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RESUMO 

 

 

Devido às suas propriedades físico-químicas e biológicas, associadas à 

abundância e ao baixo custo da matéria-prima, a quitosana tem sido considerada um 

material de ampla aplicação em diversos campos, tais como em sistemas de liberação de 

fármacos. Muitas dessas propriedades estão associadas à presença de grupos amino em 

sua cadeia polimérica. Uma determinação apropriada desses grupos amino é muito 

importante, com o objetivo de especificar adequadamente se uma dada amostra de 

quitosana pode ser usada em uma particular aplicação. Dessa forma, neste trabalho, 

inicialmente, foi realizada uma comparação entre a determinação do grau médio de 

desacetilação através de análises condutimétrica e elementar usando uma minuciosa 

análise de propagação erro. Foi mostrado que a análise condutimétrica resultou em um 

método simples e seguro para determinação do grau médio de desacetilação da 

quitosana. Posteriormente, foram realizados experimentos a fim de monitorar e 

caracterizar o processo de adsorção de tetraciclina em partículas de quitosana, através 

de estudos cinéticos e de equilíbrio. Os principais modelos cinéticos e de isotermas de 

adsorção, amplamente usados para descrever a adsorção em sistemas de tratamento de 

efluentes e de incorporação de fármacos, foram utilizados nos dados experimentais. 

Primeiramente, foi mostrado que uma aparente relação linear t/q(t) × t não implica em 

um mecanismo de adsorção de pseudo-segunda-ordem, diferentemente do que tem sido 

repetitivamente relatado na literatura. Foi encontrado que esta interpretação errônea 

pode ser evitada através do uso de uma regressão não-linear. Finalmente, a adsorção de 

tetraciclina em partículas de quitosana foi analisada, utilizando os conhecimentos 

obtidos de uma análise teórica, e os parâmetros gerados foram usados para analisar a 

cinética de adsorção, a isoterma de adsorção e para propor um mecanismo de adsorção. 

Palavras-chave: Quitosana. Grau médio de desacetilação. Cinética de adsorção. 

Modelo cinético de pseudo-segunda-ordem. Isoterma de adsorção. Tetraciclina. 

 

 



 

   

ABSTRACT 

 

 

Due to its physico-chemical and biological properties, related to the abundance 

and low cost of raw material, chitosan has been recognized as a material of wide 

application in various fields, such as in drug delivery systems. Many of these properties 

are associated with the presence of amino groups in its polymer chain. A proper 

determination of these amino groups is very important, in order to properly specify if a 

given chitosan sample can be used in a particular application. Thus, in this work, 

initially, a comparison between the determination of the deacetylation degree by 

conductometry and elemental analysis was carried out using a detailed analysis of error 

propagation. It was shown that the conductometric analysis resulted in a simple and safe 

method for the determining the degree of deacetylation of chitosan. Subsequently, 

experiments were performed to monitor and characterize the adsorption of tetracycline 

on chitosan particles through kinetic and equilibrium studies. The main models of 

kinetics and adsorption isotherms, widely used to describe the adsorption on wastewater 

treatment systems and the drug loading, were used to treat the experimental data. 

Firstly, it was shown that an apparent linear t/q(t) × t relationship did not imply in a 

pseudo-second-order adsorption kinetics, differently of what has been repeatedly 

reported in the literature. It was found that this misinterpretation can be avoided by 

using non-linear regression. Finally, the adsorption of tetracycline on chitosan particles 

was analyzed using insights obtained from theoretical analysis, and the parameters 

generated were used to analyze the kinetics of adsorption, the isotherm of adsorption 

and to propose a mechanism of adsorption. 

Keywords: Chitosan. Degree of deacetylation. Adsorption kinetics. Pseudo-second-

order kinetics model. Adsorption isotherm. Tetracycline. 
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1  INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

A tecnologia associada à modificação da liberação de fármacos ou substâncias 

terapeuticamente ativas, a partir de preparações farmacêuticas, sofreu um incremento 

notório nas últimas décadas na tentativa de maximizar as vantagens inerentes aos 

sistemas poliméricos de liberação controlada.
11, 12

 O maior objetivo do uso desses 

dispositivos é a liberação de agentes farmacologicamente ativos em um sítio específico 

de ação, com uma dosagem terapêutica ótima, juntamente com a possibilidade de 

controle da velocidade de liberação.
13, 14

 Em virtude disso, tais sistemas apresentam 

numerosas vantagens quando comparados às formas farmacêuticas convencionais. 

Dentre essas vantagens, têm-se uma maior eficácia terapêutica e redução dos efeitos 

adversos, promovendo, com isso, uma melhor adesão terapêutica por parte do paciente.  

Uma ampla variedade de sistemas poliméricos tem sido objeto de investigação 

na área da indústria farmacêutica. De maneira particular, a utilização de sistemas 

matriciais, constituídos de um fármaco solubilizado ou adsorvido em um suporte 

polimérico, é uma opção interessante, sendo uma das estratégias mais empregadas no 

desenvolvimento de uma formulação oral de liberação modificada.
12

 As principais 

vantagens inerentes a esses sistemas são a versatilidade, a eficácia, o baixo custo e 

produção que recorre a equipamentos e técnicas convencionais. Além disso, a utilização 

de sistemas matriciais permite a incorporação de quantidades relativamente elevadas de 

fármacos. O estudo quantitativo desse processo de incorporação, através de estudos de 

equilíbrio e de cinética, é considerado de extrema importância no campo farmacêutico. 

Vários polímeros têm sido usados nessa área de pesquisa, sendo que os 

biodegradáveis têm atraído um maior interesse. Dentre estes, a quitosana, um polímero 

obtido através de recursos naturais renováveis, tem sido destacado, devido às suas 

interessantes propriedades. Muitas dessas propriedades estão associadas à presença de 

grupos amino primário em sua cadeia polimérica e, como consequência, é muito 

importante uma determinação quantitativa apropriada desses grupamentos. Dessa forma, 

neste trabalho, inicialmente, foi realizada uma determinação do grau médio de 

desacetilação da quitosana utilizada através de análises elementar e condutimétrica. 
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No que diz respeito à adsorção de fármacos em quitosana, há uma grande 

quantidade de trabalhos que abordam a incorporação/adsorção de diversos tipos de 

agentes terapêuticos em sistemas poliméricos de liberação modificada. Entretanto, a 

maioria enfatiza o estudo de cinética de liberação e nenhum desses trabalhos aborda o 

estudo cinético de adsorção, um importante parâmetro para otimização de custo e 

tecnologia do processo de obtenção desses sistemas de liberação. 

Este trabalho também apresenta como objetivo a avaliação do processo de 

adsorção de um fármaco antimicrobiano, cloridrato de tetraciclina, em partículas de 

quitosana de forma a viabilizá-las como sistemas de liberação controlada de fármacos. 

Para isso, a fim de monitorar e caracterizar o processo de adsorção, foram realizados 

estudos de equilíbrio e de cinética, utilizando nos dados experimentais os modelos de 

isotermas e de cinética de adsorção amplamente empregados na literatura, e foi avaliado 

a relação entre a regressão linear e o modelo cinético de pseudo-segunda-ordem.  

As tetraciclinas compreendem um grupo de antibióticos que, em concentrações 

terapêuticas, apresentam ação bacteriostática e exercem esta atividade em uma 

variedade de microrganismos.
15, 16

 Como conseqüência, elas são usadas como 

antibióticos de amplo espectro em seres humanos, animais e em algumas áreas da 

agricultura. O cloridrato de tetraciclina é um desses antibióticos e muitas vezes é apenas 

chamado de tetraciclina.
17

 As propriedades químicas da tetraciclina têm sido estudadas. 

A molécula de tetraciclina tem três diferentes grupos que podem levar a reações de 

protonação e desprotonação e a possibilidade de interagir com diferentes espécies 

iônicas, dependendo do pH da solução aquosa na qual esse fármaco é dissolvido. 

Na literatura há trabalhos que abordam a obtenção de microesferas de quitosana 

para liberação controlada de tetraciclina em nível gástrico, a fim de melhorar a terapia 

de doenças relacionadas à mucosa estomacal, como por exemplo, infecções ocasionadas 

pelo Helicobacter pylori.
17-21

 Embora esses estudos forneçam algum conhecimento a 

respeito da obtenção, caracterização e aplicação desses sistemas particulados, são 

necessários estudos de adsorção desse fármaco com o objetivo de adquirir um melhor 

entendimento desse processo. 

