biocompatibility.Thus, the proposal of this work 

was to synthesize hydrogels based on oxidized guar gum and carboxymethylchitosan 

from the Schiff base reaction crosslinking, aiming at the application as injectable 

systems. Guar gum (GG) was modified by sodium periodate oxidation at different 

degrees of oxidation (20, 50 and 80%). The oxidized derivatives (OXGG) were 

characterized by Infrared absorption spectroscopy (FTIR) and Gel Permeation 

Chromatography (GPC). The chemical modification was confirmed by the appearance 

of a low intensity band at 1723 cm-1, attributed to stretching of C=O aldehyde, in the 

FTIR spectrum of OXGG. The oxidation caused a reduction in the molar mass of GG, 

as revealed by the GPC chromatograms of the oxidized derivatives. Chitosan (CTS) 

was chemically modified by carboxymethylation reaction with chloroacetic acid in order 

to obtain a water-soluble derivative. The obtained derivative (CMCTS) was 

characterized by FTIR and 1H Nuclear Magnetic Resonance (1H NMR). This data 

corroborated with the 1H NMR spectrum and, in addition, indicated an additional 

substitution in C3 hydroxyls. The hydrogels were prepared by mixing their precursors 

(OXGG and CMCTS), previously dissolved in phosphate buffer pH 7.4 (PBS), at 

different volume/volume (v/v) ratios of GGOX/CMCTS (1:1, 1:2 and 2:1). The 

hydrogels presented relatively low values of gel time (tgel), being the ratio 1:2 with the 

highest tgel among the others. The rheological analysis of the gelation process of the 

hydrogels indicated that the tgel is temperature dependent. The FTIR spectra of the 

hydrogels showed that the crosslinking reaction did not fully consume the aldehyde 

groups. Scanning electron microscopy (SEM) images of the cross-section of the 

hydrogels revealed that that their polymeric networks are equipped with pores of 

different sizes and varied shapes, being influenced by the degree of oxidation of GG. 

The short time of gelation makes these hydrogels possible candidates for application 

 



 
 

as injectable systems in tissue engineering such space filling agent and/or controlled 

release of drugs. 

 
Keywords: Injectable hydrogels. Schiff Base. Guar gum. Carboxymethylchitosan. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Hidrogéis consistem em redes poliméricas hidrofílicas reticuladas que 

podem reter água ou fluídos biológicos.  Os hidrogéis possuem características únicas, 

que incluem semelhança com a matriz extracelular natural dos tecidos, suporte à 

proliferação e migração celular, liberação controlada de fatores de crescimento, 

irritação mecânica mínima ao tecido circundante e difusão de nutrientes para viabilizar 

e proliferar células (SIVASHANMUGAM et al., 2015). Essas propriedades tornam 

estes materiais aptos para aplicação na engenharia de tecidos e medicina 

regenerativa como carreadores de fatores de crescimento, células, drogas e genes 

(CAI et al., 2005; GERECHT et al., 2007; NGUYEN et al., 2015). 

Os hidrogéis pré-formados convencionais são bastante dispendiosos para 

aplicação na engenharia de tecidos, pois requerem intervenção cirúrgica invasiva com 

baixa adesão do implante pelo paciente. Nos últimos anos, tem se dado atenção a 

uma nova subclasse de hidrogéis, denominada de hidrogéis injetáveis, nos quais 

agentes terapêuticos contendo precursores poliméricos são administrados no corpo 

usando uma seringa de maneira minimamente invasiva, desencadeando a gelificação 

in situ (THAMBI et al., 2017). 

Os hidrogéis injetáveis podem ser preparados por meio de reticulação 

química ou física. A reação de base de Schiff, reação entre um grupo aldeído e um 

grupo amino, corresponde a um método de reticulação química. Sistemas injetáveis 

formulados a partir de polissacarídeos empregando este método de reticulação tem 

sido considerados promissores, visto que os polissacarídeos apresentam certa 

semelhança estrutural com os componentes da matriz extracelular (TAN et al., 2009; 

RADHAKRISHNAN et al., 2017). A oxidação com periodato de sódio representa uma 

técnica simples para introduzir grupos aldeídos em polissacarídeos, permitindo que 

estes atuem como agente macroreticulante para outros biopolímeros ricos em grupos 

amino, como é o exemplo da quitosana (KRISTIANSEN et al., 2010; 

RADHAKRISHNAN et al., 2017; HOZUMI et al., 2018) 

A goma guar (GG) é uma galactomanana extraída da semente de Cyamopsis 

tetragonolobus com razão manose/galactose (M/G) de ~ 1,6 – 1,8:1 (CHENG et al., 

2002; MUDGIL et al., 2014). Por apresentar hidroxilas vicinais em suas unidades 

monossacarídicas, esse polissacarídeo pode ser oxidado pelo íon periodato.  A goma 

guar, bem como outras fontes de galactomananas, vem sendo utilizada em diversas 
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aplicações biomédicas tais como: scaffolds (SIQUEIRA et al., 2015), liberação 

controlada de fármacos (DODI et al., 2016), curativo antimicrobiano (CHEIRMADURAI 

et al., 2016), atividade antiviral e anticoagulante (MUSCHIN et al., 2016), etc. 

A quitosana (QTS) é obtida principalmente a partir da hidrólise alcalina dos 

grupos acetamida das unidades de N-acetil-D-glusosamina da quitina (MUXIKA et al., 

2017). Esse biopolímero é considerado atóxico, biodegradável e biocompatível e exibe 

inúmeras propriedades físico-químicas e biológicas interessantes (MA et al., 2017). 

As aplicações da QTS são limitadas pela sua solubilidade que está restringida a meios 

moderadamente ácidos. 

Modificações químicas na quitosana são realizadas para modificar algumas 

propriedades, tais como: atividade antimicrobiana, habilidade de interação com outras 

substâncias e solubilidade (LOGITHKUMAR et al., 2016). A alquilação, acilação e 

quaternização são exemplos de alguns métodos relatados na literatura usados para 

melhorar a sua solubilidade (DUNG et al., 1994; PRASHANTH; THARANATHAN, 

2007; WANG et al., 2009). 

A reação de carboximetilação representa um dos métodos para se obter 

derivados de quitosana solúveis numa ampla faixa de pH (CHEN; PARK, 2003; 

ABREU; CAMPANA-FILHO, 2009). Dependendo das condições reacionais e dos 

reagentes empregados, a reação de carboximetilação pode levar a diferentes 

derivados de QTS, são eles: O-carboximetilquitosana, N-carboximetilquitosana e N,O 

carboximetilquitosana (ABREU; CAMPANA-FILHO, 2009). 

Diante deste contexto, o presente trabalho visa preparar hidrogéis à base 

de goma guar oxidada e carboximetilquitosana via reação de base de Schiff com 

potencial aplicação como sistemas injetáveis. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Galactomananas 

 

Galactomananas são polissacarídeos neutros, extraídos do endosperma 

de sementes da família Leguminosae e de fontes microbianas, em particular, de 

leveduras e outros fungos (PRAJAPATI et al., 2013). Estruturalmente, são 

constituídas por uma cadeia principal de D-manopiranose (M) unidas por ligações 

glicosídicas β(1→4) e resíduos de D-galactopiranose (G) ligados à cadeia principal por 

ligações glicosídicas α(1→6)(Figura 1) (DEA; MORRISON, 1975). 

 

Figura 1 - Estrutura de uma galactomanana com razão M/G de 2:1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

As galactomananas diferem entre si pela razão M/G, massa molar e 

distribuição estatística das unidades de galactose, de acordo com sua origem botânica 

(AZERO; ANDRADE, 2002). A sua solubilidade em água, viscosidade e interação das 

galactomananas com outros polissacarídeos são influenciadas consideravelmente por 

variações na razão M/G (PRAJAPATI et al., 2013). Geralmente, as galactomananas 

com alto teor de galactose são mais prontamente solúveis em água e exibem uma 

menor tendência para formar géis, quando comparadas àquelas com menor razão 

M/G.  

A grande vantagem dessas gomas é sua capacidade de formar dispersões 

altamente viscosas em baixas concentrações, que são ligeiramente afetadas por 

variações de pH, força iônica e processamento térmico (SITTIKIJYOTHIN et al., 2005; 

PRAJAPATI et al., 2013). Essas propriedades físico-químicas e a ausência de 
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toxicidade tornam esta classe de polissacarídeo um material usado numa variedade 

de aplicações, tais como: nas indústrias têxtil, farmacêutica, biomédica, cosmética e 

de alimentos (SRIVASTAVA; KAPOOR 2005; VIEIRA et al., 2007; CARNEIRO-DA-

CUNHA et al., 2011). 

