


 

ROBERTA TALITA STOPILHA 

 

 

 

 

 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXOS POLIELETROLÍTICOS DE 

QUITOSANA E POLI(METACRILATO DE SÓDIO) 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Química, 

Instituto de Química, Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Mestre em 

Química. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. José Luís Cardozo Fonseca 

 

 

 

 

 

NATAL 
2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial  

Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Stopilha,  Roberta Talita. 

     Obtenção e caracterização de complexos polieletrolíticos de quitosana e 

poli(metacrilato de sódio) / Roberta Talita Stopilha. - Natal,  2014. 

      62 f. il.: 

 

 Orientador: Prof. Dr. José Luís Cardozo Fonseca. 

  

 Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro 

de Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em Química. 

 

1. Química dos colóides – Dissertação. 2. Quitosana – Dissertação. 3. 

Poli(metacrilato de sódio) – Dissertação. 4. Complexos polieletrolíticos – 

Dissertação. I. Fonseca, José Luís Cardozo.  II.  Título. 

 

RN/UF/BSE-CCET                                                          CDU: 544.77 





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, Neiva e Roberto. 
  



AGRADECIMENTOS 
 

 

A toda minha família, em especial aos meus pais Neiva e Roberto, por toda dedicação e suporte 

conferidos a mim durante toda minha vida acadêmica. 

À minha mana Angel, por todo carinho, paciência, otimismo e admiração. 

Ao meu melhor amigo e companheiro Thiago, por ter me motivado e por ter estado sempre ao 

meu lado. 

Ao meu orientador Prof. Dr. José Luís, pela oportunidade, paciência e confiança depositada em 

mim. 

            Às minhas amigas do peito, Alessandra Moreira, Franciele Carraro, Lilian Amaral e Luiza 

Bastos, pelo carinho, pelas palavras de conforto e pela linda amizade que cultivamos mesmo de tão 

longe. 

            Aos meus amigos George Darlos, Penelope Bezerra, Rafaella Marinho, Samuel Melo, Scheyla 

Daniela e Thamilis Sousa pelos agradáveis momentos de descontração. 

            Aos colegas do Laboratório de Membranas e Coloides, em especial à Camila Lima, por ter me 

ajudado no desenvolvimento deste trabalho e por ter me introduzido no mundo da quitosana. 

            A todos os professores que contribuíram de alguma forma para realização deste trabalho. 

            À banca examinadora por ter aceitado o convite de participar da defesa desta dissertação. 

            A Capes, ao CNPq e a UFRN pelo suporte financeiro e pelo espaço cedido para realização deste 

trabalho. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.” 

“The mind that opens to a new idea never returns to its original size.” 

Albert Einstein 



RESUMO 

 

Os complexos polieletrolíticos nanoparticulados foram obtidos usando quitosana e 

poli(metacrilato de sódio).  A formação dos complexos foi avaliada por turbidimetria, 

condutometria, viscosimetria e espalhamento dinâmico da luz. A presença de excesso de 

cargas positivas pode ser evidenciada através da análise do potencial zeta. O diâmetro das 

partículas foi caracterizado pela técnica de espalhamento dinâmico da luz e a morfologia por 

microscopia de força atômica. Em todos os experimentos uma mudança abrupta de 

comportamento foi evidenciada no intervalo de razão molar (grupos carboxilato/amino) 

entre 0,7-0,8. Essas mudanças de comportamento puderam ser relacionadas com uma 

proposta de mecanismo de formação dos complexos polieletrolíticos, baseada na redução das 

dimensões macromoleculares dos aglomerados de complexos polieletrolíticos solúveis 

seguidos de segregação de fase.  

 

Palavras-chave: quitosana; poli(metacrilado de sódio); complexos polieletrolíticos; dimensão 

macromolecular; colapso. 

  



ABSTRACT 

 

Polyelectrolyte complexes (PECs) nanoparticles were prepared using chitosan and sodium 

polymethacrylate. The complex formation was investigated using turbidimetry, 

conductometry, viscometry, and dynamic light scattering. The presence of excess positive 

charges was evidenced by zeta potential measurements. The particle diameter was 

characterized by dynamic light scattering and the morphology by atomic force microscopy. 

In all experiments an abrupt change in behavior was observed at a carboxyl:amino molar 

ratio around 0.7−0.8. Those changes in behavior were related to a proposed mechanism of 

complex formation based on the decrease of macromolecular dimensions of soluble 

polyelectrolyte complex clusters, followed by phase segregation. 

 

Keywords: chitosan; sodium polymethacrylate; polyelectrolyte complexes; macromolecular 

dimensions; collapse. 

  



LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1. Representação esquemática da dupla camada elétrica em torno da partícula, onde: 
Ψo é o potencial eletrostático, ζ é o potencial zeta, κ-1 é a espessura da camada de íons e a é o 
raio da partícula (adaptada de COSGROVE, 2010). ....................................................................... 19 

 
Figura 2. Representação da estrutura química da quitosana, onde: nA representa o número 
de unidades acetiladas e nD o número de unidades desacetiladas (adaptada de DELAIR, 
2011). ..................................................................................................................................................... 20 

 
Figura 3. Representação da fórmula estrutural do NaPMA. ........................................................ 22 

 
Figura 4. Representação esquemática da formação dos complexos polieletrolíticos (adaptada 
de DAUTZENBERG, 2001). ............................................................................................................... 23 

 
Figura 5. Modelos estruturais dos PEC’s (a) “ladder”, (b) “scrambled egg model” 
(DAUTZENBERG, 2001). ................................................................................................................... 24 
 
Figura 6. Representação das primeiras etapas de purificação da quitosana: (a) agitação da 
solução e (b) filtração em filtro de nylon. ........................................................................................ 27 
 
Figura 7. Diagrama esquemático do aparelho de DLS (adaptado de PECORA, 2000). ............ 37 
 
Figura 8. Representação esquemática do funcionamento do AFM (adaptado de BRUSHAN, 
2004). ..................................................................................................................................................... 39 
 
Figura 9. Imagens obtidas após a perda por dessecação: quitosana (a) e NaPMA (b). ............. 41 
 
Figura 10. Gráfico que representa a análise de pH das dispersões de CS/NaPMA em função 
da razão molar, 

CAr . ............................................................................................................................ 42 

 
Figura 11. Relação entre as imagens obtidas durante o ensaio de turbidez. As razões molares 
representadas foram: (a) 0,3 (b) 1,5 (c) 1,8 (d) 2,4 (e) 3. .................................................................. 44 
 
Figura 12. Turbidez em função da razão molar, 

CAr , para diferentes misturas de 

poliânion/quitosana. ........................................................................................................................... 45 
 
Figura 13. Modelo esquemático do mecanismo de formação dos complexos polieletrolíticos. 
A fração de volume diminui de (a) para (b) e as linhas tracejadas representam a esfera 
equivalente. .......................................................................................................................................... 46 
 
Figura 14. Viscosidade relativa, Rη , como função da razão molar, CAr . ..................................... 48 

 
Figura 15. (a) Condutividade, κ, em função da razão molar, CAr . (b) Potencial zeta, ζ, em 

função da razão, CAr . .......................................................................................................................... 49 



 
Figura 16. Potencial zeta, ζ , em função da razão, CAr . .................................................................. 52 

 
Figura 17. Diâmetro médio, detectado por DLS, em função da razão molar dos grupos 
carboxilato/amino, CAr  . ...................................................................................................................... 54 

 
Figura 18. Imagem topográfica obtida por AFM para razão molar 0,75. .................................... 55 

 
  
 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AFM Microscopia de Força Atômica (Atomic Force Microscopy)  

CS Quitosana (chitosan) 

DLS Espalhamento Dinâmico de Luz (Dynamic Light Scattering) 

EDL Dupla Camada Elétrica (Electric Double Layer) 

IUPAC União Internacional de Química Pura e Aplicada 

 

(International Union of Pure and Applied Chemistry) 

LS Espalhamento de Luz (Light Scattering) 

NaPMA Poli(metacrilato de sódio)  

PECs Complexos polieletrolíticos 

PEL Polieletrólito 

PMAA Poli(ácido metacrílico) 

SLS Espalhamento Estático de Luz (Static Light Scattering)  

   



LISTA DE SÍMBOLOS 

 

ζ Potencial zeta 

Ψο  Potencial eletrostático 

κ
−1 Espessura da camada de íons 

Mv Massa molar viscosimétrica média 

pH Potencial hidrogeniônico 

nm Nanômetro 

g Grama (unidade de massa) 

L Litro (unidade de volume) 

h Horas (unidade de tempo) 