Nesse sentido, neste trabalho, a revisão bibliográfica apresenta aspectos teóricos 

relacionados a sistemas de liberação de fármacos, enfatizando aqueles a base de 

polímeros, com destaque para a quitosana, bem como os estudos de adsorção de 
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fármacos (estudos de equilíbrio e de cinética). O Capítulo 3 trata da metodologia 

experimental empregada na caracterização da quitosana e nos estudos de adsorção da 

tetraciclina. No Capítulo 4, os resultados obtidos são apresentados e discutidos, e no 

último capítulo apresentam-se as conclusões deste trabalho.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

O desenvolvimento e o uso terapêutico de um novo medicamento abrangem 

mais do que simplesmente a descoberta de um composto com atividade farmacológica 

intrínseca. De igual importância é o caminho que as moléculas do fármaco seguirão do 

seu sítio de administração até seu sítio de ação; o fármaco deve, de alguma forma, estar 

no local certo, no momento oportuno, para ser liberado. Uma vez que tenha sido 

identificada uma via de administração apropriada, local ou sistêmica, os cientistas 

devem desenvolver uma forma farmacêutica que facilite o transporte do fármaco para 

seu sítio de ação e que o torne disponível na concentração eficaz, em um tempo 

apropriado, para uma duração de ação adequada. Essa não é uma questão insignificante; 

o desenvolvimento de um sistema de liberação apropriado costuma ser tão complexo 

quanto a obtenção de um novo agente terapêutico.
22

 

A administração oral é considerada a via mais simples, fácil e comum de 

administração de fármacos.
7
 É provável que 90 % de todos os fármacos usados em 

terapia para ação sistêmica sejam administrados por via oral. Quando um novo fármaco 

é descoberto, uma das primeiras questões que se coloca é saber se o fármaco pode ser 

administrado por via oral, pois caso não seja possível o fármaco ou o medicamento, 

provavelmente, só poderá ser dispensado em hospitais, o que diminui as vendas e, 

consequentemente, os lucros para a empresa farmacêutica.
5
 Dessa forma, na próxima 

Seção será dada ênfase às formas farmacêuticas perorais. 

 

 

2.1 SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS 

 

 

A ação biológica produzida por um medicamento não é simplesmente função da 

atividade intrínseca do fármaco que ele veicula.
23

 Inúmeros fenômenos, mais ou menos 

complexos, se manifestam a partir do momento da administração, os quais dependem 

não só dos princípios ativos e do organismo ao qual eles são administrados, mas ainda, 
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em larga escala, da forma e formulação farmacêutica utilizadas. O estudo dos tais 

fenômenos constitui o âmbito da biofarmácia, da farmacocinética e da farmacodinâmica 

(Figura 2.1).
1
 Os dois primeiros englobam os processos de liberação, absorção, 

distribuição, metabolização e excreção do princípio ativo no organismo. O terceiro 

compreende à interação do fármaco com o seu sítio específico ou local de ação.
15

 Sem 

dúvida, para que um fármaco seja eficaz, é necessário que uma quantidade suficiente 

dele chegue ao sítio ou sítios de ação e ali permaneça por um tempo suficiente para 

exercer o seu efeito farmacológico. Isso depende da via e da forma pelas quais o 

fármaco é administrado e da velocidade com que é liberado.
24

 

 

Figura 2.1: Representação esquemática das fases importantes de ação de fármacos.
1 

 

A duração da atividade dos medicamentos é bastante variada, sendo, em geral, 

de alguns minutos a algumas horas.
25

 Em formas farmacêuticas convencionais, ou 

também chamadas de sistemas de liberação imediata, o sistema farmacêutico serve 

apenas de suporte para a substância ativa, pouco interferindo nas características de 

liberação. Logo depois da administração dessas formas farmacêuticas, a maioria do 

conteúdo do fármaco é liberada e o efeito terapêutico se manifesta mais ou menos 

rapidamente.
26

 Depois de atingir o pico de concentração máxima de fármaco no sangue, 

o efeito terapêutico começa a diminuir. Para assegurar um efeito terapêutico contínuo, 

cada nova dose deve ser administrada enquanto o nível sanguíneo do fármaco ainda se 

encontra acima do limite mínimo necessário para que haja efeito terapêutico. Deste 

modo, se os intervalos de tempo forem excessivamente curtos, cada concentração 

máxima é mais elevada que a anterior e poderá ultrapassar o efeito terapêutico e atingir 

o nível tóxico. Ao contrário, se a doses individuais forem excessivamente espaçadas, 

então o problema adquire o aspecto inverso e ao fim de pouco tempo as concentrações 

mínimas são insuficientes para conseguir manter o nível terapêutico aceitável. Portanto, 

a solução consiste em estabelecer um plano de tratamento no qual a dose máxima não 
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ultrapasse a necessária para o efeito terapêutico, com o objetivo de não provocar 

fenômenos de intoxicação, e a dose mínima não se reduza a valores que façam com que 

o doente fique privado por um certo tempo da ação efetiva do fármaco. Se a dosagem 

unitária e o intervalo de tempo com que esta é administrada forem corretamente 

escolhidos, o que não é fácil, haverá oscilações no nível sanguíneo, mas este se manterá 

dentro dos limites de resposta terapêutica efetiva. 

Como conseqüência, tem existido desde muito tempo o interesse na obtenção de 

formas farmacêuticas ou sistemas de liberação modificada, que possam introduzir o 

fármaco no organismo em um tempo determinado e em um sítio específico, em 

quantidade terapêutica, eliminando ou reduzindo as oscilações nas concentrações 

plasmáticas tão comuns quando se utiliza um sistema farmacêutico convencional, 

mantendo a concentração do fármaco dentro da faixa terapêutica, reduzindo as reações 

adversas e, assim, aumentando a aceitação do paciente ao tratamento.
25

 

Em 1952, um dos primeiros sistemas de liberação de fármacos foi 

comercialmente disponível.
25-27

 Este produto foi o Spansule
®

, fabricado pela Smith 

Kline & French, o qual consiste de cápsulas de gelatina dura contendo centenas de 

diminutos grânulos com revestimento lipídico, de diferentes espessuras, para liberação 

prolongada no trato gastrointestinal do fármaco D-anfetamina, um estimulante do 

sistema nervoso central e anorexígeno. Após este, muitos outros sistemas de liberação 

chegaram ao mercado, alguns bem-sucedidos e outros potencialmente letais.
24

 Uma 

variedade de expressões foi utilizada para descrever esses sistemas de liberação 

modificada, incluindo liberação repetitiva, retardada, prolongada e controlada. 

As formas ou sistemas farmacêuticos de ação repetitiva ou retardada (Figura 

2.2) não produzem nem mantêm uniformes os níveis sanguíneos do fármaco dentro do 

intervalo terapêutico.
28

 As primeiras, também chamadas de sistemas de liberação 

pulsátil, liberam regularmente logo após a administração de uma única unidade 

medicamentosa, uma dose individual do fármaco e depois, em intervalos de tempo 

distintos, que são programados na própria forma farmacêutica, doses simples, 

permitindo que o paciente fique sob ação do medicamento por períodos maiores, 

quando comparado às formas convencionais. Os comprimidos com multicamadas têm 

sido extensivamente explorados para aplicação na disponibilização pulsátil. 

Tecnicamente, o fármaco é incorporado em vários polímeros ou em diferentes 
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porcentagens de materiais poliméricos hidrofílicos e lipofílicos e substâncias 

adjuvantes, submetido à compressão para, então, produzir um comprimido de múltiplas 

camadas, que forneça mais de uma taxa de liberação do fármaco a partir de uma forma 

farmacêutica. Já os sistemas de ação retardada indicam que o fármaco é liberado em um 

tempo diferente daquele imediatamente após a sua administração. Como exemplo, tem-

se as formas farmacêuticas que visam à liberação no meio intestinal, pois muitas vezes o 

fármaco pode ser destruído pelo suco gástrico, ser irritante para o revestimento 

estomacal, causar náuseas ou, ainda, ser melhor absorvido no intestino do que no 

estômago. As cápsulas e comprimidos que permanecem intactos no estômago, mas 

liberam os componentes nos intestinos são chamados de medicamentos com 

revestimento entérico ou gastrorresistentes. 

 

Figura 2.2: Representação esquemática da concentração de um fármaco no sangue em relação ao 

intervalo de administração oral das doses de uma forma farmacêutica convencional (1), de um produto de 

liberação retardada (2) e de um produto de liberação repetitiva (3). 

 

Embora os termos liberação prolongada e liberação controlada sejam utilizados 

como sinônimos, os seus significados são diferentes (Figura 2.3).
25, 26, 29

 O primeiro 

termo significa que a liberação de um princípio ativo ocorre por um período de tempo 

apreciavelmente mais longo do que aquele que se consegue com uma única dose 

convencional. Enquanto que o segundo termo refere-se às formas farmacêuticas que 

liberam o fármaco em uma velocidade constante e fornecem concentrações plasmáticas 

que permanecem invariáveis em um maior período de tempo. 
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Figura 2.3: Representação esquemática da concentração de um fármaco no sangue em relação ao 

intervalo de administração oral das doses de uma forma farmacêutica convencional (1), de um produto de 

liberação prolongada (2) e de um produto de liberação controlada (3). 