Dentre as galactomananas de maior importância comercial destacam-se a 

goma guar (Cyamopis tetragonolobus), goma tara (Caesalpinia spinosa) e goma 

alfarroba (Ceratonia siliqua) (VARUM; SMIDSRØD, 2006; DAKIA et al., 2008; 

PRAJAPATI et al., 2013). O consumo mundial de galactomanana varia 

consideravelmente com as diferentes fontes de extração. Segundo uma estimativa, 

são consumidas cerca de 90 a 100 mil toneladas por ano. O maior consumo é o da 

goma guar com 70-80 mil toneladas seguido da goma alfarroba com 12-14 mil 

toneladas (PRAJAPATI et al., 2013). 

 

2.2  Goma guar 

 

A goma guar é obtida das sementes de Cyamopsis tetragonolobus, um 

membro da família Leguminosae. Esta planta é cultivada principalmente no oeste da 

Índia e no leste do Paquistão, e em menor extensão em áreas tropicais, como América 

do Sul e Central, África, Brasil, Austrália e em regiões semiáridas do sudoeste dos 

EUA. Mede cerca de 0,6 m de altura, e se assemelha à planta de soja em aparência 

geral. Suas vagens medem 5-12,5 cm e contêm, em média, 5-6 sementes esféricas 

de cor castanha clara (Figura 2) (CHUDZIKOWSKI, 1971; THOMBARE et al., 2016). 

A planta guar cresce melhor em solos arenosos e precisa de chuva 

moderada e intermitente com muita luz do sol. A cultura é semeada após as primeiras 

chuvas em julho e colhida entre outubro e novembro. Sua semente consiste de 14-

17% de casca, 35-42% de endosperma e 43-47% de embrião. Tem grande relevância 

industrial devido ao seu endosperma rico em galactomanana (DEA; MORRISON, 

1975; THOMBARE et al., 2016). 
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 Figura 2- Vagens (a) e sementes da planta guar (Cyamopis tetragonolobus) (b) e pó 
obtido a partir do processamento industrial das sementes de guar (c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: < http://www.guargumcultivation.com/p/guar-seed-and-guar-gum-photo.html >. Acessado em 20 

de ago. 2017. 

 

A Índia e Paquistão são responsáveis por aproximadamente 90% da 

produção mundial de goma guar, sendo que a Índia detêm 80% dessa produção 

(MUDGIL et al., 2014). Entre os anos de 2013 e 2014, a produção total na Índia de 

sementes de guar e de goma guar foi de 3388,4 mil toneladas e 650 mil toneladas, 

respectivamente. E de toda a produção de goma guar, 601 mil toneladas foram 

destinadas à exportação, dos quais mais de 50% para os EUA (THOMBARE et al., 

2016). 

O endosperma, obtido pelas técnicas usuais de purificação comercial, não 

é completamente puro. Traços de casca e embrião deixados no endosperma 

contribuem para as impurezas. A goma guar compreende 75-86% de galactomanana, 

8-14% de umidade, 5-6% de proteína, 2-3% de fibra e 0,5-1% de cinzas (MUDGIL et 

al., 2014). 

A razão M/G da goma guar é historicamente reportada como sendo 2:1 

(MUDGIL et al., 2014). No entanto, várias pesquisas apontam que esta razão pode 

variar entre 1,6:1 a 1,8:1 (SHOFFMAN; SVENSSON, 1978; BARTH; SMITH, 1981; 

MCCLEARY et al., 1985; MATHUR; MATHUR, 2005). O maior número de cadeias 

laterais (unidades de galactose) é responsável pela sua elevada solubilidade em água. 

Vários derivados de goma guar são reportados na literatura, tais como: carboximetil 

goma guar (DODI et al., 2011), hidroximetil goma guar (LAPASIN et al., 1991), 

hidroxipropil goma guar (LAPASIN et al., 1995), O-carboximetil- O-hidroxipropil goma 

(a) (b) (c) 

http://www.guargumcultivation.com/p/guar-seed-and-guar-gum-photo.html
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guar (SHI; ZHANG, 2007), acriloiloxi goma guar (SHENOY; D’MELO, 2010), goma 

guar oxidada com TEMPO (CASTRO et al., 2016) e periodato de sódio (VARMAO et 

al., 1997), goma guar sulfatada (CASTRO et al., 2016), entre outros. 

 

2.3   Oxidação de polissacarídeos com periodato de sódio 

 

A oxidação com periodato de sódio foi usada por muito tempo como um 

método clássico para elucidação estrutural de carboidratos complexos. Nos últimos 

anos, o periodato de sódio tem sido amplamente usado para introduzir grupos aldeído 

em polissacarídeos ou glicoproteínas (KRISTIANSEN et al., 2010).  

A modificação de polissacarídeos com periodato de sódio envolve a 

conversão de dióis vicinais à dialdeídos. A Figura 3 mostra a seletividade do íon 

periodato frente às unidades monossacarídicas com diferentes padrões de ligação. A 

única situação em que a unidade monossacarídica não é oxidada pelo íon periodato 

é a representada pela Figura 3b. Nesse caso, as unidades monossacarídicas da 

cadeia principal possuem ligações glicosídicas nas posições 1 e 3, não apresentando 

assim hidroxilas vicinais.  

 

Figura 3 - Seletividade da reação do periodato com unidades de açúcar com diferentes 

padrões de ligação a) resíduos ligados (1→2), b) (1→3) e c) (1→4). 

 

Fonte: Adaptado de Kristiansen et al. (2010). 



22 

 

No caso de unidades glicosídicas com três hidroxilas vicinais, a oxidação 

com periodato é caracterizada por gerar um derivado duplamente oxidado e ácido 

fórmico como subproduto; mediante consumo de dois mols de periodato (BRUNEEL; 

SCHACHT, 1993; CHRISTENSEN et al., 2001).  A Figura 4 ilustra um esquema geral 

da oxidação de uma D-glucose de cadeia lateral. Dois intermediários dialdeídicos são 

formados na primeira oxidação: derivado (S) e derivado (S’), resultantes da clivagem 

da ligação C3-C4 e C2-C3, respectivamente. Uma segunda oxidação complementar 

ocorre produzindo um derivado duplamente oxidado (R), com consequente liberação 

de ácido fórmico de C3. 

 

Figura 4 - Esquema geral de oxidação por periodato de uma unidade de D-glucose de 
cadeia lateral. 

 

 

Fonte: Adaptado de Christensen et al. (2001). 

 

O principal aspecto relacionado à oxidação de polissacarídeos com 

periodato é que essa reação pode ser processada em soluções aquosas sob 

condições neutras. O mecanismo da oxidação de uma unidade de galactose pelo íon 

periodato é mostrado na Figura 5.  A etapa limitante dessa reação envolve a formação 



23 

 

do intermediário éster iodato cíclico (etapa 4), seguido da clivagem de ligação 

concertada para gerar resíduos de aldeídos (WANG et al., 2013). Um fator muito 

importante e pertinente a este mecanismo está relacionado à orientação das hidroxilas 

vicinais; para que a reação ocorra é necessário que estas estejam orientadas na 

posição axial-equatorial ou equatorial-equatorial. Dióis vicinais orientados numa 

posição rígida trans diaxial impedem o processamento da reação, uma vez que, não 

é possível a formação do intermediário reacional cíclico (éster iodato cíclico) 

(KRISTIANSEN et al., 2010). 

 

Figura 5 -  Mecanismo proposto para oxidação de uma unidade de galactose pelo íon 

periodato. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A funcionalização por oxidação com periodato tem sido reportada na 

literatura para vários polissacarídeos, como por exemplo: amido (ZHANG et al., 2011; 

DOU et al., 2015), celulose (KIM et al., 2000, 2004; SIRVIO et al., 2011), pululana 

(BRUNEEL; SCHACHT, 1993), escleroglucana (CHRISTENSEN et al., 2001), 

dextrana (SOKOLSKY-PAPKOV et al., 2006), alginato (BALAKRISHNAN et al., 2005; 
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GOMEZ et al., 2007), pectina (GUPTA et al., 2013), goma xantana (GUO et al., 2014; 

GE et al., 2015), xilanas (AMER et al., 2016), entre outros. Esta proposta tem 

despertado especial atenção devido à reatividade destes derivados com grupamentos 

amino presentes, por exemplo, na quitosana, em proteínas como a gelatina, colágeno 

e em muitos fármacos, para a formação da base de Schiff (imina). 

 

2.4    Quitosana 

 

Quitosana (QTS) é um copolímero formado por unidades de D-glucosamina 

e N-acetil-D-glucosamina, unidas por ligações glicosídicas β(1→4), obtida 

principalmente a partir da desacetilação alcalina da quitina de exoesqueleto de 

crustáceos, tais como: camarão e caranguejo. O principal parâmetro que diferencia a 

quitosana da quitina é o grau de desacetilação (Figura 6), definido como a 

porcentagem de unidades de N-acetil-D-glusosamina desacetiladas (CROISIER; 

JÉRÔME, 2013). A quitosana é obtida quando o grau de desacetilação é superior ou 

igual  60% (CROISIER; JÉRÔME, 2013).  