µm Micrômetro 

nA Número de unidades acetiladas 

nD Número de unidades desacetiladas 

m Massa da amostra 

MM Massa Molar 

V Volume 

C Concentração massa/volume 

r Razão molar 

n Número de mols 

pKa Constante de dissociação ácida 

T (%) Teor de umidade 

ηrel Viscosidade relativa 

η Viscosidade 

ℑ Turbidez 

t Tempo 

µΕ Mobilidade eletroforética 

εο Constante dielétrica 

ερ Permissividade dielétrica relativa do meio 

C(t) Função de correlação 

RH Raio hidrodinâmico 



D Coeficiente de difusão translacional 

q Vetor de espalhamento 

λ Comprimento de onda 

g(1)(t) Constante de decaimento 

R Raio da partícula 

kB Constante de Boltzmann 

T Temperatura 

nN Nanonewton (unidade de força) 

kHz Quilohertz (unidade de frequência) 

 

   



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 15 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 16 

2.1. OBJETIVO GERAL ................................................................................................................ 16 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS................................................................................................... 16 

3. REVISÃO DA LITERATURA ................................................................................................. 17 

3.1. SISTEMAS COLOIDAIS ....................................................................................................... 17 

3.2. POLÍMEROS E POLIELETRÓLITOS .................................................................................. 18 

 Quitosana ............................................................................................................................ 20 3.2.1.

 Poli(metacrilato de sódio)................................................................................................. 22 3.2.2.

3.3. COMPLEXOS POLIELETROLÍTICOS (PECs) .................................................................. 23 

4. MATERIAIS E MÉTODOS ..................................................................................................... 26 

4.1. MATERIAIS ............................................................................................................................ 26 

4.2. METODOLOGIA ................................................................................................................... 27 

4.2.1. Purificação da Quitosana .................................................................................................. 27 

4.2.2. Cálculo do Teor de Umidade ........................................................................................... 28 

4.2.3. Obtenção das Nanopartículas .......................................................................................... 29 

4.3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS NANOPARTÍCULAS ......................... 31 

4.3.1. Turbidez .............................................................................................................................. 31 

4.3.2. Condutometria .................................................................................................................... 32 

4.3.3. Potenciometria .................................................................................................................... 33 

4.3.4. Determinação da Viscosidade ......................................................................................... 34 

4.3.5. Determinação do Potencial ζζζζ ........................................................................................... 35 

4.3.6. Determinação do Tamanho de Partícula ....................................................................... 36 

4.3.7. Avaliação Morfológica ...................................................................................................... 39 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO .............................................................................................. 41 

5.1. TEOR DE UMIDADE ............................................................................................................ 41 

5.2. pH ............................................................................................................................................ 42 

5.3. TURBIDEZ E VISCOSIDADE RELATIVA ........................................................................ 44 

5.4. CONDUTIVIDADE ............................................................................................................... 49 

5.5. POTENCIAL ZETA ............................................................................................................... 51 

5.6. ESPALHAMENTO DINÂMICO DE LUZ (DLS) .............................................................. 53 

5.7. MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA ........................................................................... 55 



6. CONCLUSÃO ............................................................................................................................ 56 

7. PERSPECTIVAS ........................................................................................................................ 57 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 58 

 



15 

 

 

 INTRODUÇÃO 1.

 

Em 1974, Gregory Gregoriadis propôs o primeiro sistema de liberação de fármacos – 

os lipossomas. Desde então, as pesquisas foram intensificadas com o objetivo de desenvolver 

sistemas cada vez mais eficazes (PATHAK & THASSU, 2009). 

As nanopartículas poliméricas são definidas como partículas coloidais, variando entre 

10 e 1000 nm de diâmetro e são formadas por polímeros naturais ou sintéticos. A 

bioaceitabilidade do polímero, as propriedades físico-químicas do fármaco e o objetivo 

terapêutico irão influenciar na escolha do polímero adequado, no tamanho de partícula e no 

método de obtenção. As nanopartículas possuem algumas vantagens em relação ao sistema 

de liberação convencional, como a alta capacidade de incorporação de fármaco, elevada 

estabilidade nos fluídos biológicos, melhor biodisponibilidade e consequentemente melhor 

eficácia terapêutica (NAGPAL et al., 2010; PATHAK & THASSU, 2009). 

As propriedades de biocompatibilidade, biodegradabilidade e baixa toxicidade 

conferem a quitosana algumas vantagens em relação a outros polímeros (NAGPAL et al., 

2010). Por ser um policátion, a quitosana é capaz de formar complexos polieletrolíticos com 

uma ampla variedade de poliânions, incluindo o ácido hialurônico, alginato e muitos outros. 

A obtenção de nanopartículas para aplicações in vivo, pela formação de complexos 

polieletrolíticos, é bastante atrativa, pois é realizado na ausência de solventes orgânicos 

tóxicos, pela simples mistura de polieletrólitos de cargas opostas, em temperatura ambiente 

(SARMENTO & NEVES, 2012). 

Desta forma, o presente trabalho visa obter e caracterizar nanopartículas a base de 

quitosana e poli(metacrilato de sódio) por medidas de espalhamento dinâmico de luz (DLS), 

turbidez, viscosidade, potencial zeta, pH, microscopia de força atômica (AFM) e 

condutividade. 
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 OBJETIVOS 2.

 

 2.1.  OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho foi obter, caracterizar e sugerir um novo mecanismo de 

formação dos complexos polieletrolíticos, visto que esses sistemas são promitentes 

transportadores para fármacos hidrofílicos, proteínas e peptídeos. 

 

 

 2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Purificação da quitosana proveniente da carapaça de crustáceos; 

• Obtenção dos complexos polieletrolíticos entre quitosana e poli(metacrilato de 

sódio); 

• Caracterização físico-química dos complexos obtidos; 

• Proposta de um possível mecanismo de formação dos complexos. 
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 REVISÃO DA LITERATURA 3.

 3.1.  SISTEMAS COLOIDAIS 

 

A ciência dos coloides tem uma história bastante antiga e estima-se que tenha 

iniciado em 1840, com os estudos do toxicologista italiano Francesco Selmi. Em 1861, o 

químico escocês Thomas Graham introduziu o termo “coloide”, por relacionar alguns dos 

seus sistemas com o aspecto da cola – do grego κόλλα. Apesar de hoje conhecermos que a 

maioria dos coloides não são semelhantes à cola, o termo ainda é usual (COSGROVE, 2010; 

LYKLEMA, 2005a). 

A ciência dos coloides é interdisciplinar em muitos aspectos e desperta interesse em 

diversas áreas, como física, biologia, ciência de materiais e várias outras. Para essa ciência o 

fator mais importante na definição de coloide é a dimensão da partícula, não levando em 

consideração a composição química ou estado físico. Portanto, qualquer partícula que possua 

dimensão linear compreendida entre 1 e 1000 nm será definida como coloide. De forma 

geral, o sistema coloidal é composto por pelo menos duas fases: uma fase, denominada 

dispersa, que é finamente difundida em outra fase, denominada de contínua (HIEMENZ & 

RAJAGOPALAN, 1997). Em relação à afinidade da fase dispersa pela fase contínua, os 

coloides também podem ser classificados em liófilos e liófobos. Estes são sistemas que 

podem possuir mais de duas fases; aqueles são sistemas monofásicos, ou seja, soluções 

(GUCHT et al., 2011). 

Neste trabalho, o sistema coloidal foi do tipo liófobo, sendo os complexos de macro-

íons catiônicos (quitosana) e aniônicos (poli (metacrilato de sódio)) considerados como fase 

dispersa e solução de ácido acético 2% como fase contínua. 
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 3.2.  POLÍMEROS E POLIELETRÓLITOS 

 

Os polímeros são macromoléculas formadas por unidades de repetição denominadas 

de meros (COSGROVE, 2010). De acordo com a definição da IUPAC, os polieletrólitos (PELs) 

fazem parte de uma classe de polímeros em que uma porção substancial dos meros possui 

grupos iônicos e/ou ionizáveis (HESS et al., 2006). Quando dissolvidos em solvente polar, os 

grupos geralmente ionizam-se e podem adquirir carga positiva (policátions), negativa 

(poliânions) ou ambas (polianfóteros). Em relação aos polímeros, os polieletrólitos destacam-

se pela habilidade de interagir fortemente com macromoléculas e superfícies carregadas com 

carga oposta e são mais hidrofílicos. De forma geral, são sensíveis à variação de pH e à 

quantidade e tipos de eletrólitos presentes na solução (LYKLEMA, 2005b). 