 

A vantagem mais evidente na utilização de um sistema de liberação controlada é 

a simplificação do esquema posológico, uma vez que a freqüência da administração do 

medicamento é reduzida,
30

 a adesão do paciente à terapêutica pode aumentar, tornando-

se a administração do fármaco mais adequada. As variações das concentrações 

plasmáticas, características dos regimes posológicos múltiplos para formas 

farmacêuticas convencionais, são reduzidas, pois se consegue mante um nível 

plasmático mais adequado. Uma vantagem menos evidente, mas que está implícita na 

concepção deste tipo de formas farmacêuticas é que a quantidade total de fármaco 

administrado ao paciente pode ser reduzida, logo a biodisponibilidade é maior para uma 

dose mínima. Por outro lado, pode-se conseguir um controle mais adequado da absorção 

do fármaco, uma vez que o nível dos picos plasmáticos observados após a 

administração da dose de um fármaco bastante biodisponível, pode ser reduzida pela sua 

formulação numa forma de ação prolongada. A margem de segurança de fármacos 

bastante potentes pode ser aumentada e, a incidência de efeitos adversos, locais ou 

sistêmicos, pode ser reduzida em doentes mais sensíveis. Na globalidade, a 

administração de formas de liberação controlada permite uma terapia mais fácil.
31

 

Entretanto, é necessário não esquecer que o uso de formas farmacêuticas de ação 

controlada não está de todo isento de inconvenientes, existindo o risco de acumulação, 

se a velocidade de eliminação for lenta, o que pode tornar necessário o tratamento por 

um período de tempo mais extenso, bem como a dificuldade de eliminar o fármaco 
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rapidamente do organismo, caso se manifestem sintomas de intolerância ou 

intoxicação.
23, 26

 

A melhoria no desenvolvimento de sistemas de liberação modificada depende 

estritamente da seleção de um agente apropriado capaz de controlar a liberação do 

fármaco, manter a ação terapêutica ao longo do tempo e/ou de liberar o fármaco em um 

determinado tecido ou órgão alvo. Dentro das opções, os polímeros são agentes 

versáteis e promissores para exercer tal função.
12

 

 

 

2.2 SISTEMAS POLIMÉRICOS DE LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS 

 

 

Os polímeros constituem a classe de materiais mais versátil e têm mudado o 

nosso dia-a-dia no decorrer de várias décadas.
32-34

 Há muitos anos os farmacêuticos têm 

utilizado polímeros em vários campos de seu trabalho. Inicialmente seu uso ficou 

restrito aos materiais de embalagem e excipientes de formas farmacêuticas, servindo 

como suporte mecânico para liberação de fármacos. Nessas últimas décadas, a união 

entre ciências de polímeros e ciências farmacêuticas levou a uma inovação no propósito 

e desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos.
35

 Estes sistemas poliméricos 

são destinados, principalmente, a alcançar a liberação modificada de fármacos. Algumas 

das aplicações mais promissoras dos polímeros nesse campo são:
7
 (1) hidrogéis, 

definidos de forma simples, como géis coloidais em que a água atua como meio 

dispersante; (2) bioadesivos, polímeros que têm propriedade única de se aderirem às 

membranas biológicas de locais específicos, como as mucosas ocular e gástrica, e 

podem, portanto, agir como carregadores de fármacos; (3) micro e nanopartículas, que 

consistem de macromoléculas destinadas para carregar fármacos até o sítio de ação e 

são liberadas por via oral e via intravenosa, respectivamente.
36

 Os polímeros também 

são muito utilizados para modificar as propriedades de superfície dos lipossomas, 

tornando, dessa forma, essa classe de estrutura vesiculares baseadas em bicamadas 

lipídicas ao redor de um compartimento aquoso, tipicamente composto de fosfolipídeos 
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e/ou colesterol, destinadas para o transporte de moléculas biológicas, mais efetiva como 

carreador de fármacos. 

Dentre as principais características que o polímero a ser utilizado nesses 

sistemas deve apresentar é ser biocompatível, isto é, não produzir reação adversa e ter 

habilidade de desencadear em um organismo a resposta apropriada para uma aplicação 

específica, e ser, de preferência, biodegradável.
37, 38

 Os materiais biodegradáveis 

degradam dentro do organismo como resultado de processos biológicos naturais, 

eliminando a necessidade de remoção do sistema de liberação de fármaco após a 

completa eliminação do princípio ativo.
33

 

Os sistemas poliméricos de liberação modificada de fármacos podem ser 

agrupados, de acordo com a sua estrutura, em sistemas matriciais e em sistemas com 

uma barreira, também chamados de reservatórios (Figura 2.4).
2
 Nos sistemas matriciais 

o fármaco é adsorvido ou solubilizado no interior de uma matriz polimérica. Enquanto 

que nos sistemas reservatórios, a substância ativa se encontra envolvida por uma 

membrana polimérica, isolando o núcleo do meio externo, retardando a liberação do 

fármaco.
39

 

 

 

Figura 2.4: Representação esquemática de sistemas matriciais (a) e reservatórios (b).
2 
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Vários polímeros naturais e sintéticos têm atraído a atenção para o uso como 

carreadores em aplicações biomédicas. Em particular, os polímeros naturais, como a 

quitosana, têm sido extensivamente usados em pesquisas nessa área, devido às suas 

interessantes propriedades, como será abordado na Seção 2.4. 

Têm sido desenvolvidos dois grandes grupos de métodos para a obtenção de 

formas farmacêuticas de liberação modificada:
5
 métodos baseados na modificação da 

velocidade de liberação do fármaco a partir do sistema polimérico e métodos que se 

baseiam na modificação das propriedades físico-químicas do fármaco através da 

interação desta substância ativa com o polímero.
4
 

 

 

2.2.1 Métodos baseados na modificação da velocidade de liberação do fármaco 

 

 

De acordo com a forma como é liberado o princípio ativo, o polímero utilizado 

pode atuar retardando a dissolução do fármaco, inibindo a difusão do fármaco para fora 

do sistema terapêutico, ou controlando o fluxo da solução do fármaco (Figura 2.5).
3, 40

 

Os sistemas de liberação controlados através da degradação e/ou erosão do 

polímero objetivam a diminuição da taxa na qual as moléculas de fármacos são expostas 

ao meio onde serão dissolvidas. A degradação é um processo químico que envolve 

ruptura na cadeia polimérica originando oligômeros e monômeros, enquanto que a 

erosão é um fenômeno físico que envolve perda de material polimérico e é dependente 

dos processos de dissolução e difusão.
41

 Dependendo da estrutura química do polímero, 

a erosão pode ocorrer de forma homogênea ou heterogênea. Se ocorrer de forma 

homogênea, a água penetra e dissolve o sistema como um todo, mas se ocorrer de forma 

heterogênea a erosão ocorre da superfície para o centro. Esta forma de erosão é 

frequentemente desejada em muitos sistemas de liberação. Nos sistemas do tipo 

reservatório, a liberação é dada pela espessura e pelo índice de degradação ou 

dissolução da membrana polimérica, e nos sistemas do tipo matricial, a liberação do 

fármaco é dada pelo índice de degradação ou dissolução do polímero constituinte da 

matriz, podendo este se apresentar na forma de hidrogel. 
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Figura 2.5: Exemplos de mecanismos de controle de liberação de fármacos de sistemas poliméricos. Em 

(a) o sistema atua retardando a dissolução do fármaco; (b) o sistema atua inibindo a difusão do fármaco 

através da matriz polimérica; e (c) o sistema atua controlando o fluxo da solução de fármaco.
3, 4

  

 

Na liberação controlada através de difusão, a velocidade de liberação do fármaco 

é dada por sua difusão através de um polímero insolúvel em água e não biodegradável.
28

 

Nos dois tipos de sistemas, a liberação do fármaco ocorre da seguinte forma: a água 

presente no meio difunde-se pela membrana ou pela matriz, ocasionando a dissolução 

do fármaco e sua difusão do sistema. 