 

Figura 6 - Unidades repetidas da quitosana 100% desacetilada (1) e quitina (2). 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Teoricamente, a hidrólise dos grupos acetamida da quitina pode ser 

realizada sob condições ácidas ou básicas, porém, a primeira condição não é 

preferível em virtude da susceptibilidade das ligações glicosídicas à hidrólise ácida, o 

que resulta na degradação da cadeia polimérica. A hidrólise básica é comumente 

usada, embora o grupo acetamida seja relativamente resistente à hidrólise em 

condições alcalinas, mas muito menos resistente que as ligações glicosídicas. Assim, 

nestas condições, a conversão da quitina em quitosana é acompanhada somente de 

uma degradação parcial da cadeia polimérica (VARUM; SMIDSRØD, 2006). 

A quitosana apresenta propriedades excepcionais, como: atoxicidade, 

biodegradabilidade, biocompatibilidade e baixo custo (MA et al., 2017). Devido a essas 

propriedades, a quitosana tem sido aplicada em várias áreas, incluindo biotecnologia 

(ISSA et al., 2005), medicina como sistema de liberação de fármacos (XU; DU, 2003), 

engenharia de tecidos (KIM et al., 2008) e cosméticos (JIMTAISONG; SAEWAN, 

2014). Também é usada no tratamento de águas, em virtude da capacidade de 

protonação do grupo amino, o que lhe confere propriedades de adsorção e remoção 

de corantes e/ou íons metálicos (ZENG et al., 2008; VAKILI et al., 2014). Na indústria 

de alimentos é amplamente empregada como material de revestimento com atividade 

antimicrobiana (DUTTA et al., 2009), agente clarificador no suco de maçã (SHAHIDI 

et al., 1999), antioxidante em salsichas (DEVLIEGHERE et al., 2004), inibidor de 

coloração enzimática em sucos (KYZAS; BIKIARIS, 2015), etc. 

As aplicações da quitosana são limitadas pela sua solubilidade, que é 

afetada pelo pH.  A dependência da solubilidade com o pH está relacionada com a 

protonação e desprotonação dos grupos amino presentes nos resíduos de D-

glucosamina (YI et al., 2005) (Figura 7). Geralmente, em pH inferior a 6 ocorre a 

protonação destes grupos, tornando-os carregados positivamente (-NH3
+), e assim, a 

quitosana é convertida num polieletrólito catiônico solúvel (DASH et al., 2011). No 

entanto, em pH superior a 6, as aminas perdem a carga positiva (-NH2) e o polímero 

passa a ser insolúvel. Nestas condições, as ligações de hidrogênio intra e 

intermolecular passam a ser preponderantes (CHOI et al., 2016; LOGITHKUMAR et 

al., 2016). A transição solúvel/insolúvel ocorre no pH correspondente ao pKa, entre 6 

e 6,5. O valor de pKa é dependente do grau de desacetilação, consequentemente, a 

solubilidade da quitosana também é influenciada por este parâmetro, assim como, 

pelo método de desacetilação usado (CHO et al., 2000). Além disso, a massa molar e 

a força iônica da solução influenciam na solubilidade da quitosana (CHOI et al., 2016). 
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Figura 7 - Ilustração esquemática da dependência da solubilidade da quitosana com 
o pH. 

 

Fonte: Adaptado de Dash et al. (2011). 

 

 A limitação da insolubilidade pode ser contornada através de modificações 

químicas na estrutura da quitosana. A carboximetilação tem demonstrado ser um 

método viável para tornar a quitosana solúvel em meio neutro sem comprometer suas 

propriedades (UPADHYAYA et al., 2013). O derivado obtido é um candidato promissor 

em aplicações biomédicas, farmacêuticas e ambientais (XU et al., 2006; WANG et al., 

2010; MISHRA et al., 2011; UPADHYAYA et al., 2013). 

 

2.5  Reação de Carboximetilação 

 

A carboximetilação é um método bastante usado para obtenção de 

derivados polissacarídicos, que tem como principal vantagem o baixo custo e 

atoxicidade dos produtos formados (VERRAEST et al., 1995). Um exemplo é o 

derivado carboximetilcelulose, cuja reação foi descrita pela primeira vez por Janser 

(1920) (VERRAEST et al., 1995). Além da celulose, outros polissacarídeos como 

amido (TIJSEN et al., 2001; LIU et al., 2012), quitosana (CHEN; PARK, 2003; ABREU; 

CAMPANA-FILHO, 2009), quitina (BORSAGLI et al., 2015; LIU et al., 2016) e goma 

do cajueiro (SILVA et al., 2004) foram carboximetilados.  

A reação de carboximetilação consiste na esterificação de hidroxilas 

primárias e/ou secundárias com ácido monocloroacético em meio básico (TIJSEN et 

al., 2001). Este método é baseado da síntese de Williamson’s (EGE, 1989) para 

ésteres a partir da reação de um alcoóxido com halogeneto via mecanismo SN2 

(Reação 1). 

R1-O- + R2-Cl → R1-O-R2   + Cl-                                                                                                                          (1) 
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O mecanismo de O-carboximetilação de uma unidade de D-glucosamina é 

mostrado na Figura 8. A primeira etapa envolve a conversão da unidade de D-

glucosamina num alcoóxido, mediante ataque do íon hidróxido à hidroxila do C6. A 

segunda etapa consiste no ataque do alcoóxido ao ácido monocloroacético via reação 

SN2, introduzindo o grupo carboximetil na estrutura.  

 

Figura 8 - Mecanismo de reação da O-carboximetilação da quitosana. 

 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2004). 

 

Os grupos hidroxila dos monossacarídeos são mais ácidos do que os dos 

álcoois comuns, uma vez que os monossacarídeos possuem muitos átomos de 

oxigênio que exercem efeito indutivo nos grupos vizinhos. Deste modo, a formação de 

alcoóxidos é favorecida por ataque de bases fortes como o NaOH. 

A carboximetilação da quitosana pode ocorrer nos grupos hidroxila e/ou 

amino (UPADHYAYA et al., 2013). O derivado O-carboximetilquitosana, resultante da 

introdução do grupo carboximetil em C6 (Figura 8), é sintetizado em condições 

fortemente alcalinas, visando à ativação das hidroxilas. Caso contrário, os grupos 

amino reagirão preferencialmente e o derivado N-carboximetilquitosana (N-CMQ) é 
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obtido (BAUMANN; FAUST, 2001). A ocorrência da reação de carboximetilação em 

diferentes sítios da cadeia da quitosana é decorrente das diferentes reatividades dos 

grupos OH e NH2, sendo este último um nucleófilo mais forte (BRUICE, 2006). 

O derivado N-carboximetilquitosana é obtido preferencialmente 

empregando o ácido glioxílico como agente alquilante. O ácido glioxílico possui em 

sua estrutura o grupo aldeído que reage seletivamente com os grupos amino da 

quitosana, produzindo imina (base de Schiff) e essa é reduzida a N-CMQ 

(UPADHYAYA et al., 2013). Quando o ácido cloroacético é usado como agente 

carboxilante, na presença de NaOH, geralmente o derivado O-substituído é produzido 

majoritariamente e em menor quantidade o derivado N,O-substituído (ABREU; 

CAMPANA-FILHO, 2009). 

 

2. 6 Hidrogéis injetáveis 

 

Hidrogéis são definidos como redes poliméricas tridimensionalmente 

reticuladas, capazes de absorver água e/ou fluídos biológicos sem se dissolver. 

Hidrogéis injetáveis representam uma subclasse de hidrogéis preparados a partir da 

extrusão de vários componentes por intermédio de uma seringa diretamente em um 

local específico in vivo. Seus precursores são injetados na forma líquida no corpo e 

instantaneamente convertidos em um hidrogel sólido in situ via reticulação física ou 

química (YANG et al., 2013; MATHEW et al., 2018).  

Hidrogéis injetáveis reticulados quimicamente são obtidos mediante 

formação de ligação covalente entre os grupos funcionais da cadeias poliméricas. 

Essas ligações são geradas por reações de Michael, reações de Click, formação de 

base de Schiff, foto-irradiação, reações mediadas por enzimas, entre outras. Por outro 

lado, hidrogéis injetáveis reticulados fisicamente são estabilizados por associações 

não covalentes tais como, forças eletrostáticas, ligações de hidrogênio ou interações 

hidrofóbicas (RADHAKRISHNAN et al., 2017). Embora os sistemas injetáveis 

formulados via reticulação física dispensem o uso de reações químicas severas, eles 

tendem a se desintegrar no corpo, principalmente devido à ruptura de associações 

não covalentes. Em contrapartida, os sistemas injetáveis preparados por reticulação 

química são candidatos promissores para aplicações in vivo a longo prazo, pois 

apresentam alta estabilidade física com resistência mecânica melhorada (BAE et al., 

2013). 