Em solução, os polieletrólitos adquirem carga por dois mecanismos: os íons presentes 

na solução podem se ligar a eles e/ou pela dissociação dos grupos de superfície. A carga de 

superfície é equilibrada por uma carga igual e oposta, denominada de contra-íon. Estes são 

íons que se dissociaram da superfície ou são ex-parceiros dos íons adsorvidos, uma vez que o 

eletrólito era originalmente eletroneutro. Embora atraídos para a superfície de carga oposta, 

devido à entropia esses contra-íons permanecem dispersos e móveis no solvente próximos à 

superfície. Esta separação espacial de carga é denominada de dupla camada elétrica, do 

inglês electric double layer (EDL) (ATTARD, 1996; LYKLEMA, 2005b).  

A EDL (Figura 1) formada em torno dos polieletrólitos tem formação espontânea e é 

caracterizada pela queda de potencial através da interface sólido-líquido, e depende da 

concentração e da natureza das espécies iônicas. A distribuição dos contra-íons nas 

proximidades de uma superfície carregada pode ser descrita através da teoria Stern-Gouy-

Chapman, que relaciona a carga com o potencial elétrico. A EDL é dividida entre uma 

camada interna compacta e uma camada externa difusa. Quando duas partículas se 

aproximam, suas camadas difusas se sobrepõem e a força repulsiva resultante pode superar 

a força de atração (Van der Waals) tornando a suspensão estável. A distribuição dos íons na 

camada difusa é proporcional à concentração do eletrólito, a carga formal do íon, ao solvente 

e ao potencial no limite entre os íons da camada compacta e difusa. O potencial desta 

interface é frequentemente equiparado ao potencial zeta (ζ) (COSGROVE, 2010; LYKLEMA, 

2005b). 
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Figura 1. Representação esquemática da dupla camada elétrica em torno da partícula, onde: 

Ψo é o potencial eletrostático, ζ é o potencial zeta, κ-1 é a espessura da camada de íons e a é o 

raio da partícula (adaptada de COSGROVE, 2010). 
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 Quitosana 3.2.1.

 

A quitosana (CS) é um derivado da quitina e é obtida a partir de uma reação de 

desacetilação parcial em meio alcalino. A quitina é um polissacarídeo linear amplamente 

distribuído na natureza, considerado o segundo polímero natural de maior importância no 

mundo depois da celulose. A quitina faz parte dos constituintes estruturais do exoesqueleto 

de crustáceos e parede celular de alguns fungos e leveduras. Tanto a quitina quanto a 

quitosana são insolúveis em solução aquosa, entretanto a quitosana apresenta solubilidade 

em solução levemente ácida, devido à protonação do grupo amino – 2NH . Isso viabiliza sua 

utilização, enquanto que a quitina possui aplicação limitada (DASH et al., 2011; 

JAYAKUMAR et al., 2007; RINAUDO, 2006).   

A quitosana (Figura 2) é um copolímero catiônico linear de 2-amino-2-desoxi-D-

glicopiranose (unidade desacetiladas) e 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose (unidade 

acetilada) ligados por ligações glicosídicas β (1→4) (DASH et al., 2011). 

 

Figura 2. Representação da estrutura química da quitosana, onde: nA representa o número 

de unidades acetiladas e nD o número de unidades desacetiladas (adaptada de DELAIR, 

2011). 
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O grau de desacetilação ( DX ), a massa molar (MM) e a distribuição dos grupos acetil 

através da cadeia principal afetam diretamente as propriedades físico-químicas e biológicas 

da quitosana (RINAUDO, 2006). A quitosana é um policátion fraco com ApK  variando entre 

6,2 e 7,3, dependendo do grau de desacetilação. Devido às ligações de hidrogênio e ionização 

dos grupos amino, a quitosana é insolúvel em pH neutro ou alcalino e é solúvel em meio 

levemente ácido, como mencionado anteriormente (DASH et al., 2011; DRAGAN et al., 2009; 

SARMENTO & NEVES, 2012; SCHATZ et al., 2003). O ácido acético diluído é comumente 

usado para solubilizar a quitosana, pois apresenta maior capacidade de solubilização em 

relação a ácidos mais fortes (RINAUDO et al.,1999). 

A quitina é chamada de quitosana quando o DX  é superior a 50%. Acima de 75% a 

quitosana apresenta alta densidade de carga. Entre 50 e 75%, há equilíbrio entre as interações 

hidrofílicas e hidrofóbicas. Abaixo de 50% as interações hidrofóbicas são predominantes, o 

que favorece a formação de agregados (DELAIR, 2011; SARMENTO & NEVES, 2012; 

SCHATZ et al., 2003). 

A quitosana é um biopolímero versátil que possui aplicações em diversas áreas, 

como: (1) tratamento de água e efluentes; (2) formação de membranas; (3) biossensores; (4) 

hidrogéis; (5) carreadores de fármacos; (6) biomateriais; (7) aplicações biomédicas; além de 

outras mil possibilidades (RINAUDO, 2006; SHUKLA et al., 2013). Nos últimos anos tem 

crescido o interesse para aplicações médicas e farmacêuticas devido às características 

atrativas da quitosana, como: biocompatibilidade, biodegradabilidade e baixa toxicidade. É 

considerada um polímero biodegradável, pois in vivo é degradada pela lisozima, uma 

protease não específica, e por quitinases produzidas por micro-organismos intestinais 

(NAGPAL et al., 2010; SARMENTO & NEVES, 2012).  
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 Poli(metacrilato de sódio) 3.2.2.

 

O poli(metacrilato de sódio) (NaPMA) é um sal sódico derivado do poli(ácido 

metacrílico – PMAA). Este é um ácido fraco, ApK  6 – 7, e pertence ao grupo dos polímeros 

vinílicos. É solúvel em água e em álcoois, entretanto apresenta solubilidade limitada em 

solventes orgânicos como acetona, benzeno e éter. Possui aplicação em diversos campos, 

desde a área de cosméticos até fabricação de tecidos e recuperação de petróleo 

(IZUMRUDOV et al., 2005; ORWOLL & YONG, 1999). O PMAA, em meio ácido, é 

caracterizado por uma estrutura compacta hiperglobular estabilizada por interações 

hidrofóbicas dos grupos α-metil e formação de ligações de hidrogênio intramoleculares. Em 

meio neutro, o PMAA é caracterizado por uma estrutura mais estendida, mas ainda há 

fragmentos hidrofóbicos. Em pH superior a 8, esses fragmentos são completamente 

destruídos devido a repulsão eletrostática dos grupos carboxílicos ionizados 

(KUDRYASHOVA et al., 2001). 

O NaPMA (Figura 3) apresenta grupo carboxilato dissociado que pode interagir com 

o grupamento amino da quitosana. A unidade repetitiva do NaPMA possui fórmula 

molecular igual a 4 5 2C H O Na . 

 

Figura 3. Representação da fórmula estrutural do NaPMA. 
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 3.3.  COMPLEXOS POLIELETROLÍTICOS (PECs) 

 

Uma das características mais interessantes dos polieletrólitos é a capacidade de 

formar complexos interpoliméricos, que também são conhecidos como Complexos 

Polieletrolíticos, do inglês Polyelectrolyte Complexes (PECs) (SCHATZ et al., 2004). 

A formação dos PECs ocorre de forma espontânea (Figura 4), pela simples mistura 

dos polieletrólitos de cargas opostas (policátions e poliânions) com liberação dos contra-íons. 

A principal força que conduz a formação dos PECs é o ganho de entropia ocasionado pela 

liberação dos contra-íons de baixa massa molar. No entanto, ligações de hidrogênio, 

interações hidrofóbicas e forças de van der Waals, ou a combinação dessas interações, 

desempenham um papel fundamental na formação dos complexos (DAUTZENBERG, 2001). 

 

Figura 4. Representação esquemática da formação dos complexos polieletrolíticos (adaptada 

de DAUTZENBERG, 2001). 
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Três diferentes tipos de PECs podem ser preparados em água (HARTIG et al., 2007; 

PHILIPP et al., 1989; WEBSTER et al., 1997):  

(1) PECs solúveis: sistemas macroscopicamente homogêneos, compostos por pequenos 

agregados de PECs; 

(2) Sistema coloidal turvo: partículas de PECs suspensas (transição para separação de fases); 

(3) Sistema bifásico: consiste de duas fases, sobrenadante líquido e PECs precipitados (não 

desejáveis). 