Quando a difusão ocorre através de membrana, existe uma certa quantidade de 

fármaco envolvida por uma membrana porosa ou semipermeável. Essa difusão ocorrerá 

de maneira progressiva e dependerá de fatores inerentes à camada de revestimento, tais 

como composição da película, porosidade, espessura e superfície, bem como de fatores 

relacionados ao princípio ativo, tais como solubilidade e dimensões das partículas.
29
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No caso de difusão através de uma matriz polimérica, pode-se utilizar como 

barreira de difusão uma matriz polimérica insolúvel e de cadeias reticuladas, para inibir 

a difusão de fármacos altamente solúveis em solução aquosa. Nesta, as moléculas de 

fármacos se deslocam através de caminhos estreitos e tortuosos para poder, então, ser 

liberadas do sistema. Quando esses polímeros apresentam-se na forma de hidrogéis, a 

barreira de difusão pode ser diminuída, por exemplo, pelo intumescimento do hidrogel, 

originando espaços em sua estrutura. Tais hidrogéis também podem beneficiar-se de 

características bioadesivas, as quais permitem, por exemplo, sua residência no trato 

gastrointestinal por longos períodos de tempo. 

A pressão osmótica pode ser empregada como força propulsora para gerar a 

liberação constante de um fármaco. Um reservatório de fármaco, na forma de solução 

ou no estado sólido, contido num recipiente semipermeável constitui a base destes 

sistemas terapêuticos conhecidos como bombas osmóticas. Um exemplo é o sistema L-

Oros
®

, que contem uma camada líquida de fármaco e um agente osmótico ou camada 

propulsora rodeada por uma membrana polimérica semipermeável, insolúvel em água, 

perfurada com um orifício.
7
 No trato gastrointestinal, a água passa através da membrana 

semipermeável, expandindo o agente osmótico. Este, por sua vez, pressiona a camada 

de fármaco, liberando-o no trato gastrointestinal através do orifício de liberação. 

Além da pressão osmótica, existem outras formas que podem ativar a liberação 

de fármaco em um sistema polimérico.
42, 43

 Entre essas formas têm-se as que a liberação 

do princípio ativo ocorre em resposta às mudanças de pH do meio em que se encontra o 

sistema de liberação, e aquelas que requerem a geração de mudanças do ambiente 

externo para iniciar a liberação do fármaco. Estas podem incluir campo magnético, 

campo elétrico, ultrassom e temperatura.  

 

 

2.2.2 Métodos baseados na modificação das propriedades físico-químicas do 

fármaco 

 

 

As propriedades físico-químicas do fármaco podem ser modificadas através da 

interação desta substância ativa com o polímero obtendo-se os conjugados, os 
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complexos ou os adsorventes poliméricos (Figura 2.6).
5, 34, 44

 Dessa forma, há 

transformação do fármaco em uma forma de transporte inativo que, in vivo, mediante 

reação química ou enzimática, libera a porção ativa no local de ação, ou próximo dele.  

 

Figura 2.6: Mecanismos envolvidos no controle da liberação de um fármaco (F) a partir dos conjugados 

(a), dos complexos (b) ou dos adsorventes (c), formados a partir de sua interação com um polímero (P).
5 

 

A velocidade metabólica de clivagem da interação fármaco-polímero pode ser 

útil para proporcionar a liberação prolongada de um fármaco. Uma das principais 

vantagens dessa estratégia deve-se à sua independência em relação à concepção da 

forma farmacêutica. Fármacos que são modificados dessa forma podem ser formulados 

como suspensões líquidas, cápsulas ou comprimidos. Uma quantidade de fármaco não 

modificado pode ser incorporada nas formulações, que são normalmente formuladas 

para liberar os fármacos não modificados ou os modificados, sem que se verifique um 

atraso significativo do início da ação terapêutica.
5
 

A interação entre fármacos e polímeros ocorre através das mesmas forças de 

ligação empregadas na interação de moléculas simples, assim pode acontecer através de 

ligações fortes ou ligação química (ligações covalentes), e/ou através de ligações 

relativamente fracas (interações físicas), que compreendem as interações eletrostáticas. 

Dentre outros fatores, a natureza da ligação fármaco-polímero depende da via de 

administração da forma farmacêutica.
2
 Por exemplo, os sistemas transdérmicos ou 



Revisão bibliográfica 30 
 

 

aqueles destinados à administração cutânea ou ocular requerem interações eletrostáticas 

do fármaco no suporte polimérico. Entretanto, o emprego da ligação covalente é 

recomendado nos sistemas de liberação administrados através da via oral. 

A ligação covalente forma-se pelo compartilhamento de elétrons entre diversos 

átomos, tais como carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Ainda que, no meio 

externo, as ligações covalentes, na sua maioria, sejam desfeitas apenas mediante 

emprego de calor e de agentes químicos fortes, algumas se rompem por ação de 

reagentes mais brandos à temperatura do tecido vivo.
45

 Porém, no meio interno, elas 

podem ser rompidas por ação não-enzimática, como a hidrólise química, mas é 

principalmente através da clivagem bioquímica enzimática que ocorre a liberação do 

fármaco para este exercer sua atividade terapêutica.  

Quando há interação entre fármacos e polímeros através de ligação covalente 

ocorre a formação dos chamados conjugados poliméricos e há dois métodos de obtenção 

destes sistemas de liberação.
2
 No primeiro método, o fármaco é incorporado à cadeia 

principal polimérica através de uma reação química de polimerização, desta maneira o 

fármaco faz parte da unidade estrutural do polímero. Estes sistemas de liberação são 

geralmente preparados a partir da polimerização de princípios ativos comuns, desde que 

apresentem uma adequada funcionalidade, ou sejam ligeiramente modificados. 

Enquanto que, no segundo método, o fármaco é ligado à cadeia de um polímero pré-

sintetizado. Este método envolve a preparação de uma matriz macromolecular 

apresentando grupos funcionais capazes de reagir seletivamente com grupos funcionais 

presentes na molécula do fármaco, levando a formação dos pró-fármacos poliméricos. 

Em 1975, o primeiro modelo racional para pró-fármacos poliméricos foi 

proposto por Helmut Ringsdorf.
46, 47

 Em geral, um modelo ideal de pró-fármaco 

polimérico consiste na combinação de um ou mais componentes (Figura 2.7):
6, 48

 (1) 

uma cadeia polimérica como veículo; (2) um ou mais fármacos; (3) espaçador, ou 

também chamado de agente espaçante, que é definido como um grupo químico que 

estabelece a ligação entre o fármaco e o polímero, facilitando a ação enzimática e 

liberação da porção ativa, e é considerado um fator preponderante na manifestação da 

atividade biológica; e (4) uma unidade de vetorização, que se destina a encaminhar o 

fármaco para um órgão, tecido, célula (ou receptor específico), onde ocorrerá a 
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liberação possibilitando-lhe, assim, o exercício da sua atividade farmacológica com o 

mínimo de efeitos secundários.  

 

 

Figura 2.7: Representação esquemática de um pró-fármaco polimérico.
6
 

 

Os conjugados poliméricos de fármacos convencionais têm várias vantagens 

sobre seus precursores de baixas massas molares. As principais vantagens incluem:
49-52

 

(1) um aumento na solubilidade em água de fármacos pouco solúveis ou insolúveis, e, 

portanto, um incremento na biodisponibilidade desses compostos; (2) proteção da forma 

isolada do fármaco e preservação de sua atividade durante a circulação, transporte para 

o órgão alvo ou tecido e tráfego intercelular; (3) uma melhora na farmacocinética; (4) 

uma redução na atividade antigênica do fármaco conduzido, diminuindo uma 

pronunciada resposta orgânica imunobiológica; (5) uma habilidade de melhorar a 

especificidade do fármaco em seu sítio de ação; (6) uma possibilidade de formar um 

avançado e complexo sistema de liberação de fármaco, o qual, na adição do fármaco e 

carreador polimérico, pode incluir vários outros compostos ativos para acentuar a 

especificidade de ação do fármaco principal; (7) permite a reintrodução de fármacos 

antes descartados por suas propriedades indesejáveis e o aprimoramento de novos 

fármacos antes que sejam lançados na terapêutica. Devido a essas vantagens sobre a 

forma de fármaco livre, os pró-fármacos poliméricos têm levado a uma nova era de 

sistemas poliméricos de liberação de fármacos. Contudo, a trajetória de obtenção desses 

conjugados poliméricos e aprovação é complexa e onerosa.
4
 

A quimioterapia para o tratamento do câncer é um bom exemplo desta aplicação 

devido à alta toxicidade dos agentes antitumorais, uma vez que são, na sua maioria, 

desprovidos de seletividade.
53

 Portanto, além de promover a liberação lenta da 

substância ativa, os pró-fármacos poliméricos podem diminuir a toxicidade do fármaco, 



Revisão bibliográfica 32 
 

 

aumentando sua seletividade. Ducan et al.
54

 demonstraram que vários fármacos,   como 

daunomicina e doxorrubicina eram liberados de copolímeros hidrossolúveis de N-(2-

hidroxipropil)-metacrilamida (HPMA) quando estes fármacos foram ligados ao 

polímero através de diferentes oligopeptídeos. Observou-se que as endopeptidases 

hidrolisavam primeiramente o agente espaçante para, em seguida, por ação de 

aminopeptidases, liberar a porção ativa do fármaco.
55

  Também com vistas à 

seletividade, tem havido um crescente interesse no desenvolvimento de pró-fármacos 

com emprego no campo de endemias tropicais. A necessidade de quimioterápicos 

realmente úteis para muitas dessas doenças que acometem populações carentes aliada às 

possibilidades de se obterem, através do emprego de pró-fármacos, derivados 

aprimorados dão suporte nessa direção.
52

 

Como mencionado, uma outra maneira de obtenção de sistemas de liberação, 

que se baseia na modificação das propriedades físico-químicas do fármaco, é a obtenção 

de complexo entre polímeros e fármacos. Este complexo molecular orgânico consiste da 

interação entre essas duas substâncias através de forças fracas, denominadas de 

interações eletrostáticas, que compreendem fundamentalmente a atração iônica, 

interações íon-dipolo, forças de van der Waals e ligações de hidrogênio. Em 

conseqüência, essas interações são reversíveis, isto é, rompem-se as ligações fármaco-

polímero e o agente terapêutico é liberado. 