29 

 

Os hidrogéis injetáveis podem ser preparados a partir de polímeros naturais 

e sintéticos ou pela combinação destes (MATHEW et al., 2018). Entre esses materiais, 

os polissacarídeos tem se destacado por apresentarem boa biocompatibilidade visto 

que possuem certa semelhança estrutural com os componentes da matriz extracelular 

natural, propiciando maior proliferação e diferenciação celular (RADHAKRISHNAN et 

al., 2017). Além disso, esses biopolímeros apresentam uma grande quantidade e 

variedade de grupos funcionais (-OH, -NH2, -COOH, etc.) que são susceptíveis à 

vários tipos de modificações químicas, conferindo-lhes a oportunidade de introduzir 

porções reticuláveis ou moléculas bioativas  (JIN et al., 2010; SIVASHANMUGAM et 

al., 2015) 

Os métodos convencionais de regeneração de tecidos, como é o caso dos 

hidrogéis pré-formados (scaffolds), apresentam limitações em virtude da implantação 

cirúrgica, aumentando o risco de infecções e adaptação inadequada ao local do 

defeito, o que pode levar ao insucesso do implante. Os hidrogéis injetáveis têm 

ganhado destaque no campo da engenharia de tecidos e medicina regenerativa por 

superar tais problemas, alcançando defeitos em tecidos muito profundos, com o 

mínimo de invasão e proporcionando melhor adaptação na margem do defeito. Essas 

vantagens resultam em risco reduzido de infecção, menos cicatrizes e menos dor 

(PATENAUDE et al., 2014; SIVASHANMUGAM et al., 2015). 

Os requisitos necessários para um hidrogel injetável ser usado em 

aplicações clínicas incluem: (a) apresentar biocompatibilidade e atoxicidade para 

proporcionar o crescimento e diferenciação das células sem causar toxicidade ou 

reações imunes no hospedeiro, (b) possuir propriedades mecânicas adequadas, 

semelhantes às do tecido/órgão substituído, (c) a viscosidade da solução do polímero 

deve ser suficientemente baixa para facilitar a injeção, permitindo um procedimento 

minimamente invasivo, (d) exibir alta estabilidade e tenacidade para reter fármacos e 

células e manter um ambiente estável para comportamentos celulares, como adesão, 

migração, proliferação e diferenciação, (e) ser biodegradável apresentando uma taxa 

de degradação proporcional à taxa de formação de tecido/órgão para liberar espaço 

para proliferação celular (MATHEW et al., 2018). 
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2.6.1  Hidrogéis obtidos via base de Schiff 

 

As bases de Schiff,  também conhecidas como imina (-C=N-), são obtidas 

a partir da reação entre compostos carbonílicos (aldeídos e algumas cetonas) com 

grupos amino (amina primária) (XIN; YUAN, 2012). Esta classe de substâncias foi 

relatada pela primeira vez em 1964 pelo químico alemão Hugo Schiff (SCHIFF, 1864). 

A Figura 9 apresenta o mecanismo para formação da base de Schiff. 

 

Figura 9 - Mecanismo de formação de base de Schiff entre um aldeído e uma amina 
primária. 

 

Fonte: Adaptado de Solomons e Fryhle, Vol. 2, 2006. 

 

A síntese de materiais poliméricos via base de Schiff é bastante relatada 

na literatura (XIN; YUAN, 2012). Os hidrogéis representam um exemplo de materiais 

poliméricos que podem ser formulados através deste método, o qual tem como 

principal vantagem a não utilização de reagentes químicos reticulantes adicionais 

como glutaraldeído, formaldeído, glioxal e hidrocloreto de 1-etil-3-(3-

dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC), a maioria extremamente tóxico (YANG et al., 

2014). 

O interesse pela pesquisa em hidrogéis formulados via base de Schiff é 

crescente nos últimos anos.  As condições suaves de reação (processada em pH 

fisiológico e somente água como subproduto) torna esta estratégia ideal para 

preparação de hidrogéis para aplicações biomédicas (LU et al., 2015). Outra 

característica interessante dos hidrogéis obtidos por base de Schiff é a reversibilidade 

com a mudança de pH, podendo se degradar em ambientes ácidos. Esta propriedade 

é adequada para aplicação em sistemas biológicos (XIN; YUAN, 2012). 
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Polímeros naturais como quitosana (TAN et al., 2009; LU et al., 2015), ácido 

hialurônico (TAN et al., 2009; HOZUMI et al., 2018), dextrana (TAN; HU, 2012; LI et 

al., 2015), sulfato de condroitina (LU et al., 2015; FAN et al., 2017) tem sido 

empregados para preparação de hidrogéis via reação de base de Schiff. Esses 

materiais são relatados na literatura com grande potencial para aplicação em 

engenharia de tecidos para liberação controlada de fármacos, matriz para formação 

de cartilagem, encapsulamento de células, entre outros. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo geral 

 

Preparar e caracterizar hidrogéis injetáveis à base de goma guar oxidada e 

carboximetilquitosana com características mínimas para serem aplicados em 

engenharia de tecidos. 

 

3.2   Objetivos específicos  

 

Modificar a goma guar por oxidação com periodato de sódio em diferentes 

graus de oxidação e caracterizar os derivados oxidados obtidos por Espectroscopia 

de absorção na região do infravermelho (FTIR) e Cromatografia de permeação em gel 

(GPC). 

Modificar quimicamente a quitosana por reação de carboximetilação com 

ácido cloroacético a fim de obter um derivado hidrossolúvel e caracterizá-lo por FTIR 

e RMN 1H. 

Preparar hidrogéis a partir de goma guar oxidada e carboximetilquitosana 

(GGOX/CMQTS) por reticulação via formação de base de Schiff e avaliar a influência 

do grau de oxidação e da razão de GGOX/CMQTS sobre o tempo de gelificação dos 

hidrogéis.  

Acompanhar o processo de formação de gel por reologia variando a 

temperatura. 

Caracterizar os hidrogéis obtidos por FTIR, Microscopia eletrônica de 

varredura (MEV).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1  Materiais  

 

Os solventes utilizados foram: álcool etílico (Synth), acetona (Vetec) e 

álcool isopropílico (Synth). Os reagentes empregados foram: periodato de sódio 

(NaIO4) (Dinâmica), cloridrato de hidroxilamina (NH2OH.HCl) (Dinâmica), etileno glicol 

(CH2OHCH2OH), hidróxido de sódio (NaOH), ácido cloroacético (ClCH2COOH), 

fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4), fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) e 

biftalato de potássio (KHC8H4O4) adquiridos da Vetec, goma guar (Sigma) e quitosana 

(Polymar). 

 

4.2  Purificação da goma guar  

 

Para remover as eventuais impurezas, a goma guar passou por uma etapa 

de reprecipitação como descrito no procedimento a seguir: pesou-se cerca de 10 g da 

goma e dissolveu-se em 1,0 L de água destilada sob agitação mecânica (250 rpm) por 

24 horas. Logo após, a solução foi centrifugada a 6000 rpm por 10 min. O 

sobrenadante foi recolhido e, em seguida, lentamente precipitado em álcool etílico 

comercial 96% na proporção de 1:2 (volume de solução de goma/volume de álcool). 

O precipitado de goma guar obtido foi coletado em funil de placa sinterizada (G4), 

lavado com etanol P.A e acetona P.A e seco com jato de ar quente.  

 

4.3  Sonicação da solução de goma guar  

 

A fim de aumentar a solubilidade dos derivados oxidados, realizou-se a 

sonicação do polissacarídeo antes da oxidação por irradiação ultrassônica de acordo 

com o seguinte procedimento: Foi preparada uma solução de goma guar purificada 

(GGPUR) na concentração de 0,5 % (m/v). Após completa dissolução, a solução foi 

sonicada por 30 minutos em um reator ultrassônico VCX 750 ultrasonic operando com 

potência média 20 W a 15ºC.  Alíquotas da solução de GGPUR antes e após 

sonicação foram analisadas por cromatografia de permeação em gel (GPC) e reologia 

de fluxo. 
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4.4  Oxidação da goma guar  

 

A reação de oxidação parcial da goma guar foi baseada no método 

desenvolvido por Bruneel e Schacht (1993) com algumas modificações. Após ser 

degradada em sonda ultrassônica, de acordo com o procedimento descrito em 4.3, foi 

adicionada à solução de goma guar três quantidades distintas de periodato de sódio 

(NaIO4) de modo a obter graus de oxidação na ordem de 20, 50 e 80% (Tabela 1). A 

mistura reacional foi deixada sob agitação magnética por 6 horas em ausência total 

de luz. Após este período, foi adicionado etilenoglicol em uma razão molar de 1:1 em 

relação ao NaIO4 para interromper a reação. A goma guar oxidada (GGOX) obtida foi 

dialisada contra água destilada durante 3-4 dias em membrana de acetato de celulose 

com limite de exclusão de 12,4 kDa, filtrada em funil de placa sinterizada (G2) e então, 

liofilizada. Os derivados oxidados obtidos foram denominados de GGOX20, GGOX50 

e GGOX80, onde os números 20, 50 e 80 na nomenclatura fazem referência ao grau 

de oxidação teórico. 