 

A formação dos PECs pode resultar em diferentes estruturas (Figura 5), dependendo 

das características dos componentes usados e das condições externas de reação. Existem dois 

modelos estruturais discutidos na literatura. A estrutura chamada “ladder model” ou modelo 

“escada”, onde a formação do complexo ocorre em nível molecular, através de uma 

adaptação conformacional, e a estrutura chamada “scrambled egg model” ou modelo “ovos 

mexidos”, onde um grande número de cadeias é incorporado dentro da arquitetura da 

partícula. A reação entre polieletrólitos com sítios iônicos fortes, como grupos sulfonato ou 

amônio quaternário, resulta na estrutura “scrambled egg model”. Enquanto que, polieletrólitos 

com sítios iônicos fracos tendem a se organizar de acordo com o modelo “ladder” 

(DAUTZENBERG, 2001; PHILIPP et al., 1989). 

 

Figura 5. Modelos estruturais dos PEC’s (a) “ladder”, (b) “scrambled egg model” 

(DAUTZENBERG, 2001). 

 

 

 

a b 
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Os complexos polieletrolíticos são ditos estequiométricos quando a razão entre os 

grupamentos opostamente carregados é de 1:1, ou seja, os complexos apresentam a mesma 

quantidade de cargas opostas, o que significa que a neutralização é praticamente completa. 

Geralmente são sistemas insolúveis em água, altamente agregados e formados pelo 

mecanismo “scrambled egg model”. Enquanto que, os complexos não estequiométricos são 

solúveis em água em condições apropriadas (DRAGAN et al., 2009; KABANOV & ZEZIN, 

1984). 

O estudo sobre a formação de complexos polieletrolíticos solúveis começou com os 

grupos Kabanov e Tsuchida (KABANOV & ZEZIN, 1984). Eles observaram que em 

concentração de sal adequada, a formação dos PEC’s entre poli-íons com pelo menos um 

grupo iônico fraco e significativa diferença de massa molar, em sistema não estequiométrico, 

resultavam em complexos solúveis. Esses PECs são estruturados de acordo com o modelo 

“ladder” (SHOVSKY et al., 2009; THÜNEMANN et al., 2004). Potenciometria, condutometria e 

turbidimetria são técnicas bem fundamentadas para a determinação da estequiometria dos 

PECs. Uma descontinuidade na curva de titulação marca o ponto final da formação dos 

complexos (DAUTZENBERG, 2001; THÜNEMANN et al., 2004). 

Diversos fatores podem influenciar a formação dos PECs (DAUTZENBERG, 2001; 

DRAGAN et al., 1996; PHILIPP et al., 1989), tais como: 

 

(1) características intrínsecas dos polieletrólitos percursores: natureza; força e posição dos 

sítios iônicos; densidade de carga; massa molar; arquitetura e rigidez das cadeias;  

(2) razão entre os números de grupos carregados de cargas opostas; 

(3) meio: solvente, força iônica, pH, temperatura, concentração, constante dielétrica, etc. 

 

Atualmente, os PECs tem atraído interesse para aplicações biotecnológicas e 

farmacêuticas como imobilizadores de proteínas e carreadores de fármacos. Também são 

usados em aplicações industriais como floculantes e em revestimentos (DAUTZENBERG, 

2001). Neste trabalho, ambos os poli-íons analisados possuem grupos iônicos fracos. 
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 MATERIAIS E MÉTODOS 4.

 

 4.1.  MATERIAIS 

  

A quitosana (Polymar Ltd, Brasil) usada nesse trabalho apresentou grau de 

desacetilação de 88% determinado pela análise elementar de CHN e titulação condutimétrica 

(DOS SANTOS et al., 2009). A massa molar viscosimétrica média, 5 11.6 10 g molVM −= ⋅ , foi 

determinada usando a equação de Mark – Howink – Sakurada a partir de dados 

viscosimétricos (TAVARES et al., 2012). O poli(metacrilato de sódio) (Sigma-Aldrich, 

Alemanha) foi usado como recebido, com massa molar variando entre 3 14 6 10 g mol−− ⋅ .  

O solvente utilizado em todas as análises foi o ácido acético 2% diluído em água 

bidestilada. 
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 4.2.  METODOLOGIA 

 

4.2.1. Purificação da Quitosana 

 

A quitosana adquirida para o estudo era derivada de crustáceos, sendo necessário 

purificar a fim de remover proteínas, lipídios e outros contaminantes que poderiam interferir 

no resultado das análises. Para a purificação, uma determinada massa de quitosana foi 

solubilizada em ácido acético 2%, de forma que a solução obtida tivesse concentração de 20 g 

L-1. A solução foi mantida sob agitação por 24 horas a temperatura ambiente (≈ 25°C). Após 

esse período, essa solução foi filtrada em um filtro de nylon e o filtrado obtido foi novamente 

filtrado através de um filtro Millex Millipore ® 0,41 µm. O segundo filtrado foi precipitado 

através da adição de uma solução de hidróxido de sódio 5%. Esse precipitado foi separado 

do sobrenadante e deixado em repouso por cerca de 1 hora. Logo após, iniciou-se o processo 

de lavagem para remover o hidróxido de sódio. Sucessivas lavagens com água destilada 

foram realizadas até a obtenção do pH ≈ 6, e a quitosana precipitada foi deixada em repouso 

em água bidestilada por 24 horas. Então, iniciou-se o processo de secagem em estufa de 

ventilação forçada até obtenção de um pó fino. 

A etapa de purificação foi realizada várias vezes até a obtenção de uma quantidade 

satisfatória de quitosana. 

 

Figura 6. Representação das primeiras etapas de purificação da quitosana: (a) agitação da 

solução e (b) filtração em filtro de nylon. 
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4.2.2. Cálculo do Teor de Umidade 

 

O teor de umidade foi determinado de acordo com o método descrito na Farmacopeia 

Brasileira (2010). Este método baseia-se na perda por dessecação e visa quantificar o 

conteúdo volátil eliminado durante a análise. Para este ensaio, deve-se pesar uma massa 

exata da amostra ( inicialm ), transferi-la para um vidro de relógio, dessecado e tarado 

previamente, e mantê-los em estufa a 100-105°C até massa constante ( finalm ). Neste estudo, o 

percentual do teor de umidade foi descontado e utilizado o percentual do teor de sólidos (T) 

resultante, sendo calculado de acordo com a equação: 

 

(%) 100.
final

inicial

m
T

m
=   

 

Esta análise foi realizada em triplicata tanto para quitosana quanto para o NaPMA. 

 

  

(1) 
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4.2.3. Obtenção das Nanopartículas 

 

A dispersão de nanopartículas foi obtida pela simples mistura de concentrações 

variáveis (0,429 e 2,145 gL-1) e volume fixo ( NaPMAV = 20 mL) de poli(metacrilato de sódio) em 

concentração e volume fixo de quitosana ( CSV = 20 mL; CSC = 2,5 gL-1). A dispersão resultante 

foi deixada em repouso por 18 horas até que o equilíbrio fosse atingido. O parâmetro que 

variou nesse estudo foi a razão entre os grupos carboxílicos do poli(metacrilato de sódio) 

dissociado e o grupamento amina da quitosana. Esta razão foi definida como: 

 

                                     4 5 2

3 3 3

C H O Nacoo NaPMA NaPMA
CA

NaMANH NH NH

nn V C
r

n n M n

−

+ + +

= = =                                   

  

onde , 
COO
n − é o número de mols do grupo carboxilato proveniente da solução de NaPMA,  

3NH
n + é o número de mols do grupo amino da solução de quitosana, 

4 5 2C H O Nan  é o número de 

mols do metacrilato de sódio (mero da solução polimérica de NaPMA), NaPMAV
 
é o volume da 

solução de NaPMA, 
NaPMAC é concentração massa/volume e NaPMAM

 
é a massa molar do 

metacrilato de sódio. O parâmetro CAr  foi controlado pela variação da concentração do 

poliânion,
NaPMAC . O número de mols do grupo amino pela massa de quitosana é dado pela 

seguinte equação: 

                                

3 3

3

,
(1 ) (1 )

NH NH C C DD

NH
c c c D D D A D D D A

n n C V XX
n

m C V X M X M X M X M

+ +

+= = ⇒ =
+ − + −

            

 

onde, CC é a concentração massa/volume da solução de quitosana, CV  é o volume, Cm  é 

massa da quitosana, DX  é o grau de desacetilação, DM  é a massa molar da unidade 

desacetilada 161,1558 g mol-1 e AM  é a massa molar da unidade acetilada 203,1925 g mol-1. 