Dependendo do pH do meio, diversos grupos presentes tanto em fármacos como 

em polímeros podem ionizar-se, formando cátions ou ânions. Quando os íons do 

fármaco e do polímero são atraídos mutuamente estabelece-se uma espécie de ligação 

conhecida como iônica ou interação eletrostática carga-carga. Esta ligação é 

relativamente forte e, das interações eletrostáticas, é a mais importante. No meio 

interno, a interação catiônica-aniônica dura apenas fração de segundos, em virtude da 

grande quantidade de sais inorgânicos presentes e da possibilidade que isso oferece de 

ocorrer troca iônica, liberando, dessa forma, o fármaco quase que instantaneamente.
45

 

Entretanto, se essa ligação for reforçada, conforme se admite, pela presença simultânea 

de outras interações (interações dipolares, ligações de hidrogênio e forças de van der 

Waals), ela se torna mais forte, podendo persistir por um tempo bem mais longo. 

Mesmo moléculas destituídas de carga líquida podem apresentar considerável 

interação atrativa. A diferença de eletronegatividade entre átomos presentes nos 
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fármacos e também nos polímeros resulta em uma distribuição assimétrica de elétrons, 

com formação de dipolos eletrônicos permanentes, que possuem cargas eletrônicas 

parciais positivas e negativas. Desde que as cargas sejam de sinais opostos e essas 

moléculas polares estejam adequadamente alinhadas, os dipolos assim formados podem 

ser atraídos por moléculas com carga (íons), originando as interações íon-dipolo, ou por 

outros dipolos presentes em outras moléculas, originando as interações dipolo-dipolo 

(forças de Keesom). 

Uma interação dipolo-dipolo particularmente forte ocorre quando o hidrogênio 

está ligado covalentemente a um elemento eletronegativo muito pequeno, como flúor, 

oxigênio ou nitrogênio.
56, 57

 Nestas circunstâncias, resultam moléculas muito polares, 

nas quais o pequeno átomo de hidrogênio carrega uma carga positiva substancial. 

Devido à extremidade positiva deste dipolo poder se aproximar bastante da extremidade 

negativa de um dipolo vizinho, a força de atração entre os dois é bastante grande. Este 

tipo especial de interação dipolo é chamado de ligação de hidrogênio. Quanto a sua 

magnitude, trata-se de uma interação mais forte que a do tipo dipolo-dipolo, porém mais 

fraca que as ligações iônicas. 

Os dipolos permanentes também são capazes de induzir um dipolo elétrico em 

moléculas sem dipolo (moléculas apolares), mas suscetíveis a fácil polarização, para 

produzir interações dipolo-dipolo induzido (forças de Debye). Enquanto que moléculas 

sem dipolo permanente podem induzir mutuamente uma polaridade pelas interações 

dipolo induzido-dipolo induzido (forças de London).  

As forças de Keesom, de Debye e de London estão relacionadas às interações 

não-iônicas entre moléculas, porém elas envolvem interações carga-carga. Alguns 

autores chamam essas interações de forças de van der Waals (Figura 2.8),
7, 58

 que 

caracterizam por serem fracas e constituem a mais universal de todas as atrações entre 

moléculas, tanto polares como apolares. Desta forma, as forças de van der Waals 

contribuem significativamente para ligação do fármaco-polímero, reforçando tanto as 

interações iônicas, eletrostáticas e covalentes. A magnitude das forças de van der Waals 

que mantêm a união das moléculas de fármacos e polímeros depende da área de contato 

entre essas substâncias. Quanto maior a área de contato, mais intensas são as forças de 

van der Waals, e maior é a quantidade de energia necessária para vencer essas forças.
59
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Figura 2.8: Esquema ilustrativo das forças de van der Waals.
7
 Nas forças de Keesom, os dipolos 

permanentes interagem mutuamente de modo semelhante a íons. Contudo, uma vez que são cargas 

parciais, a força da ligação é muito menor. As forças de Debye mostram a capacidade de um dipolo 

permanente em polarizar a carga em uma molécula apolar vizinha. Nas forças de London, duas moléculas 

apolares vizinhas induzem distribuições de carga parcial. 

 

Finalmente, outra maneira de obtenção de sistemas de liberação, que se baseia 

na modificação das propriedades físico-químicas do fármaco, é a adsorção de um agente 

terapêutico em um polímero. A disponibilidade do fármaco é determinada 

exclusivamente pela velocidade de dissociação (dessorção) e, consequentemente, 

exposição da superfície do adsorvente à água tal como da superfície efetiva do 

adsorvato.
5
 

A adsorção está relacionada a um fenômeno de interface.
60

 Define-se interface 

como o limite entre duas ou mais fases existentes. As interfaces são classificadas de 

acordo com as fases que separam: líquido-líquido, líquido-vapor, líquido-sólido, vapor-

sólido e sólido-sólido. Embora na literatura haja poucos trabalhos que abordam o estudo 

do processo de adsorção de um fármaco em um polímero, as interações entre um líquido 

e um sólido são particularmente comuns na obtenção dos sistemas de liberação 

poliméricos. A partir deste método quantidades relativamente elevadas de fármacos 

podem ser adsorvidas, por exemplo, em sistemas matriciais poliméricos, apenas com a 

incubação desses sistemas particulados em uma solução aquosa contendo o fármaco. 

Assim, esse processo de incorporação do fármaco no sistema polimérico não é 

complexo, recorre a equipamentos e técnicas convencionais, e não há necessidade do 

uso de solventes orgânicos. Além disso, a quantidade de fármaco incorporado pode ser 

modificada, por exemplo, pela variação da concentração do fármaco em solução, pela 
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razão entre as concentrações de microesferas e fármaco, pela temperatura, pH e força 

iônica do meio, ou através do tempo de incubação.
61

 Portanto na próxima Seção será 

dada uma maior ênfase a esse tipo de interação. 

 

 

2.3 ADSORÇÃO DE FÁRMACO  

 

 

O termo adsorção de fármacos na interface líquido-sólida refere-se a um caso 

particular de um fenômeno que ocorre assim que substâncias presentes em uma fase 

líquida acumulam ou concentram na superfície ou poros de um sólido, caracterizando 

um fenômeno de interação de interfaces.
62

 No caso, a substância adsorvida representada 

pelo fármaco é chamada de adsorvato e o sólido, de adsorvente. O excesso na superfície 

ou poros ocorre, em geral, quando a energia atrativa de uma substância com a superfície 

sólida é maior que a energia coesiva entre as próprias moléculas de fármacos.  