 

Tabela 1 - Dados experimentais da oxidação da goma guar com periodato de sódio. 

Derivado 
Grau de oxidação teórico 

(%) 

Nº de mols de NaIO4 

(mol) 

GGOX20 

GGOX50 

GGOX80 

20 

50 

80 

2,46 x 10-3 

6,16 x 10-3 

9,84 x 10-3 

           

                                                                          

4.4.1 Determinação do grau de oxidação por titulação potenciométrica 

 

O grau de oxidação da goma guar foi determinado segundo metodologia 

proposta por Zhao e Heindel (1991), que emprega cloridato de hidroxilamina 

(NH2OH.HCl) para converter derivados polidialdeídicos em derivados polioxímicos, 

mediante liberação de ácido clorídrico (HCl). Uma massa de 50 mg de GGOX foi 

dissolvida em 25 mL de solução de NH2OH.HCl 0,25 mol.L-1. Esta mistura foi deixada 

em reação por 24 horas à temperatura ambiente e, em seguida, titulada com NaOH 

0,0979 mol.L-1 previamente padronizado com biftalato de potássio (KHC8H4O4). O pH 

para cada adição de NaOH foi registrado em potenciômetro. O volume de equivalência 
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foi determinado através da derivada segunda da curva titulométrica e o grau de 

oxidação (GO) pela equação 2. 

 

100
2

10162 3




=
−

m

cV
GO                                                                                          (2) 

 

onde V é volume da solução de NaOH consumido no ponto de equivalência, em mL; 

c é a concentração da solução de NaOH, em mol.L-1; m é a massa de GGOX, em 

gramas; e 162 é a massa molar da unidade de repetição monossacarídica (manose e 

galactose), em g.mol-1. 

As reações químicas ocorridas durante a determinação do grau de 

oxidação estão representadas pelas equações químicas 3 e 4. 

 

GG-(CHO)n(aq)  +  nNH2OH.HCl(aq) → GG-(CH=N-OH)n(aq) + nHCl (aq) +  nH2O         (3) 

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)                                                                        (4) 

 

4.5  Síntese da carboximetilquitosana  

 

 A síntese do derivado carboximetilquitosana (CMQTS) foi adaptada a partir 

da metodologia proposta por Chen e Park  (2003).  Dois gramas de quitosana, 2,7 g 

de hidróxido de sódio e 40 mL de água/isopropanol (1/9 v/v) foram adicionados a um 

balão reacional (100 mL). O sistema foi mantido sob agitação por 1 hora a     60 °C.  

Em seguida, 3 g de ácido cloroacético dissolvidos em 4 mL de isopropanol foram 

adicionados à mistura reacional gota à gota durante 30 minutos. A reação se 

processou por 4 h sob agitação lenta à mesma temperatura. Posteriormente, a reação 

foi pausada pela adição de 40 mL de álcool etílico 70%. O sólido obtido foi coletado 

em funil de placa sinterizada (G4) e lavado lentamente por sucessivas vezes com 

álcool etílico 80% e por último com acetona P.A. O material foi seco com jato de ar 

quente e, em seguida, dissolvido em água deionizada, e centrifugado a 6000 rpm por 

15 minutos para remover a fração insolúvel. Por último, a fração sobrenadante foi 

liofilizada.  
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4.6   Caracterização da goma guar, derivados oxidados e carboximetilquitosana 

 

4.6.1 Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Os espectros de FTIR de GGPUR, GGOX e CMQTS foram obtidos em 

pastilhas de brometo de potássio (KBr) em equipamento da Shimadzu modelo 

IRTracer-100, operando numa faixa de 4000 a 400 cm-1, com resolução de 4 cm-1 e 

25 varreduras. 

 

4.6.2 Cromatografia de permeação em gel (GPC) 

 

A massa molar de GGPUR (antes e após sonicação) e GGOX foi estimada 

por cromatografia de permeação em gel utilizando um cromatógrafo Shimadzu LC-

20AD com detector de índice de refração RID-10A em temperatura ambiente. As 

análises foram realizadas com coluna linear PolySep (7,8 mm × 300 mm), fluxo de 1,0 

mL.min-1, solução da amostra na concentração de 0,1% (m/v), tendo água como 

solvente e NaNO3 0,1 mol.L-1 como eluente. O volume injetado de amostra foi de 20 

μL. Como padrão foi utilizado uma curva de pululanas (Shodex Denko®) com massa 

molar na faixa de 5,9 x 103 a 7,88 x 105 g. mol-1. 

 

4.6.3 Ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1H) 

 

O espectro de RMN 1H da CMQTS foi obtido em espectrômetro Bruker 

DPX-500 em D2O/DCl a 70 °C. 

 

4.6.4 Reologia 

 

Foi realizada reologia de fluxo para solução de goma guar purificada antes 

e após degradação em ultrassom a fim de observar mudança na viscosidade. As 

análises foram realizadas em reômetro AR 550 TA instruments, com geometria do tipo 

cone e placa de 60 mm, varredura de cisalhamento de 0,1 a 100 s-1 a uma temperatura 

de 25 °C. 
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4.7 Preparação e caracterização dos hidrogéis  

 

4.7.1 Preparação dos hidrogéis  

 

Soluções de GGOX20, GGOX50, GGOX80 e CMQTS na concentração de 

3% (m/v) foram preparadas usando tampão fosfato 0,1 mol.L-1 pH 7,4 (PBS) como 

solvente. As mesmas foram mantidas sob agitação magnética durante 24 horas e em 

seguida, aquecidas a 55 °C por 1 hora. Os hidrogéis foram preparados em frascos 

cilíndricos de 20 mm de diâmetro pela mistura das soluções de GGOX e CMQTS nas 

proporções de 1:1, 1:2 e 2:1 v/v. Quando necessário para a realização de algumas 

análises, eles foram armazenados a –80 ºC em um Ultra freezer da Nuaire por 48 

horas e, então, liofilizados durante 48 horas. 

 

4.8 Caracterização dos hidrogéis  

 

4.8.1 Determinação do tempo de gelificação 

 

O tempo de gelificação foi determinado pelo método da barra magnética de 

acordo com a metodologia descrita por Balakrishnan e col. (2014). Soluções de GGOX 

e CMQTS na concentração de 3% (m/v), preparadas como descrito pelo procedimento 

4.7.1, foram misturadas em diferentes razões (v/v), perfazendo um volume de 300 µL 

com o auxílio de uma barra magnética (diâmetro 3,3 mm, comprimento 10 mm) a 100 

rpm. O tempo requerido para a mistura formar um glóbulo foi tomado como o tempo 

de gelificação. Os ensaios foram realizados em triplicata a 37 °C. 

 

4.8.2 Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho por             

Transformada de Fourier (FTIR)  

 

A análise foi realizada a partir dos hidrogéis de GGOX50/CMQTS secos 

por liofilização, como descrito no procedimento 4.7.1. Os espectros de FTIR foram 

obtidos em pastilhas de brometo de potássio (KBr) em equipamento da Shimadzu 

modelo IRTracer-100, operando numa faixa de 4000 a 400 cm-1, com resolução de 4 

cm-1 e 25 varreduras. Antes da análise as amostras foram armazenadas em 

dessecador. 
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4.8.3 Análises reológicas 

 

As análises foram realizadas em reômetro AR 550 TA instruments, com 

geometria do tipo cone e placa de 40 mm, operando no modo oscilatório a uma 

frequência de 1 Hz e uma tensão de cisalhamento de 5 Pa. As soluções de GGOX e 

CMQTS foram preparadas de acordo com o procedimento 4.7.1. Os ensaios 

reológicos foram realizados 3 minutos após a mistura das soluções. A evolução do 

módulo de armazenamento (G’) e módulo de perda (G”) foi acompanhada em 

diferentes temperaturas (30, 37, 40 e 50 °C). O tempo de duração da análise em cada 

temperatura foi de 1 hora. 

 

4.8.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A estrutura porosa dos hidrogéis de GGOX20/CMQTS, GGOX50/CMQTS 

e GGOX80/CMQTS foi examinada por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os 

hidrogéis foram preparados conforme procedimento 4.7.1. Após liofilizados, os 

hidrogéis foram revestidos com ouro. A morfologia da seção transversal dos hidrogéis 

foi visualizada com equipamento Quanta - FEG FEI 450 operando com uma voltagem 

de aceleração de feixe de elétrons de 20 kV. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Sonicação da solução de goma guar 

 

Na Figura 10 são mostrados os cromatogramas de distribuição de massa 

molar obtidos por GPC da solução de goma guar antes e após sonicação. Os 

cromatogramas apresentaram perfis semelhantes, com distribuição de tamanho 

unimodal.  

 
Figura 10 - Cromatogramas de GPC da goma guar purificada antes e após sonicação. 
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Pode-se notar a partir dos valores de massa molar de pico (Mpk) 

apresentados na Tabela 2 que a sonicação reduziu essa grandeza em 1,55 vezes. 