Substituindo (3) em (2) e rearranjando os campos: 

 

(2) 

(3) 
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. .
(1 )

  c c NaPMA D
NaPMA

NaPMA D D D A

CA

V C M X
C

V X M X M
r=

+ −
 

 

 

substituindo os valores na equação 4 temos como resultado: 

 

1 1 , 429  . NaPMA CAgLC r−=  

 

essa equação foi usada para calcular a concentração da solução de 4 5 2C H O Na para obtenção 

da dispersão. 

  

(4) 

(5) 
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 4.3.  CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS NANOPARTÍCULAS 

 

4.3.1. Turbidez 

 

Nefelometria e turbidimetria são métodos analíticos estreitamente relacionados e 

baseados no espalhamento de luz. Quando a luz passa por um meio transparente, contendo 

partículas dispersas, a luz é espalhada para todas as direções, o que confere um aspecto 

turvo à mistura (Efeito Tyndall). A análise turbidimétrica é baseada na medida da 

diminuição da potência do feixe incidente, resultado do espalhamento; enquanto que a 

nefelometria é baseada na medida da potência de espalhamento do feixe incidente em 

ângulos retos (90°). A escolha entre a análise turbidimétrica e nefelométrica depende da 

fração da luz espalhada. É importante ressaltar que no espalhamento associado a essas 

análises, apenas a direção da propagação é afetada, não envolvendo perda do poder da luz. 

Quando a suspensão é muito concentrada a análise turbidimétrica é mais eficaz, enquanto 

que, para amostras menos concentradas a nefelometria é mais satisfatória (< 100 mgL-1) 

(KAR, 2005; MORAIS et al., 2006; SKOOG &WEST, 1971). 

A fração de radiação espalhada em qualquer ângulo depende do número de 

partículas; do tamanho e da forma das partículas; do índice de refração relativo das 

partículas e do meio; e do comprimento de onda da luz (SKOOG &WEST, 1971). 

A turbidez (ℑ) é um ensaio que complementa a DLS, pois representa a quantidade de 

luz incidente que não foi detectada, ou seja, a luz perdida no espalhamento (GUPTA & 

KOMPELLA, 2006). 

As nanopartículas foram obtidas de acordo com o item (4.2.3). Após 18 horas, a 

turbidez da suspensão de nanopartículas foi avaliada pelo turbidímetro (Hach, modelo 

2100N, EUA). O equipamento opera segundo o princípio nefelométrico. 
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4.3.2. Condutometria 

 

A condutometria é um método de análise que se fundamenta na medida da 

condutância elétrica de soluções iônicas. A condução de eletricidade, através de uma solução 

contendo eletrólitos, envolve a migração das cargas positivas e negativas, através da 

aplicação de um campo elétrico. A condutância de uma solução contendo eletrólitos, em 

qualquer temperatura, depende da quantidade, das cargas e da mobilidade dos íons 

presentes no meio (JEFFERY et al., 1989; OHLWEILER, 1981; SKOOG & WEST, 1980). 

Sob influência de um potencial aplicado, os íons em solução são acelerados para o 

eletrodo de carga oposta, mas a velocidade de migração é limitada pela resistência do 

solvente ao movimento das partículas. As soluções de eletrólitos obedecem à Lei de Ohm, 

em que a corrente é diretamente proporcional à força eletromotriz e inversamente 

proporcional a resistência do meio. A condutância é definida como o inverso da resistência e 

sua unidade é chamada de siemens (S). Para a condutância específica a unidade é Scm-1 

(OHLWEILER, 1981). 

A condutometria abrange duas técnicas analíticas: condutometria direta e titulação 

condutométrica. A condutometria é um método não seletivo, ou seja, todos os tipos de íons 

móveis presentes na solução (ou em outro meio de análise) irão contribuir para a 

condutividade. Desta forma, a condutometria direta tem aplicação limitada, visto que mede 

a condutância para avaliar a concentração de apenas um eletrólito. Entretanto, na titulação 

condutométrica o aumento ou decréscimo da condutância estão relacionados às variações 

das espécies iônicas que participam da reação, apresentando um número maior de aplicações 

(BAGOTSKY, 2006; OHLWEILER, 1981; SKOOG & WEST, 1980). 

O ponto de equivalência de uma titulação é um ponto teórico alcançado quando a 

quantidade adicionada do titulante é quimicamente equivalente à quantidade de analito 

presente na amostra. Não é possível determinar o ponto de equivalência de uma titulação 

experimentalmente, então sua posição é estimada pela observação de algumas variações 

físicas associadas com a condição de equivalência. Essa alteração é chamada ponto final da 

titulação (SKOOG et al., 2006). O ponto final da titulação condutométrica é assinalado por 

uma descontinuidade na curva de titulação (ponto de inflexão) (OHLWEILER, 1981). 

A condutividade da suspensão de nanopartículas foi mensurada no Condutivímetro 

mCE-105 (MS Tecnopon, Brasil). 
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4.3.3. Potenciometria 

 

Os métodos potenciométricos de análise baseiam-se na medida de potencial das 

células eletroquímicas, sem o consumo apreciável de corrente (SKOOG et al., 2007).  

O equipamento empregado nos métodos potenciométricos é composto por um 

eletrodo indicador, um eletrodo de referência e um dispositivo para medir o potencial. O 

eletrodo de referência, refE , é uma meia-célula que possui um potencial de eletrodo 

conhecido e independe da concentração do analito ou qualquer outro íon presente na 

solução. O eletrodo indicador, indE , o qual é imerso na solução do analito, desenvolve um 

potencial que é dependente da atividade do analito na solução. O terceiro componente da 

célula potenciométrica é a ponte salina que previne que os componentes da solução se 

misturem com os componentes do eletrodo de referência. Um potencial é formado através 

das extremidades das junções líquidas em cada extremidade da ponte salina, Ej, e pode ser 

medido pelo potenciômetro ou um milivoltímetro (KAR, 2005; SKOOG et al., 2007). 

O potencial da célula eletroquímica é dado pela equação 6: 

 

( )Célula ind ref jE E E E= − +  

 

A titulação potenciométrica oferece vantagens em relação à determinação da 

potenciometria direta, pois não depende dos valores absolutos da medida do célulaE , isso 

torna a titulação relativamente livre das incertezas do potencial de junção, pois este 

permanece relativamente constante durante a titulação. A detecção do ponto final, assim 

como na titulação condutométrica, é assinalada pela descontinuidade da curva (SKOOG et 

al., 2006). 

Para caracterização do comportamento eletroquímico dos polieletrólitos em solução, 

as medidas de pH são principalmente usadas para determinar o grau de substituição, as 

constantes de acidez (valores de ApK ), como também a identificação das mudanças 

conformacionais pH dependentes (KOETZ & KOSMELLA, 2007). 

 O pH da suspensão de nanopartículas foi mensurado no Medidor de pH mPA-210 

(MS Tecnopon, Brasil). 

(6) 
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4.3.4. Determinação da Viscosidade 

 

A viscosidade pode ser definida como a resistência ao escoamento. A viscosidade de 

um sistema polimérico depende de vários fatores, como: massa molar dos polímeros; tensão 

e velocidade de cisalhamento; temperatura e natureza do solvente (LUCAS et al., 2001). 

A viscosidade da suspensão das nanopartículas foi mensurada usando o viscosímetro 

de Cannon-Fenske. O viscosímetro (tamanho 100) foi imerso em um recipiente contendo 

água com temperatura controlada em 25°C. O tempo de escoamento das suspensões de 

nanopartículas e o tempo do solvente foram mensurados, e a viscosidade relativa pode ser 

calculada de acordo com a equação 7: 

0

rel

η
η =

η
 

 

onde, ηrel  é a viscosidade relativa, η é a viscosidade da amostra, η0   é a viscosidade do 

solvente. 

 As nanopartículas foram obtidas de acordo com o item (4.2.3) e após 18 horas a 

viscosidade das suspensões de nanopartículas foi mensurada. Este ensaio foi realizado em 

duplicata. 

 

 

  

(7) 
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4.3.5. Determinação do Potencial ζζζζ 

 

O potencial zeta (ζ) é o potencial eletrostático da interface entre as camadas compacta 

e difusa, como discutido no item (3.2). A determinação do potencial ζ é importante para 

avaliar a estabilidade cinética das suspensões de nanopartículas (GUTERRES et al., 2007). 

O potencial ζ pode ser mensurado por três métodos: eletroforese, eletro-osmose e 

potencial de corrente. O método escolhido foi o eletroforético, no qual potencial ζ é 

determinado através da medida da mobilidade eletroforética, e esta é relacionada ao 

potencial ζ através da equação de Smoluchowski (SZE et al., 2003). 