Como mencionado, a adsorção é essencialmente um efeito de superfície e deve 

ser distinguida de absorção, que implica a penetração de um componente no corpo de 

um outro. A distinção entre os dois processos não é sempre muito clara, frequentemente 

ocorrem simultaneamente e, em tais casos, pode ser usado um termo geral, 

simplesmente, sorção, que não compromete.
63

 

Dependendo da natureza das forças de superfícies, os tipos de adsorção são 

geralmente reconhecidos como adsorção física (fisissorção) e adsorção química 

(quimissorção).
60, 64

 As forças atrativas que se desenvolvem na adsorção física são 

devidas às forças eletrostáticas, que se caracterizam por serem relativamente fracas e 

não específicas. O material adsorvido não é fixado na superfície do sólido, mas é capaz 

de mover-se livremente na superfície interfacial. Assim, a fisissorção é rápida, 

reversível e pode resultar em multicamadas de adsorção. Por outro lado, na adsorção 

química, descoberta por Langmuir em 1916, o adsorvato é fixado ao adsorvente sólido 

através de ligações covalentes específicas. O material quimicamente adsorvido não se 

apresenta livre para mover-se na superfície. A reação de quimissorção é lenta e não é 
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facilmente reversível. Contrário a fisissorção, a quimissorção ocorre somente em 

monocamadas, pois como a superfície do sólido torna-se saturada com uma simples 

camada de adsorvato, as forças químicas entre o adsorvente e adsorvatos adicionais 

tornam-se muito fracas. Entretanto, a maioria dos processos de adsorção frequentemente 

não ocorre através de um desses tipos isoladamente, mas pela combinação de adsorção 

física e química.
65

 

O entendimento quantitativo do processo de adsorção, determinando, por 

exemplo, a quantidade máxima de substância adsorvida e afinidade de uma substância 

por um dado adsorvente sob um conjunto de condições (pressão, temperatura, pH etc.), 

é de extrema importância no campo farmacêutico. O processo de adsorção influencia 

dramaticamente a eficácia terapêutica de fármacos e o estudo de tal fenômeno é 

importante desde o processo de formulação e preparação de um medicamento, durante o 

processo de armazenamento, até a administração do produto farmacêutico pelo 

paciente.
62

 

Raramente um fármaco pode ser administrado isoladamente, mas 

frequentemente combinado a substâncias farmacologicamente inertes chamadas 

excipientes.
26

 Estas substâncias são usadas na formulação para melhorar certas 

propriedades do fármaco como, por exemplo, fluxo, compressibilidade, solubilidade, 

estabilidade, mascarar sabor desagradável, auxiliar na desintegração depois da 

administração da forma farmacêutica, atuar como um sistema de liberação controlada ou 

como um carreador de um fármaco para um alvo específico no organismo.
26, 62

 Por 

estarem intimamente ligados, o fármaco pode adsorver no excipiente, reduzindo sua 

eficácia terapêutica. Da mesma forma, a adsorção proposital de fármacos, como o 

diazepam, em substratos sólidos, pode ser realizada com o objetivo de minimizar 

problemas organolépticos. Outro exemplo é a adsorção de fármacos em carreadores para 

originar um sistema de liberação. Nesses casos, a dessorção do fármaco in vivo é 

essencial, mas não deve ocorrer durante o tempo de armazenamento do medicamento. A 

dessorção pode ser um passo limitante na absorção. O diazepam adsorvido em um 

colóide inorgânico, silicato de magnésio-alumínio, teve a mesma potência em animais 

experimentais que uma solução do fármaco, porém adsorvidos em celulose 

microcristalina sua eficácia foi bastante reduzida.
63
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Outro problema na formulação pode ser causado quando fármacos ou outros 

materiais, tais como conservantes, são adsorvidos pela embalagem primária, reduzindo, 

portanto, a concentração efetiva e a estabilidade do produto.
24

 Além disso, certos 

aditivos, como os parabenos, podem ser adsorvidos no material sólido presente em uma 

suspensão, levando a uma perda na atividade antimicrobiana.
66

 A adsorção de insulina 

em kits de administração intravenosa tem sido relatada, bem como a sorção de acetato 

de fenilmercúrio, usado como conservante de colírios, em recipientes de polietileno.
67

 

O processo de adsorção pode ser usado vantajosamente, na remoção, por 

exemplo, de fármacos tóxicos, no caso de overdose, e de fármacos de administração oral 

que causam problemas gástricos.
63

 Os adsorventes administrados interagem com os 

fármacos reduzindo sua absorção. 

Um campo de pesquisa que tem atraído uma considerável atenção é o emprego 

do processo de adsorção em tratamento de resíduos hospitalares, domiciliares e de 

indústrias farmacêuticas.
68, 69

 Pesquisas realizadas em alguns países demonstraram que 

mais de 80 compostos, entre fármacos e seus metabólitos (em concentrações acima de 

µg/L) já foram encontrados em águas superfícies no curso de estações de tratamento de 

esgotos municipais e em pequenos traços em água para consumo.
70

 

Para otimizar o custo e o desempenho da tecnologia de adsorção no campo 

farmacêutico tem que se levar em consideração, além do custo dos adsorventes a serem 

utilizados, a eficiência do processo de adsorção.
71

 Portanto, é de extrema importância a 

caracterização do processo de adsorção de fármacos a partir de estudos de equilíbrio 

(isotermas de adsorção) e de estudos cinéticos. 

 

 

2.3.1 Estudos de equilíbrio 

 

 

A descrição quantitativa do fenômeno de adsorção de um fármaco em um 

carreador ou em um excipiente é essencial para a comparação de diferentes princípios 

de formulação e seleção da melhor opção de formulação do produto farmacêutico. 

Portanto, os estudos de equilíbrio fornecem informações fundamentais para determinar 
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a quantidade máxima de fármaco adsorvido por massa de adsorvente como também a 

afinidade do fármaco pelo adsorvente.
72

 

O processo de adsorção de maior interesse farmacêutico envolve uma fase sólida 

(adsorvente) e uma fase líquida (solvente, normalmente a água) contendo uma espécie 

dissolvida a ser adsorvida (adsorvato, no caso o fármaco). Devido à alta afinidade do 

adsorvente pelas espécies de adsorvato, este é atraído pelo sólido, através dos processos 

vistos anteriormente, até estabelecer um equilíbrio dinâmico entre as espécies de 

adsorvatos que permanecem em solução e as que estão acumuladas na interface. Esta 

razão de distribuição caracteriza o equilíbrio de adsorção. As relações de equilíbrio 

entre a quantidade de espécies adsorvidas por unidade de massa do adsorvente em 

função da concentração do adsorvato que permanece em solução são conhecidas como 

“isotermas de adsorção” ou “curvas isotérmicas”.
73

 O termo isoterma foi 

especificamente escolhido devido a influência da temperatura na reação de adsorção, 

portanto, a temperatura deve ser mantida constante e especificada. 

Embora essa adsorção ocorra em sistemas sólido-líquido, a interpretação dos 

resultados é frequentemente alcançada usando-se equações desenvolvidas para sistemas 

sólido-vapor. No caso, os termos de pressão das expressões originais são substituídos 

por termos de concentração. 

As isotermas obtidas geralmente podem ser classificadas, de acordo com 

Brunauer (1945) em cinco tipos.
7, 24

 Neste estudo só serão destacados os três primeiros 

tipos de isotermas, apresentados na Figura 2.98
, pois as isotermas do tipo IV e V não 

são aplicadas para o material de interesse deste trabalho – polímeros.  

 

 

Figura 2.9: Alguns tipos de isotermas de adsorção de acordo com Brunauer.
8 
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• As isotermas do tipo I [Figura 2.9 (I)] exibem um rápido aumento na adsorção 

até um valor limite, em que ocorre a formação de um platô, sugerindo uma 

saturação progressiva de sítios específicos de adsorção presentes no polímero. 

São chamadas de isotermas do tipo Langmuir e deve-se à adsorção restrita a uma 

monocamada.
74

 Este tipo de isoterma pode ser exemplificado pela adsorção de 

alguns corantes por polímeros iônicos ou polímeros contendo grupos polares.
8
 

• As isotermas do tipo III [Figura 2.9 (III)] caracterizam-se por uma 

predominância na formação de interações adsorvato-adsorvato, com o aumento 

da pressão ou concentração, do que interações adsorvato-polímero. Este tipo de 

isoterma ocorre quando a adsorção na primeira camada é fraca e as primeiras 

moléculas de adsorvato tendem a se soltar da estrutura polimérica. À medida que 

aumenta a concentração de adsorvato, este preferencialmente interage com o 

adsorvato ligado ao polímero, formando agregados e caracterizando a formação 

de multicamadas. Isto implica em um efeito plastificante interno no polímero e 

esse tipo de isoterma é observado quando o adsorvato atua como um agente de 

intumescimento polimérico.
8
 

• As isotermas do tipo II [Figura 2.9 (II)] são essencialmente uma combinação 

das isotermas do tipo I, a baixa pressão ou concentração, e do tipo III, a elevada 

pressão ou concentração. Apresentam uma forma sigmóide e representam 

adsorção física em monocamada seguida da formação de multicamada. O 

primeiro ponto de inflexão representa a formação da monocamada e a 

continuidade da adsorção com o aumento da pressão indica a subseqüente 

formação de multicamadas.
7, 24

 

Existem várias tentativas de desenvolver equações matemáticas para interpretar 

os dados experimentalmente observados nas isotermas. Dentre as expressões usadas de 

forma mais ampla estão as equações de Langmuir e Freundlich.
58

 

A equação da isoterma de Langmuir, inicialmente proposta em 1916 por Irving 

Langmuir,
75

 baseia-se nos seguintes princípios:
76, 77

 as moléculas encontram-se 

adsorvidas sobre determinados sítios ativos da superfície; cada ponto de ligação só 

comporta uma molécula adsorvida, caracterizando a formação de uma camada de uma 

molécula de espessura (monocamada), não ocorrendo interações adsorvato-adsorvato; e, 

o estado de energia de qualquer molécula adsorvida é independente da presença de 

outras moléculas adsorvidas em posições próximas. A equação pode ser escrita como: 
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onde Eq  é a quantidade em massa de adsorvato por massa de adsorvente, EC  é a 

concentração de adsorvato em equilíbrio na fase contínua, La  é o valor máximo de Eq  

para um dado par adsorvente-adsorvato, ou seja, quando a monocamada está completa, 

e LK  é a constante de Langmuir relacionada a afinidade dos sítios em termos de 

interações físico-químicas. 