Essa redução na Mpk foi corroborada por reologia de fluxo, como pode ser visto pela 

Figura 11. É nítido que a solução de goma guar degradada em ultrassom apresentou 

menor viscosidade em todo intervalo de varredura de cisalhamento (0,1 a 100 s-1). 

 

Tabela 2 - Massa molar de pico (Mpk) de GGPUR antes e após sonicação. 

Amostra *Ve (mL) Mpk (g.mol-1) 

GGPUR 6,56 8,82 x 106 

GGDEG 6,72 5,69 x 106 

*Volume de eluição 
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Embora a degradação em ultrassom não tenha alterado a ordem de 

grandeza da Mpk da goma guar, a sonicação provocou uma melhoria considerável na 

solubilidade dos derivados oxidados em tampão fosfato. 

 

Figura 11 -  Curvas de viscosidade com a taxa de cisalhamento para solução de 
GGPUR antes e após sonicação. 
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5.2 Caracterização dos derivados oxidados (GGOX) 

 

5.2.1 Determinação do grau de oxidação por titulação potenciométrica 

 

O grau de oxidação representa o teor de resíduos oxidados por 100 

unidades monossacarídicas, considerando dois grupos aldeído por cada unidade. O 

grau de oxidação foi determinado de forma indireta, através da titulação 

potenciométrica do HCl oriundo da reação entre o derivado oxidado e NH2OH.HCl. A 

Figura 12 mostra esta reação para uma unidade de manose oxidada, destacando a 

formação do derivado polioxímico (-C=N-OH), que é resultante do ataque nucleofílico 

do nitrogênio do NH2OH.HCl ao carbono da carbonila da unidade de manose oxidada. 

Para cada unidade oxidada são requeridos dois mols de NH2OH. HCl. 
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Figura 12 - Reação entre uma unidade manose oxidada e NH2OH.HCl. 

 

Os graus de oxidação obtidos para os diferentes derivados oxidados e os 

volumes de NaOH gastos para neutralizar o HCl liberado, obtidos pelo método da 

segunda derivada da curva titulométrica, estão expressos na Tabela 3. É evidente que 

o grau de oxidação obtido experimentalmente foi menor do que o grau de oxidação 

teórico para todas as amostras. Além disso, observou-se que o aumento no grau de 

oxidação resultou numa maior diferença entre o grau de oxidação determinado 

experimentalmente e o grau de oxidação teórico. Estas evidências podem estar 

relacionadas à formação de hemiacetais.  

Estruturas hemiacetálicas são formadas a partir da reação entre o grupo 

álcool da proximidade e o grupo aldeído da unidade oxidada. À medida que o teor de 

grupo aldeído aumenta, ou seja, para maiores graus de oxidação, a formação deste 

tipo de estrutura se torna mais pronunciada, consequentemente, alguns grupos OH 

remanescentes são protegidos de oxidação adicional. Comportamento semelhante foi 

relatado por Gomez et al. (2007) ao oxidar alginato de sódio com periodato de sódio. 

 
Tabela 3 - Grau de oxidação obtido experimentalmente por titulação potenciométrica 
com NaOH. 

Amostra 
Volume de NaOH 

(mL) 

Grau de Oxidação 

 (%) 

Rendimento 

 (%) 

GGOX20 

GGOX50 

GGOX80 

0,94 

2,67 

3,89 

14,9 ± 1,1 

42,2 ± 1,0 

61,4 ± 0,6 

86,5 

76,0 

72,1 

 

A Figura 13 apresenta as curvas de titulação potenciométrica dos derivados 

oxidados e as derivadas primeira dessas curvas. Notou-se que o perfil das curvas são 

sigmoidais com uma região com variação mais acentuada no pH (ponto de inflexão), 

típica de curvas de titulação, indicando que este método possui uma confiabilidade 
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analítica para a determinação do grau de oxidação. Pode-se observar ainda pelas 

derivadas primeira das curvas (Figura 13-b) que existe uma relação direta entre o grau 

de oxidação e o volume de NaOH no ponto de equivalência (inclinação máxima de 

dpH/dV)). Esta tendência está relacionada à quantidade de HCl liberado na reação 

entre GGOX e NH2OH.HCl, que é diretamente proporcional ao grau de oxidação. 

 

Figura 13 - Curvas potenciométricas da titulação dos derivados oxidados com NaOH 
0,0979 mol.L-1 (a) e derivadas primeira das curvas (b). 
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Para corroborar a confiabilidade deste método na determinação do grau de 

oxidação dos derivados oxidados, a goma guar não modificada (GGPUR) foi 

dissolvida em NH2OH.HCl e titulada com NaOH 0,0979 mol.L-1. A comparação entre 

as curvas de GGPUR e GGOX50 é mostrada na Figura 14. É nítido que a curva de 

GGPUR não possui um perfil de uma curva de titulação.  A tendência de aumento 

gradual do pH é devido ao aumento da concentração de íons hidróxido (OH-) à medida 

que o NaOH é adicionado. Esse comportamento era esperado, uma vez que a reação 

apresentada na Figura 10 não ocorre. Entretanto, o perfil da curva (sigmoidal) de 

GGOX50 é característica de uma curva de titulação, apresentando três regiões 

distintas: pré-equivalência, equivalência e pós-equivalência.  
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Figura 14 - Comparação das curvas potenciométricas da goma guar não modificada 
e GGOX50. 
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5.2.2 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) 

 

Os espectros da goma guar purificada (GGPUR) e derivados oxidados são 

mostrados na Figura 15.  O espectro da GGPUR mostrou bandas características de 

polissacarídeos e é comparável com outros espectros de galactomananas reportados 

na literatura, tais como: uma banda larga em 3424 cm-1, característica de estiramento 

vibracional do grupamento OH; bandas em 869 e 814 cm-1, atribuídas à (C-O-C) da 

ligação glicosídica das unidades de β-D-manopiranose e α-D-galactopiranose, 

respectivamente; banda em 1076 cm-1, relativa ao estiramento de álcool primário 

(CH2OH) (FIGUEIRÓ et al., 2004; CERQUEIRA et al., 2011).   
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Figura 15 - Espectros na região do infravermelho da goma guar não modificada 
(GGPUR) e de seus derivados oxidados (a) 4000-400 cm-1 e (b) 1800-1570 cm-1. 
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A Tabela 4 mostra os valores das principais bandas extraídas do espectro 

de GGPUR, bem como suas respectivas atribuições. 

 

Tabela 4 - Principais atribuições de bandas observadas no espectro de absorção no 
infravermelho da GGPUR (FIGUEIRÓ et al., 2004; WANG; SOMASUNDARAN, 2007; 
CERQUEIRA et al., 2011). 

Banda (cm-1) Atribuição 

3424 ν (O-H) 

2930 ν(C-H) de CH2 (C6) 

1652 δ(O-H) de água adsorvida 

1076 ν(C-O) de álcool primário 

1028 δ(C-H) de CH2 (C6) 

869 (C-O-C) da ligação glicosídica de β-D-

manopiranose 

814 (C-O-C) da ligação glicosídica de α-D-

galactopiranose 
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A oxidação da GGPUR foi evidenciada pelo aparecimento de uma banda 

de baixa intensidade em 1726 cm-1, atribuída ao estiramento de carbonila de aldeído. 

Esta banda foi visualizada para o grau de oxidação de 80% (Figura 15-b). A baixa 

intensidade da banda relativa a aldeído pode estar associada à formação de 

estruturas hemiacetálicas, tal como reportado por Bruneel e Schacht (1993) e Dou et 

al. (2015). 

A formação deste tipo de estrutura é possível, devido à susceptibilidade do 

grupo carbonila em sofrer reações de adição nucleofílica. A seletividade do íon 

periodato em oxidar as hidroxilas vicinais, orientadas na posição axial-equatorial e/ou 

equatorial-equatorial, torna a hidroxila do C6 isenta do ataque do íon periodato e, 

portanto, esta pode atuar como nucleófilo reagindo com a carbonila (C2 ou C4 da 

galactose; C2 ou C3 da manose). O produto desta reação são estruturas 

hemiacetálicas de seis membros, estáveis, intra ou intermoleculares.  A Figura 16 

mostra a formação de um hemiacetal intramolecular. 

 

Figura 16 - Formação de um hemiacetal intramolecular. 

 

Fonte: Bruneel e Schacht (1993). 