Neste trabalho, a mobilidade eletroforética foi mensurada no equipamento Zeta 

Meter System 3.0+ (Zeta Meter Inc., USA). O potencial zeta foi calculado usando a equação (8) 

de Smoluchowski (VASCONCELOS et al., 2005): 

 

0

0

E

r

µ η
ζ =

ε ε
 

 

onde, µE  é a mobilidade eletroforética, η0  é a viscosidade da fase contínua, ε0  é a constante 

dielétrica no vácuo e εr  é a permissividade relativa da fase contínua. 

 As nanopartículas foram obtidas de acordo com o item (4.2.3) e após 18 horas, o 

potencial zeta das suspensões de nanopartículas foi mensurado. Este ensaio foi realizado em 

triplicata. 

 

 

 

 

  

(8) 
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4.3.6. Determinação do Tamanho de Partícula 

 

O espalhamento de luz (Light Scattering – LS) é uma ferramenta versátil para 

caracterizar biomacromoléculas e suas interações (SOME, 2013).  O LS pode ser classificado 

como estático e dinâmico, dependendo de como a intensidade de luz é mensurada. O 

espalhamento estático da luz (Static Light Scattering – SLS) é muito usado para determinar a 

massa molar de biomacromoléculas. No SLS a intensidade de luz espalhada é mensurada em 

função do ângulo de espalhamento (HIEMENZ & RAJAGOPALAN, 1997; HOLOUBEK, 

2007). 

O espalhamento dinâmico de luz (Dynamic Light Scattering – DLS) é a técnica mais 

versátil e popular para mensurar o tamanho, a distribuição e a forma (em alguns casos) de 

nanopartículas em solução (PECORA, 2000). O DLS detecta as flutuações da intensidade de 

espalhamento devido ao movimento Browniano das partículas em solução. Essa técnica 

também é conhecida como espalhamento quase elástico da luz e espectroscopia de correlação 

de fótons (HOLOUBEK, 2007; NOBBMANN et al., 2007). 

A Figura 7 esquematiza o funcionamento do equipamento de DLS. A fonte de luz, 

proveniente do laser, é focalizada na amostra e as flutuações da luz espalhada são detectadas 

pelo fotomultiplicador em um determinado ângulo de espalhamento (para o DLS é fixado 

em 90°). O resultado do fotomultiplicador é então digitalizado por um sistema de contagem 

de fótons e enviado ao autocorrelacionador (PECORA, 2000). 
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Figura 7. Diagrama esquemático do aparelho de DLS (adaptado de PECORA, 2000). 

 

 

O autocorrelacionador é um dispositivo digital usado para calcular a função de 

correlação (C(t)). Desta forma, o coeficiente de difusão pode ser derivado e, através da medida 

desse coeficiente, o tamanho da partícula (raio hidrodinâmico – HR ) é calculado 

(HOLOUBEK, 2007). 

A função de autocorrelação normalizada da intensidade de luz dispersa, em função 

do tempo, está representada na equação 9 (PECORA, 2000): 

 

(1) 2

( )

( ) (0)
[1 [ ( )] ]

(0) (0)
t

I t I
C g t

I I

〈 〉
≡ = + γ 

〈 〉
 

 

onde, γ é uma constante determinada por uma configuração experimental específica e g(1)(t) é 

a normalizada de primeira ordem (espalhamento no campo elétrico) da autocorrelação em 

função do tempo. O valor de γ é geralmente menor que 1. Pode ser mostrado por uma 

solução diluída de nanopartículas dispersas que g(1)(t) é um único exponencial cujo tempo de 

decaimento é determinado pelo coeficiente de autodifusão translacional da partícula D e pelo 

comprimento do vetor de espalhamento q: 

(9) 
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(1) 2( ) exp( )g t q Dt= −  

 

O comprimento do vetor de espalhamento depende do ângulo (θ = 90°) de 

espalhamento e do comprimento de onda (λ) da luz no meio: 

 

(4 / )sin( / 2)q = π λ θ  

 

Como pode ser visto nas equações 9 e 10, o DLS fornece o coeficiente de autodifusão 

translacional da partícula. Embora, em princípio, a medição de apenas um ângulo seja 

necessária para calcular o valor de D, as medições são feitas em uma série de ângulos de 

espalhamento e a constante de decaimento g(1)(t) é plotada versus q2. 

Para partículas esféricas em uma dispersão diluída, a equação Stokes-Einstein 

relaciona o coeficiente de autodifusão translacional com o raio (R) da partícula, como mostra 

a equação 12: 

 

6

Bk TD
R

=
πη

 

 

onde Bk  é a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta (K) e η  é a viscosidade da 

suspensão no meio. 

As nanopartículas foram obtidas de acordo com o item (4.2.3). Após 18 horas, a 

determinação do tamanho de partícula foi realizada a 25°C, através de medidas de 

espalhamento dinâmico de luz (DLS).  O equipamento utilizado foi o ZetaPlus (acoplado ao 

90Plus da Brookhaven Instruments, USA). 

 

 

  

(10) 

(11) 

(12) 
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4.3.7. Avaliação Morfológica 

 

A morfologia das nanopartículas foi avaliada através da Microscopia de Força 

Atômica (Atomic Force Microscopy - AFM).  A AFM mapeia a topografia da superfície, em 

escala nanométrica, através do movimento de uma sonda pela superfície da amostra. A 

sonda consiste de um suporte flexível conhecido como cantilever e uma ponteira muito fina. 

Quando a ponteira se aproxima da superfície da amostra, forças ultrabaixas (menos que 1 

nN) entre a ponteira e a amostra surgem e ativam a deflexão (deformação) do cantilever. A 

deflexão é mensurada através da variação do caminho óptico do feixe de laser e detectada 

por um fotodetector. Outro elemento importante é o scanner piezoelétrico (PZT), que consiste 

de eletrodos separados que digitalizam a amostra nos planos (x-y) e na direção vertical (z). A 

variação de altura do scanner piezoelétrico corresponde à medida direta da rugosidade da 

superfície da amostra (BERTOLINI, 2007; BRUSHAN, 2004). 

A microscopia de força atômica pode criar imagens de amostras condutoras ou não, 

em condições ambientais, e necessita de pouca ou de nenhuma preparação prévia da amostra 

(BERTOLINI, 2007). O esquema de funcionamento do equipamento é ilustrado na Figura 8. 

 

Figura 8. Representação esquemática do funcionamento do AFM (adaptado de BRUSHAN, 

2004). 
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A amostra foi preparada de acordo com o item (4.2.3). Devido ao longo tempo de 

análise apenas uma razão foi analisada, desta forma foi escolhida uma razão intermediária 

(0,75). Por se tratar de uma amostra líquida, após o equilíbrio, uma gota da amostra foi 

adicionada ao substrato (lamínula) e o solvente foi deixado secar a temperatura ambiente por 

24 horas. Após esse período, o resíduo da amostra depositado no substrato foi analisado por 

AFM. 

A morfologia da suspensão de nanopartículas foi avaliada no Microscópio de Força 

Atômica SPM 9600 (Shimadzu, Japão) em modo não-contato, equipado com um scanner de 

variação máxima de 30 μm nos planos (x e y) e 5 μm na direção vertical (z). Resolução de 

(256 x 256) pontos; frequência de ressonância de 281,45 kHz; constante de mola igual a 3,2 

E+1 e o set point foi fixado em 0,1587 V. 

As imagens foram analisadas pelo Software WSxM 5.0 desenvolvimento 7.0 por 

Nanotec Eletrônica. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 5.

 

 5.1.  TEOR DE UMIDADE 

 

O percentual do teor de umidade dos polieletrólitos foi calculado de acordo com item 

(4.2.2). Para quitosana purificada o teor foi igual a 84,96% e para o NaPMA igual a 41,45%. A 

Figura 9 ilustra a perda de água das amostras analisadas. 

 

Figura 9. Imagens obtidas após a perda por dessecação: quitosana (a) e NaPMA (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com esses valores foi possível descontar o percentual de umidade e corrigir as 

massas dos polieletrólitos estudados. 

  

a b 
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 5.2. pH 

 

A adição de concentrações crescentes de NaPMA em soluções contendo quitosana, 

proporcionaram um suave aumento no pH do sistema, como pode ser observado na Figura 

10.  

 

Figura 10. Gráfico que representa a análise de pH das dispersões de CS/NaPMA em função 

da razão molar, 
CAr . 