De acordo com Hall et al.,
78-81

 as características essenciais da isoterma de 

Langmuir podem ser expressas em termos da constante adimensional La , através do 

parâmetro de equilíbrio RK , que é definido pela seguinte relação: 

0

1
,

1
R

L

K
a C

=
+

 

 (2.2) 

onde 0C  é a concentração inicial de adsorvato. O valor de RK  é um importante 

parâmetro para analisar a isoterma: se 1RK > , a formação desse tipo de isoterma é 

desfavorável; se 1RK = , a isoterma é do tipo linear; se 0 1RK< < , a formação desse 

tipo de isoterma é favorável; e, se 0RK = , o processo de adsorção possui um alto grau 

de irreversibilidade. 

Também dentre os primeiros e mais simples modelos propostos, está a equação 

da isoterma de Freundlich,
82

 que relaciona a massa de adsorvato por unidade de massa 

de adsorvente Eq  com a concentração de adsorvato em equilíbrio na fase contínua EC : 

1
,Fn

E F Eq K C=
 

 (2.3) 

onde FK  e Fn  são constantes de Freundlich que indicam a capacidade de adsorção e a 

intensidade de adsorção, respectivamente. O valor de Fn , fator de heterogeneidade, 

indica se a adsorção é favorável. Um valor de Fn  maior que 1 representa uma condição 

propícia para a reação de adsorção.
83, 84

 

A equação de Freundlich foi primariamente proposta com uma base empírica 

para o fenômeno de adsorção que ocorre em interfaces gás-sólido, no entanto pode ser 
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teoricamente derivada para um modelo de adsorção em que o calor de adsorção varia 

exponencialmente com a cobertura da superfície.
85

 A isoterma de Freundlich descreve 

um sistema heterogêneo
86

 e uma reação de adsorção reversível, a qual não é restrita a 

formação de multicamadas. 

A área de superfície total do sólido pode ser determinada a partir das isotermas 

nas quais a formação de monocamada possa ser detectada, ou seja, nas isotermas do tipo 

I e II (Figura 2.9). Essa informação é obtida multiplicando o número total de moléculas 

no volume de gás adsorvido pela área transversal de cada molécula. A área de superfície 

por unidade de massa de adsorvente, conhecida como superfície específica, é muito 

importante na área da farmácia, uma vez que a velocidade de dissolução de partículas de 

fármacos depende, em parte, desse dado.
7
 

Dando continuidade às expressões matemáticas utilizadas para interpretação dos 

dados das isotermas obtidas experimentalmente existem as equações híbridas. Dentre 

esses modelos, que apresentam um certo caráter empírico, estão a equação de Redlich-

Peterson e Freundlich- Langmuir.
87

 

A equação da isoterma de Redlich-Peterson
82, 88

 incorpora três parâmetros das 

equações de Langmuir e Freundlich, resultando em um mecanismo híbrido de adsorção 

representado pela função 

.
1

RP E
E

RP E

K C
q

a C α
=

+
 

 (2.4) 

Em concentrações baixas, esta equação segue o modelo de Langmuir. Quando 0EC → , 

pode-se obter as Equações (2.1) e (2.4), de Langmuir e Redlich-Peterson, 

respectivamente 

0
lim ,

1E

L L E
L L E

C
L E

K a C
K a C

a C→
=

+
 

 (2.5) 

0
lim ,

1E

RP E
RP E

C
RP E

K C
K C

a C α→
=

+
 

 (2.6) 
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sendo que RPK  seria equivalente a L LK a  da isoterma de Langmuir. Em altas 

concentrações (ou, mais exatamente, quando EC → ∞ ), como demonstrado na Equação 

(2.7) abaixo, o seu comportamento será também uma função do parâmetro α 

1

1

0 ( 1)

lim lim  ( 1).
1

 ( 1)

E E

RP E RP E RP RP
E

C C
RP E RP E RP RP

K C K C K K
C

a C a C a a

α

α α

α

α
α α α

α

−

−→∞ →∞

 >



= = = =
+ 

∞ <

 (2.7) 

Se 1α = , a Equação (2.7) seria equivalente a isoterma de Langmuir, com 
RP

L

RP

K
K

aα
=  Se 

1α < , para concentrações altas, a Equação (2.7) tenderia ao comportamento 

relacionado à isoterma de Freundlich [Equação (2.3)]: o fator de heterogeneidade 

equivalente seria 
1

1
Fn

α
=

−
  e 

RP
F

RP

K
K

aα
=   Se 1α > , a adsorção atingiria o máximo e 

diminuiria a zero quando a concentração aumentasse (isto implicaria em uma 

dessorção). 

Uma outra equação empírica modificada é a de Freundlich-Langmuir:
89

 

1

1
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1

FL

FL

n

FL FL E
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FL E
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q

a C
=

+
 

 (2.8) 

Ao contrário das equações de Redlich-Peterson, em baixas concentrações, o 

comportamento desta isoterma seguirá a equação de Freundlich: 

1
1

10
lim ,

1

FL

FL

FL
E

n
nFL FL E

FL FL EnC
FL E

K a C
K a C

a C→
=

+
 

 (2.9) 

de forma que o parâmetro FLn  é análogo ao fator de  heterogeneidade de Freundlich, 

Fn , o parâmetro equivalente a FK  é FL FLK a . Em altas concentrações, o comportamento 

seria o mesmo observado pela equação de Langmuir, resultando no valor de saturação 

de Eq : 
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1

1
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1
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1

lim lim .
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FL
K  seria, então, equivalente a 

L
K  da Equação (2.1).

90
 

 

 

2.3.2 Estudos cinéticos 

 

 

Embora os estudos de equilíbrio sejam importantes na determinação da eficácia 

do processo de adsorção, é necessário relacionar o efeito do tempo nas interações entre 

adsorvente e adsorvato através de estudos de cinética de adsorção.
91, 92

 Estes estudos 

têm por objetivo a correlação matemática de dados experimentais, visando estabelecer 

hipóteses sobre os fatores determinantes da velocidade de adsorção e elucidar os 

mecanismos de adsorção envolvidos. 

O estudo cinético constitui-se em um campo extremamente vasto, englobando 

desde a descrição experimental da variação das concentrações de reagentes e produtos 

com o tempo, estudos dos mecanismos de reações químicas e de otimização dos 

parâmetros que levam um processo de síntese a ser mais efetivo em níveis industrial e 

laboratorial, até a descrição cinética de processos metabólicos e bioquímicos, entre 

outros. A aplicação da cinética química em farmácia resulta na produção de 

medicamentos mais estáveis, com posologia e fundamentação de uso baseado em 

sólidos princípios científicos.
58

 

Os substratos potenciais para os fármacos consistem de pós, excipientes e 

carreadores poliméricos particulados, tais como as nanopartículas. A maioria dessas 

substâncias tem uma estrutura porosa, permitindo que o fármaco entre em seu sistema. 

Nesse caso, a cinética de adsorção é determinada pelas seguintes etapas:
71, 92

 (1) difusão 

de moléculas da fase contínua para região da interface (difusão externa); (2) difusão das 

moléculas através do filme que envolve as partículas de adsorvente para a superfície 
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dessas (difusão superficial); (3) difusão das moléculas para o interior dos poros (difusão 

interna); e, (4) reação de adsorção do adsorvato no sítio ativo do adsorvente 

(adsorção/dessorção em processos elementares). Portanto, a reação de adsorção não 

ocorre em uma etapa elementar, mas, sim, em uma combinação de várias etapas, sendo, 

desta forma, uma reação complexa. 