 

 

5.2.3 Cromatografia de permeação em gel (GPC) 

 

A Figura 17 apresenta os cromatogramas de GPC de GGDEG e dos 

derivados oxidados GGOX20, GGOX50 e GGOX80.  Os valores de massa molar de 

pico (Mpk) e volume de eluição (Ve) estão exibidos na Tabela 5.  
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Como observado na Tabela 5, a oxidação com periodato de sódio provocou 

uma redução na massa molar dos derivados oxidados GGOX20, GGOX50 e GGOX80 

de 41, 102 e 400 vezes, respectivamente. Esse resultado pode ser atribuído à 

degradação da cadeia polimérica do polissacarídeo, causada pela oxidação que 

depende diretamente da quantidade de periodato de sódio em solução. Como a 

cadeia principal (manose) de galactomananas possui padrão de ligação 1→4, a 

oxidação pelo íon periodato pode ocorrer também nas cadeias laterais (galactose), o 

que justifica a elevada diminuição na massa molar dos derivados oxidados. 

 
Tabela 5 - Valores de massa molar de pico (Mpk) e volume de eluição (Ve) obtidos 
para GGDEG30 e seus derivados oxidados. 

Amostra Ve (mL) Mpk (g.mol-1) 

GGDEG 6,73 5,69 x 106 

GGOX20 8,73 1,38 x 105 

GGOX50 9,12 5,56 X 104 

GGOX80 9,77 1,23 X 104 
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Figura 17 - Cromatogramas de permeação em gel da GGDEG (a), GGOX20 (b), 
GGOX50 (c) e GGOX80 (d). 
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5.3 Caracterização da carboximetilquitosana  

 

5.3.1 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho da quitosana não 

modificada (QTS) e derivado carboximetilquitosana (CMQTS) são exibidos na Figura 

18.  As principais bandas observadas no espectro da quitosana não modificada foram 

as seguintes: uma banda larga e intensa em 3430 cm-1, relativa ao estiramento axial 

de O-H e N-H; uma banda em 1656 cm-1, atribuída ao estiramento axial da ligação 

C=O do grupo acetamida (amida I); uma banda em 1593 cm-1, correspondente à 

deformação angular das ligações N-H dos grupos amina; uma banda em 1320 cm-1, 

referente ao estiramento das ligações C-N de amida III; duas bandas em 1153 e 896 

cm-1, características dos estiramentos das ligações glicosídicas (C-O-C); uma banda 

em 1027 cm-1, relacionada ao estiramento da ligação C-O de álcool primário 

(SHIGEMASA et al., 1996; BRUGNEROTTO et al., 2001; CHEN; PARK, 2003). Na 

Tabela 6 estão sumarizadas as atribuições destas e outras bandas também 

encontradas no espectro de infravermelho de QTS. 

 
Figura 18 - Espectros de absorção na região do infravermelho da QTS e CMQTS (a) 
4000-400 cm-1 e (b)1230-850 cm-1. 
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A carboximetilação da quitosana foi facilmente identificada comparando os 

espectros de infravermelho de QTS e CMQTS. O aparecimento de bandas em 1600 

e 1411 cm-1, atribuídas à deformação axial simétrica e assimétrica de COO-, 

respectivamente, confirmaram a introdução do grupo carboximetil na quitosana 

(CHEN; PARK, 2003; ABREU; CAMPANA-FILHO, 2009). Adicionalmente foi 

observada uma redução de intensidade da banda em 1027 cm-1, associada ao 

estiramento da ligação C6-OH (Figura 18-b) e um aumento de intensidade da banda 

em 1320 cm-1, relativa ao estiramento da ligação C-N de amida III. Essas evidências 

indicam que a reação de carboximetilação ocorreu possivelmente nas hidroxilas do 

C6 e nos grupos amino da quitosana (KONG, 2012; BORSAGLI et al., 2015). 

 
Tabela 6 - Principais bandas encontradas no espectro de absorção no infravermelho 
da quitosana não modificada (SHIGEMASA et al., 1996; BRUGNEROTTO et al., 2001; 
CHEN; PARK, 2003; ABREU; CAMPANA-FILHO, 2009; BORSAGLI et al., 2015). 

Banda (cm-1) Atribuição 

3430 ν (O-H e N-H) 

2892 ν (C-H) 

1656 ν(C=O) de amida I 

1593 δ(N-H) de NH2 

1376 δs (CH3) 

1320 ν(C-N) de amida III  

1153 e 896 ν(C-O-C) da ligação glicosídica 

1076 ν (C-O) de álcool secundário  

1027 ν(C-O) de álcool primário (C6-OH) 

 

5.3.2 Ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN 1H) 

 

O espectro de RMN 1H obtido para o derivado CMQTS é apresentado na 

Figura 19. Alguns sinais característicos de prótons da quitosana podem ser 

observados e estão sumarizados na Tabela 7. No entanto, o aparecimento de novos 

sinais confirmam a modificação química: o sinal em 4,17 ppm (c), referente aos 

prótons dos grupos carboximetil introduzidos nas hidroxilas do C3 (-O-CH2COOD); o 

sinal em 4,05 ppm (d), relacionado aos prótons dos grupos carboximetil introduzidos 

nos C3 e C6 (-O-CH2COOD); o pico em 2,69 ppm (f), correspondente a ressonância 
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dos hidrogênios dos grupos N-CH2COOD (CHEN; PARK, 2003). Essa observação 

reforça a interpretação dos dados de FTIR de que tanto os grupos amino como as 

hidroxilas do C6 estão envolvidos na reação de carboximetilação da quitosana e ainda 

sugere uma possível substituição nas hidroxilas do C3. 

 

Figura 19 - Espectro de RMN 1H do derivado CMQTS a 70 ºC em D2O/DCl. 

 
 

Tabela 7 – Sinais característicos da quitosana presentes no espectro de RMN 1H do 
derivado CMQTS (CHEN; PARK, 2003; DOSHI et al., 2017). 

Sinal Deslocamento químico (ppm) Atribuição 

a 4,38 H-1D 

b 4,34 H-1A 

e 3,52-3,95 H3-6 

g 2,53 H-2D 

h 2,04 H-Ac 

H-1D: Próton da unidade desacetilada; H-1A: Próton da unidade acetilada; H3-6: Prótons dos C3 a C6 
do anel aminoglucosamina; H-2D: Próton do C2 da unidade desacetilada; H-Ac: Prótons dos grupos 
acetil. 
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5.4 Preparação e caracterização dos hidrogéis 

 

5.4.1 Determinação do tempo de gelificação 

 

O tempo de gelificação (tgel) é um parâmetro muito importante para 

utilização de hidrogéis injetáveis em aplicações clínicas, pois uma gelificação rápida 

induz à formação do gel antes da injeção, enquanto que uma gelificação lenta resulta 

na difusão dos precursores para longe do local de aplicação (LU et al., 2015). Um 

tempo de gelificação entre 5-9 minutos é recomendado para tais aplicações (FATHI et 

al., 2014).  

Neste trabalho, o tgel foi determinado visualmente, pelo método da barra 

magnética, e reologicamente (monitoramento dos módulos G’ e G’’ durante o processo 

de gelificação), ambos a 37 °C (temperatura fisiológica). O comportamento 

viscoelástico de todos os sistemas estudados estão apresentados na Figura 20. O tgel 

corresponde ao ponto na qual G’ intercepta G’’ (crossover), ou seja, a região de 

transição sol-gel. Para alguns sistemas não possível detectar essa região, pois a 

gelificação ocorreu antes do início da análise, como pode ser evidenciado pelos 

valores de G’, que foram superiores aos valores de G” (caráter elástico preponderante) 

durante toda a análise. Esse foi o caso dos sistemas GGOX50/CMQTS nas razões 

1:1 e 2:1 e GGOX80/CMQTS na razão 1:1. Para esses sistemas somente foi possível 

estabelecer uma sequência de formação de gel. Essa sequência foi obtida usando os 

valores de diferença entre os módulos G’t=0 e G”t=0. Quanto maior essa diferença 

menor tgel. 
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Figura 20 - Comportamento viscoelástico durante o processo de gelificação de 
hidrogéis preparados a partir de GGOX e CMQTS. 
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A comparação entre os tgel determinados pelos dois métodos são 

mostrados na Tabela 8. Embora os valores de tgel obtidos sejam significativamente 

diferentes, algumas tendências são observadas em ambas determinações: (1) O 

aumento da razão GGOX/CMQTS não provocou uma diferença significativa no tgel; (2) 

Em contrapartida, a diminuição da razão GGOX/CMQTS teve influência sobre o tgel, 

deslocando-o para maior valor. Esse comportamento mostra que existe um limite para 

quantidade de grupos amino; um excesso pode retardar a reação. A influência do grau 

de oxidação foi melhor identificada por análise reológica. O aumento do grau de 

oxidação de 20 para 50% reduziu consideravelmente o valor de tgel como esperado, 

uma vez que a quantidade de grupo aldeído é maior para graus de oxidação mais 

elevados. Entretanto, diferenças significativas no tgel não foram observadas quando o 

grau de oxidação foi aumentado de 50 para 80%.  
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Tabela 8 - Tempo de gelificação para os hidrogéis formulados a partir de GGOX e 
CMQTS. 