 

 

Esperava-se que com a adição de cargas negativas ao sistema o valor do pH 

decrescesse , entretanto o valor do pH aumentou sutilmente com a adição do poliânion. Isso 

pode ser explicado pela formação dos complexos polieletrolíticos. A quitosana presente na 

solução estaria interagindo com as cargas negativas do poliânion, neutralizando-as. 

O valor do 
ApK  de uma substância representa o valor de pH do meio no qual a 

concentração da forma ionizada é igual a concentração da forma não ionizada. O 
ApK  da 

quitosana é aproximadamente 6,5 e no pH no qual trabalhamos (em torno de 3), a molécula 

da quitosana estará protonada +→2 3NH NH , e ionizada positivamente. O NaPMA, nesta 
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mesma faixa de pH, estará protonado e tenderá a sua forma não ionizada – PMAA (
ApK = 6 – 

7). Entretanto, isso não significa que não haverá grupos carboxílicos ionizados. A 

concentração desses grupos dentro do novelo é muito mais alta do que seria se todo o COOH 

estivesse disperso homogeneamente na solução. Assim, isso faz com que, localmente, tenda a 

haver alguma ionização do COOH. Além disso, o H+ gerado tem mobilidade e pode se 

espalhar pela solução (efeito entrópico), contribuindo para ionização do poliácido. 
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 5.3. TURBIDEZ E VISCOSIDADE RELATIVA 

 

Como visto no item (4.3.1), a fração de luz espalhada também depende do número, 

do tamanho e da forma das partículas. Portanto, quanto maior a concentração de partículas 

dispersas, maior a quantidade de luz espalhada e consequentemente mais turvo é o aspecto 

da mistura. A Figura 11 relaciona diferentes razões molares (0,3 – 3) dos complexos obtidos, 

nos quais concentrações crescentes do poliânion foram adicionadas gradativamente na 

solução contendo concentração e volume fixo do policátion (2,5 gL-1). 

 

Figura 11. Relação entre as imagens obtidas durante o ensaio de turbidez. As razões molares 

representadas foram: (a) 0,3 (b) 1,5 (c) 1,8 (d) 2,4 (e) 3. 

 

 

 
 

Quanto maior a razão molar, 
CAr , mais turvo é o aspecto da suspensão. A faixa de 

trabalho escolhida foi entre 0,15 e 1,5, pois nessa faixa os complexos obtidos foram solúveis e 

macroscopicamente homogêneos. A partir da razão molar 1,5 as misturas ficaram muito 

turvas e ocorreu separação de fases. 

A Figura 12 relaciona a turbidez (ℑ) com a razão molar dos grupos carboxilato/amino, 

CAr , para os sistemas analisados nesse trabalho. 

 
  

a b c d e 
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Figura 12. Turbidez em função da razão molar, 
CAr , para diferentes misturas de 

poliânion/quitosana.  

 

 

 

De acordo com a Figura 12, é possível observar que o valor da turbidez cresce em 

relação ao aumento da razão, 
CAr , o que é consistente com a formação dos complexos 

polieletrolíticos, como relatado por (CHEN et al., 2003; DRAGAN et al., 1996; TRINDADE-

NETO et al., 2005). Esse fenômeno já era esperado, pois quanto maior a razão molar, maior a 

concentração do poliânion. Portanto, haverá mais poliânion disponível para interagir com a 

quitosana e formar os complexos polieletrolíticos. 

Entretanto, entre 0,7 0,8CAr≤ ≤  ocorreu uma descontinuidade na forma como ℑ 

aumenta. Depois deste intervalo, além do notável aumento da ℑ, com o aumento da razão 

molar, supomos que ocorra o desenvolvimento de uma segunda fase, composta por 

partículas de complexos polieletrolíticos insolúveis. Como consequência, a primeira parte do 

gráfico da turbidez representaria a formação dos complexos polieletrolíticos solúveis. 
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A formação das partículas insolúveis pode ser resultado da redução das dimensões 

macromoleculares, como mostrado na Figura 13. 

 

Figura 13. Modelo esquemático do mecanismo de formação dos complexos polieletrolíticos. 

A fração de volume diminui de (a) para (b) e as linhas tracejadas representam a esfera 

equivalente. 

 

 

 

 

Polieletrólito aniônico 

Polieletrólito aniônico 

Partícula insolúvel 
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 A Figura 13 ilustra um possível exemplo da formação dos complexos polieletrolíticos. 

As Figuras 13b e 13c representam estruturas que já foram descritas anteriormente na 

literatura para complexos solúveis, conhecidas como “ladder model” (MICHAELS, 1965; 

MICHAELS & MIEKKA, 1961; PHILIPP et al., 1989). Entretanto, no modelo ilustrado na 

Figura 13, existe uma contínua diminuição das dimensões macromoleculares. 

Consequentemente, para confirmar essa descrição é necessário um método que possa direta 

ou indiretamente caracterizar a diminuição de fração de volume ocupado na 

solução/dispersão pelas macromoléculas. Desta forma, através da equação desenvolvida por 

Albert Einstein para dispersões coloidais (depois adaptada por Huggins para soluções 

poliméricas em geral), para descrever a dependência da viscosidade relativa e da fração de 

volume macromolecular (TRINDADE-NETO et al., 2005). 

 

21 ( )R Oη = +νφ+ φ , 

 

onde, Rη  é a razão entre a viscosidade da mistura e a viscosidade do solvente na fase 

contínua (no caso deste trabalho, solução de ácido acético 2%), ν  é uma constante (ν =2,5 

para esfera perfeita) e φ  é a fração de volume macromolecular. 

A Figura 14 apresenta a dependência entre a viscosidade relativa, Rη , em relação à 

razão molar dos grupos carboxilato/amino, CAr . 

  

(13) 
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Figura 14. Viscosidade relativa, Rη , como função da razão molar, CAr . 

 

 

 

Na Figura 14, observou-se que um aumento gradativo da concentração do poliânion o 

que acarretou na diminuição da viscosidade relativa do sistema. Quando relacionamos os 

resultados obtidos com a equação 13, observa-se que: o aumento da razão molar,  CAr , e 

redução da viscosidade relativa, Rη , resultam na redução da fração de volume molar. 

Também pode ser observado que, no mesmo intervalo da turbidez, entre 

0,7 0,8CAr≤ ≤  existe uma mudança de comportamento: a diminuição da Rη  é menos 

pronunciada, indicando que a diminuição do volume macromolecular também é menos 

pronunciada depois desse intervalo. A razão para esse comportamento seria resultado do 

colapso das nanopartículas. Parte das estruturas dos complexos solubilizados alcançaria um 

volume macromolecular mínimo e colapsaria em complexos polieletrolíticos 

nanoparticulados insolúveis, como mostrado na Figura 13. Como consequência, haveria 

menos estruturas de complexos polieletrolíticos solubilizados para sofrer redução do volume 

macromolecular, ou seja, a diminuição da viscosidade relativa seria menos pronunciada. 
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 5.4. CONDUTIVIDADE 

 

Tem sido reportado na literatura que o aumento da entropia, resultante do 

deslocamento dos contra-íons de baixa massa molar, é a principal força responsável pela 

formação dos complexos polieletrolíticos (DAUTZENBERG, 2001). Isso sugere que a análise 

condutométrica pode ser aplicada para mensurar a liberação dos contra-íons durante a 

formação dos complexos polieletrolíticos (PHILIPP et al., 1989). A Figura 15a relaciona a 

condutividade com a razão dos grupos carboxilato/amino, CAr . 

 

Figura 15. (a) Condutividade, κ, em função da razão molar, CAr . (b) Potencial zeta, ζ, em 

função da razão, CAr . 
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Pode-se observar que a condutividade aumenta com o aumento da razão molar. Isso 

pode ser consequência (1) do aumento das espécies iônicas; (2) da diminuição da dimensão 

dos complexos polieletrolíticos; (3) do aumento da concentração dos contra-íons livres de 

baixo peso molecular, resultado da formação dos PECs. 

Como ocorrido nas análises turbidimétrica e viscosimétrica, no intervalo entre 

0,7 0,8CAr≤ ≤  existe uma mudança de comportamento. A condutividade aumenta mais 

efetivamente após esse intervalo. Se, como afirmado antes, os complexos polieletrolíticos 

atingem nesse intervalo as dimensões mínimas e após essa faixa começam a colapsar para a 

fase sólida, uma grande parte dos contra-íons, que são solúveis em água, permaneceriam na 

fase aquosa e estariam livres para se moverem sob influência do campo elétrico aplicado. Em 

outras palavras, o aumento da condutividade seria mais pronunciado. 