Grau de oxidação 

(%) 

Razão 

GGOX/CMQTS (v/v) 

atgel 

(min) 

btgel 

(min) 

cG’t=0 – G’’t=0 

(Pa) 

20 

1:1 

1:2 

2:1 

3,11 ± 0,16 

5,41 ± 0,25 

2,22 ± 0,08 

13,93 

34,21 

13,60 

- 

- 

- 

50 

1:1 

1:2 

2:1 

3,77 ± 0,12 

6,53 ± 0,34 

3,61 ± 0,08 

- 

2,09 

- 

3,38 

- 

6,21 

80 

1:1 

1:2 

2:1 

3,19 ± 0,03 

4,21 ± 0,06 

3,58 ± 0,33 

- 

3,23 

1,31 

1,09 

- 

- 

atgel determinado pelo método da barra magnética. btgel determinado reologicamente. cDiferença entre 
G’ inicial e G” inicial. 
 
 

5.4.2 Avaliação reológica da influência da temperatura sobre o processo de 

gelificação 

 

O efeito da temperatura sobre o processo de gelificação foi avaliada para 

os sistemas GGOX50/CMTS 1:1 e GGOX80/CMQTS 1:2. A Figura 21 mostra o 

comportamento viscoelástico desses sistemas no intervalo de temperatura analisado 

(30-50°C). Para o sistema GGOX50/CMQTS 1:1 a transição sol-gel foi observada 

somente a 30°C. Comportamento semelhante não foi observado para o sistema 

GGOX80/CMQTS 1:2, que exibiu transição sol-gel até 40°C.   
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Figura 21 - Módulos G’ e G” durante o processo de gelificação obtidos a diferentes 
temperaturas para os sistemas GGOX50/CMQTS 1:1 (A) e GGOX80/CMQTS 1:2 (B). 
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A Figura 22 apresenta a evolução do módulo G’ em função do tempo para 

os sistemas em diferentes temperaturas. De modo geral, o módulo G’ exibiu um rápido 

aumento seguido de um patamar de estabilização, sendo essa condição atingida mais 

rapidamente à medida que a temperatura aumenta. O aumento de G’ com o 

incremento da temperatura pode estar relacionado à elevação da aceleração das 

moléculas, aumentando assim, a chance de interações inter e/ou intramolecular. 

Desta forma, a gelificação ocorre mais rapidamente, como pode ser observado a partir 

dos valores de tgel e G’t=0 – G’’t=0 exibidos na Tabela 9. Esse comportamento também 

foi observado para os hidrogéis obtidos a partir de Schizophyllan oxidado/gelatina 

(FANG et al., 2005) e dextrana oxidada/N-carboxietilquitosana (WENG et al., 2007). 

 

Figura 22 - Módulo G’ em função do tempo durante a gelificação dos sistemas 
GGOX50/CMQTS 1:1 (a) e GGOX80/CMQTS 1:2 (b) em diferentes temperaturas. 
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Tabela 9 - Dependência do tempo de gelificação com a temperatura. 

Temperatura (°C) 
GGOX50/CMQTS 1:1 

 

GGOX80/CMQTS 2:1 

 tgel (min) 

(min) 

G0’t=0 - G0”t=0 (Pa) tgel (min) 

(min) 

G0’t=0 - G0”t=0 (Pa) 

30 1,43 - 7,64 - 

37 - 3,384 3,23 - 

40 - 14,597 2,24 - 

50 - 43,925 - 10,969 

Ea (kJ.mol-1) 28,19  74,54  

   

A equação de Arrhenius (FANG et al., 2005) foi usada para calcular a 

energia de ativação (Ea) envolvida durante o processo de gelificação dos hidrogéis 

GGOX50/CMQTS 1:1 e GGOX80/CMQTS 1:2.                           

( )
TR

E
K

t
G a

h

1'ln
1

−=


                                                                                                       (5) 

onde (ΔG’/Δt)1h é a taxa de gelificação no intervalo de tempo de 1 hora, K é uma 

constante, R é a constante universal dos gases (8,314 J.mol-1.K-1) e T é a temperatura 

absoluta (K).  

A Figura 23 mostra o ajuste dos dados a equação de Arrhenius. Os valores 

de Ea determinados foram de 28,19 e 74,54 kJ.mol-1 para os sistemas 

GGOX50/CMQTS 1:1 e GGOX80/CMQTS 1:2, respectivamente (Tabela 9), indicando 

que a reação é mais favorável para o primeiro sistema. 
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Figura 23 - Gráfico da taxa de gelificação (ΔG’/Δt)1h versus o inverso da temperatura 
(1/T) obtido para os sistemas (a) GGOX50/CMQTS 1:1 e (b) GGOX80/CMQTS 1:2. 
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5.4.3 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) 

 

Os espectros de FTIR dos hidrogéis GGOX50/CMQTS em diferentes 

razões e de seus precursores são apresentados na Figura 24. A reação entre os 

grupos amino da CMQTS e aldeídos da GGOX50 seria confirmada pelo aparecimento 

de uma banda em 1637 cm-1, característica de imina (-C=N). No entanto, esta banda 

não foi observada nos espectros dos hidrogéis por possivelmente está sobreposta a 

banda de deformação axial simétrica de COO-. No entanto, um ombro em 1732 cm-1, 

cuja intensidade é crescente à medida que a razão GGOX50/CMQTS aumenta, indica 

que nem todos os grupos aldeídos foram consumidos na reação de reticulação.  
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Figura 24 -   Espectros de FTIR dos hidrogéis preparados a partir de GGOX50 e 
CMQTS em diferentes razões v/v. 
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5.4.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A caracterização morfológica dos hidrogéis é importante em termos de 

aplicação em engenharia de tecidos. A presença de uma estrutura porosa é essencial 

para o crescimento de um novo tecido, adesão e proliferação celular, bem como para 

difusão de nutrientes e oxigênio (YAN et al., 2014).   

As micrografias da secção transversal dos hidrogéis GGOX/CMQTS são 

apresentadas na Figura 25 (A-F). Pode-se observar que a estrutura interna dos 

hidrogéis é dotada de micro poros com tamanho distintos e forma variada, sendo esta 

afetada pelo grau de oxidação. O hidrogel formulado a partir de GGOX20 apresentou 

uma estrutura de rede mais uniforme (Figura 25A-B). No entanto, o aumento adicional 

no grau de oxidação tornou a distribuição de tamanho de poros mais heterogênea 

(Figura 25C-F).  Esse comportamento pode estar relacionado à ruptura da parede da 

estrutura porosa em virtude da degradação na cadeia polimérica provocada pela 

oxidação excessiva, que torna a estrutura de rede dos hidrogéis mais instáveis e 

frouxas. Yan  e col. (2014) fizeram a mesma observação para hidrogéis obtidos a partir 

de alginato oxidado/Poli (L-ácido glutâmico).  
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Figura 25 - Micrografias da secção transversal dos hidrogéis de GGOX/CMQTS 
preparados na razão 1:1. (A) GGOX20/ CMQTS (magnificação de 100x), (B) 
GGOX20/CMQTS (magnificação de 300x), (C) GGOX50/CMQTS (magnificação de 
100x), (D) GGOX50/CMQTS (magnificação de 300x), (E) GGOX80/CMQTS 
(magnificação de 100x) e (F) GGOX80/CMQTS (magnificação de 300x). 
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6 CONCLUSÕES 

 

A degradação da goma guar por irradiação ultrassônica reduziu a massa 

molar de pico (MpK) em 1,35 vezes. Esse procedimento foi realizado para aumentar a 

solubilidade dos derivados oxidados em PBS. 

Foi possível modificar a goma guar por reação de oxidação com periodato 

de sódio, como confirmado por FTIR, titulação potenciométrica com cloridrato de 

hidroxilamina e GPC. 

O grau de oxidação determinado experimentalmente foi menor do que o 

grau de oxidação teórico para todas as amostras. Este comportamento pode estar 

relacionado à formação de estruturas hemiacetálicas, que protegem as hidroxilas 

remanescentes da oxidação adicional. 

A quitosana foi modificada por reação de carboximetilação com ácido 

cloroacético. Essa modificação foi confirmada por FTIR e RMN 1H. 

Hidrogéis de GGOX/CMQTS com GGOX em diferentes graus de oxidação 

foram sintetizados via reação de base de Schiff. O tempo de gelificação dos hidrogeis 

mostrou ser dependente do grau de oxidação da GG e da razão GGOX/CMQTS.  

O aumento da temperatura favoreceu a reticulação dos hidrogéis. 

O grau de oxidação da goma guar afetou a morfologia interna dos hidrogéis. 

A formação dos hidrogéis em curto tempo de gelificação e o uso de 

matérias-primas biodegradáveis e pouco tóxicas tornam esses materiais possíveis 

candidatos para futuras aplicações biomédicas como em engenharia de tecidos 

(agente para liberação controlada de fármacos e/ou para preenchimento de espaços 

na medicina regenerativa). Ensaios de toxicidade, estabilidade mecânica, 

degradabilidade, biocompatibilidade serão objeto de futuros estudos.  
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