Espera-se que os complexos polieletrolíticos sejam formados pela neutralização das 

cargas positivas da quitosana com as cargas negativas do poliânion. Os grupos 3NH+  da 

quitosana tem p AK  de aproximadamente 6,5 (LAVERTU et al., 2012; MAO et al., 2005), o que 

implica que os grupos amino estarão altamente protonados no pH em que os experimentos 

foram realizados (≈3). Enquanto que o NaPMA estará principalmente na sua forma não 

dissociada - PMAA. Os complexos polieletrolíticos podem ser descritos de acordo com o 

seguinte equilíbrio:  

 

2 3

3 3 3 3
Local de reticulação iônica

PMAA COOH H O PMAA COO H O

PMAA COO H O CS NH X PMAA COO H N CS H O X

− +

+− + + − − + −

− + −

− + − − − + +

⇌

⇌
������������������

 

 

onde, PMAA – COOH é a representação do grupo carboxil do PMAA e CS - 3NH+    é o sítio 

com o grupo amino na molécula da quitosana. Desta forma, embora a ionização do PMAA 

não seja favorável, o aumento da entropia resultante do deslocamento dos grupos 3H O+  e 

X−  (contra-íon) favorecem a ocorrência do segundo equilíbrio, deslocando o primeiro 

equilíbrio na direção da ionização do poli(ácido metacrílico). 

 

 

(14) 
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 5.5.  POTENCIAL ZETA 

 

Como visto, o potencial zeta pode ser determinado pela equação (8). 

0

0

E

r

µ η
ζ =

ε ε
 

O equipamento assume que a fase contínua é composta apenas de água. Sabemos que 

há moléculas de polímero e complexos solubilizados que aumentam a viscosidade da fase 

contínua. Utilizando a equação (15), a relação entre o potencial real e o calculado pode ser 

expresso.  

 
2

amostrar
rel

H O

ηζ
= = η

ζ η  

 

onde, rζ é o potencial zeta real, ζ é o potencial zeta calculado, amostraη é a viscosidade da 

amostra, 
2H O

n é a viscosidade da água e  relη é a viscosidade relativa. 

Assim,  

.r relζ = ζ  η  

 

Desta forma, o potencial ζ obtido pela equação de Smoluchowski foi corrigido pela 

viscosidade relativa. A determinação da viscosidade relativa está descrita no item (4.3.4). 

A Figura 16 apresenta os resultados de potencial ζ corrigidos e relacionados com as 

nanopartículas obtidas com diferentes concentrações de poliânion. 

 

  

(15) 

(16) 
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Figura 16. Potencial zeta, ζ , em função da razão, CAr . 

 

 

A neutralização dos grupos 3NH+  da quitosana pode ser verificada na Figura 16, que 

revela a dependência do potencial zeta, ζ  , em função da razão molar, CAr . O potencial zeta é 

positivo, entretanto, com a adição do poliânion no sistema o ζ se torna cada vez menos 

positivo, em decorrência da neutralização de cargas. Após o intervalo mencionado nas outras 

análises, 0,7 0,8CAr≤ ≤ , a diminuição do potencial zeta foi menos pronunciada. Antes desse 

intervalo, onde esperamos que haja principalmente complexos solúveis, a neutralização de 

carga será mais intensa e o contato policátion-poliânion será favorecido. Entretanto, quando 

as partículas sólidas são formadas, muitas das cargas positivas a serem neutralizadas estarão 

na superfície da partícula. À medida que as cargas no interior das partículas sólidas não 

estão mais disponíveis para interagir com as macromoléculas do poliânion adicionado, a 

diminuição do potencial zeta será menos evidente. 
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 5.6. ESPALHAMENTO DINÂMICO DE LUZ (DLS) 

 

De acordo com a equação de Stokes-Einstein (Equação 12), pode-se verificar que o 

coeficiente de difusão está relacionado com a viscosidade do meio. Sabemos que há 

moléculas de polieletrólitos e complexos poliméricos solubilizados que aumentam a 

viscosidade da fase contínua. Como o equipamento assume que a fase contínua é composta 

apenas de água, foi necessário determinar a viscosidade da suspensão de nanopartículas e 

corrigir o valor do tamanho de partícula.  

 

6

Bk TD
R

=
πη

 

  

A Figura 17 relaciona os valores corrigidos do diâmetro das partículas com as razões 

estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 
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Figura 17. Diâmetro médio, detectado por DLS, em função da razão molar dos grupos 

carboxilato/amino, CAr  . 

 

 

Toda discussão efetuada nas análises de turbidez, viscosidade, condutividade e 

potencial zeta foram baseadas na suposição da redução do tamanho de partícula como 

função da adição poliânion. A Figura 17 mostra a relação entre o diâmetro médio de 

partícula, d , determinado por DLS e a razão molar dos grupos carboxilato/amino, CAr . Pode 

ser observado que há uma diminuição do tamanho de partícula quando a concentração do 

poliânion é aumentada no sistema. Também pode ser observado o mesmo intervalo, 

0,7 0,8CAr≤ ≤ , que poderia ser identificado como a região onde parte dos complexos 

polieletrolíticos começaria a colapsar e formar partículas sólidas, as quais possuem diâmetro 

médio em torno de 180 nm. 
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 5.7. MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA 

 

A AFM fornece o tamanho das partículas desidratadas, enquanto que o DLS fornece o 

tamanho médio das partículas em solução. As vantagens da AFM são a direta observação da 

forma, do tamanho e da dispersidade das partículas.  

 

Figura 18. Imagem topográfica obtida por AFM para razão molar 0,75. 

 

  

 

As dimensões obtidas por DLS podem ser confirmadas pela Figura 18, a qual 

apresenta a imagem obtida por Microscopia de Força Atômica, para complexos 

polieletrolíticos com razão 0,75. Nesta imagem podemos observar partículas quase esféricas 

com diâmetro variando entre 150 e 480 nm. Essas partículas parecem estar inseridas em um 

filme, o qual provavelmente foi formado a partir dos complexos polieletrolíticos solúveis, 

durante o processo de secagem realizado antes da análise. 
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 CONCLUSÃO 6.

 

Este estudo mostrou que complexos polieletrolíticos de quitosana-poli(metacrilato de 

sódio) podem ser formados espontaneamente, através da combinação de íons de cargas 

opostas. As técnicas utilizadas foram eficazes para caracterizar os complexos obtidos. As 

análises de potencial zeta puderam elucidar a dependência da mobilidade eletroforética com 

a razão molar. O ensaio de turbidez confirma a formação dos complexos. 

A formação dos complexos polieletrolíticos pode ser caracterizada por uma contínua 

redução das dimensões macromoleculares dos polieletrólitos solúveis. Dois estágios da 

formação dos complexos são claramente identificados: (1) forte diminuição das dimensões 

macromoleculares, como o aumento da entropia ocasionado pelo deslocamento dos contra-

íons de baixo massa molar favorecem a neutralização das cargas das espécies solúveis; (2) os 

complexos polieletrolíticos solúveis alcançam sua dimensão mínima, colapsam como 

nanopartículas sólidas, e formam uma fase composta por partículas coloidais liofóbicas. A 

transição entre os dois estágios pode ser caracterizada pelo aumento da turbidez, pela 

redução dos valores de viscosidade relativa, pelo aumento exacerbado da condutividade, 

pela suave mudança nos valores do potencial ζ e pela impressionante redução do diâmetro 

médio de partícula evidenciado por DLS.  

Essas informações serão importantes em futuros estudos e aplicações. 
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 PERSPECTIVAS 7.

 

A obtenção dos complexos polieletrolíticos a partir da mistura de polieletrólitos de 

cargas opostas é bastante difundida da literatura. Existem diversos trabalhos publicados com 

uma ampla variedade de polieletrólitos. O interesse comercial nesses sistemas tem crescido 

nos últimos anos, devido às inúmeras aplicações desses sistemas em diversas áreas da 

ciência. Uma das principais razões para o crescente interesse seria a possibilidade de 

utilização de polímeros biodegradáveis. Embora esses complexos estejam sendo 

excessivamente estudados, a formação das nanopartículas a base de quitosana e 

poli(metacrilato de sódio) ainda é recente. Portanto, para continuar esse estudo seria 

interessante estudar a formação das nanopartículas variando o pH, a força iônica e a 

temperatura.  

Os complexos estudados podem ser utilizados nos sistemas de liberação de fármacos. 

Desta forma, uma nova proposta seria o estudo da incorporação de fármacos hidrofílicos ou 

proteínas nas nanopartículas e observar o comportamento físico-químico.   
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