Mais de 25 modelos são relatados na literatura, na tentativa de descrever 

quantitativamente o comportamento cinético durante o processo de adsorção e definir a 

etapa do processo de adsorção determinante na cinética da reação.
92

 Cada modelo 

cinético de adsorção tem sua própria limitação e é originado de certas condições iniciais 

baseadas em experimentos específicos e de suposições teóricas. Dentre os modelos 

cinéticos mais comumente utilizados na literatura para explicar o processo de adsorção 

na interface sólido-líquida em relação ao tempo sob condições de equilíbrio não 

estabelecidas, destacam-se o modelo de pseudo-primeira-ordem (modelo de Lagergren), 

o modelo pseudo-segunda-ordem (modelo de Ho) e o modelo de difusão 

intraparticular.
93

 

Quando a etapa determinante da taxa de adsorção precede a difusão superficial, a 

cinética, na maioria dos casos, segue a equação cinética de pseudo-primeira-ordem. 

Embora esta equação tenha sido desenvolvida por Lagergren em 1898, ela é uma das 

expressões mais populares e tem sido amplamente utilizada na correlação de dados 

experimentais.
94

 Essa equação de pseudo-primeira-ordem descreve a cinética de 

adsorção a partir da capacidade de adsorção de um sólido e é expressa através de: 

1

( )
[ ( )],E

dq t
k q q t

dt
= −

 
 (2.11) 

onde 
E

q  e ( )q t  são as capacidades de adsorção em equilíbrio e em um tempo t , 

respectivamente, e 
1

k  é a constante cinética de adsorção de pseudo-primeira-ordem. 

Integrando a Equação (2.11) para condições limites de 0t =  a t t=  e 0q=  a 

( )q q t=  obtém-se: 

1

( )
ln .E

E

q q t
k t

q

 −
= − 

   

 (2.12) 

A Equação (2.12) pode ser rearranjada para uma forma linear 
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1
ln[ ( )] ln( ) .

E E
q q t q k t− = −

 
 (2.13) 

Com o objetivo de distinguir as equações cinéticas baseadas nas concentrações 

de adsorvatos nas soluções das equações baseadas na capacidade de adsorção dos 

sólidos, a equação cinética de primeira ordem de Lagergren tem sido chamada de 

pseudo-primeira-ordem.
94, 95

 

Entretanto, o modelo de Lagergren não fornece uma efetiva representação dos 

dados em períodos extensos de adsorção. Geralmente, é aplicado no estágio inicial desse 

processo.
84, 96

 

Outro modelo cinético, também baseado na capacidade de adsorção de um 

sólido, daí o uso do termo pseudo,
97

 é o modelo cinético de pseudo-segunda-ordem 

desenvolvido por Ho em 1995.
98-102

 A equação cinética é expressa como 

2

2

( )
[ ( )] ,E

dq t
k q q t

dt
= −

 
 (2.14) 

onde 
2

k  é a constante cinética de pseudo-segunda-ordem de adsorção.  

Integrando a Equação (2.14), para condições limites de 0t =  a t t=  e 0q=  a 

( )q q t= , será obtida a equação 

2

1 1
,

[ ( )]
E E

k t
q q t q

= +
−

 

 (2.15) 

que poderá sofrer um rearranjo resultando em uma forma linear 

2

2

1 1
.

( )
E E

t
t

q t k q q
= +

 

 (2.16) 

O gráfico 
( )

t

q t
 versus t fornece uma linha contínua em que o coeficiente angular é 

2

2

1

E
k q

 e o coeficiente linear, 
1

E
q

. Portanto, a massa de adsorvato adsorvida por grama 

de sólido em equilíbrio 
E

q  e a constante cinética 
2

k  podem ser determinadas através do 

coeficiente angular e do coeficiente linear, respectivamente. 
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Diferentemente do modelo de Lagergren, o modelo de Ho provavelmente 

prenuncia o comportamento cinético em toda a extensão do processo de adsorção e 

considera a reação do adsorvato no sítio ativo do adsorvente através da quimissorção 

como sendo a etapa determinante da taxa de adsorção.
84, 96, 103

 

Como mencionado, as superfícies sólidas são raramente homogêneas, assim, 

além das reações químicas entre o adsorvente e o adsorvato, os efeitos do fenômeno de 

transporte na porção interna do adsorvato devem ser considerados.
99, 101

 

Adicionalmente, no caso de uma fisissorção, geralmente considerada uma reação 

instantânea, a cinética de adsorção é controlada pela difusão superficial e/ou pela 

difusão interna. 

Um modelo cinético que apresenta a difusão interna como etapa determinante da 

taxa de sorção é o modelo de difusão intraparticular, que é derivado segundo a lei de 

Fick 

0 ,
m

DC C k t= −
 

 (2.17) 

onde 
D

k   e m  são constantes. 

Na literatura há um grande número de trabalhos que abordam estudos de 

processos de adsorção com aplicação em tecnologias de proteção ambiental, 

principalmente na purificação de efluentes industriais. No entanto, no campo 

farmacêutico poucas informações são disponíveis a respeito do mecanismo de adsorção 

de fármacos, principalmente em relação a sistemas poliméricos.
104

 Bridelli et al.
105

 

apresentaram a primeira tentativa de estudar a interação de alguns fármacos com 

melaninas, pigmentos naturais de coloração castanha presentes em diferentes regiões do 

corpo humano e animal, responsáveis por alguns efeitos adversos observados in vivo, 

como toxicidade ocular e ototoxicidade. Foram testados modelos cinéticos de adsorção 

de gentamicina, um antibiótico aminoglicosídio. Seki e Yurdakoç
106

 investigaram a 

adsorção de cloridrato de prometazina, um potente e amplamente prescrito anti-

histamínico, em partículas de montmorillonite, um mineral argiloso constituído de 

silicatos de alumínio hidratado. Este material apresenta uma capacidade absortiva e área 

superficial elevadas, além disso, é bioinerte podendo ser utilizado em formulações 

farmacêuticas. Com a finalidade de ser utilizado em tratamento de efluentes industriais 

e/ou esgotos domésticos, Mestre et al.
107

 estudaram adsorção de ibuprofeno, um 
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fármaco antiinflamatório não-esteroidal, analgésico e antipirético, em partículas de 

carbono ativado, e Aksu e Tunç
108

 realizaram estudos de adsorção do antibiótico 

penicilina G, na forma de sal potássico, em três tipos de adsorventes: Rhizopus arrhizus, 

lama ativada e carbono ativado. Nesses três últimos trabalhos descritos foram realizados 

estudos avaliando os modelos cinéticos que mais se adequavam ao processo de 

adsorção. Como resultado, em todos os casos, o modelo de pseudo-segunda-ordem foi 

aquele que melhor descreveu o processo de adsorção, devido apresentar um melhor 

coeficiente de correlação. 

A regressão linear é frequentemente usada para determinar o modelo cinético 

que melhor se adéqua aos dados experimentais obtidos.
109

 Desta forma, a maioria dos 

estudos de adsorção determinam os valores dos parâmetros cinéticos a partir da forma 

linear do modelo cinético de pseudo-segunda-ordem. Entretanto, estimar os parâmetros 

cinéticos apenas com o modelo que apresentou um maior valor de coeficiente de 

correlação é considerado uma técnica inapropriada, como será abordada na Subseção 

4.2.1. 

Quando modelos cinéticos bem estabelecidos na literatura não são capazes de 

explicar dados experimentais, pesquisadores formulam outros modelos a partir dos já 

existentes, tais como o modelo de pseudo-n-ordem desenvolvido por Morais et al.
110

 em 

seu estudo de adsorção de um corante aniônico, alaranjado de metila, em partículas de 

quitosana reticulada com glutaraldeído.
87

 Dando continuidade a este trabalho, Morais et 

al.
111

  novamente empregaram este modelo com sucesso no estudo de adsorção desse 

mesmo corante em esferas de quitosana. 

 

 

2.4 QUITOSANA 

 

 

Embora a descoberta da quitosana tenha ocorrido em 1859 por Rouget,
112-114

 

apenas nessas últimas décadas esse polímero tem recebido grande atenção.
115

 Nesse 

período, uma grande quantidade de trabalhos tem sido publicada sobre esse polímero e 

suas aplicações em potencial. As informações obtidas sobre as propriedades físico-
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químicas e biológicas da quitosana e recente aprovação pelo Food and Drug 

Administration (FDA),
116

 associados à abundância e o baixo custo da matéria-prima, 

resultam no reconhecimento desse polímero como um material promissor em diversas 

áreas,
114

 tais como farmacêutica, biomédica, alimentícia e de tratamento de água e 

efluentes industriais. 

A quitosana (Figura 2.10) pode ser definida, de acordo com a sua estrutura 

química, como um copolímero linear constituído por unidades 2-amino-2-desoxi-D-

glicopiranose e 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose, também chamadas, 

respectivamente, de D-glicosamina e N-acetil-glicosamina, de composição variável, 

ligadas através de ligações glicosídicas β (1→4) e distribuídas em bloco ou 

aleatoriamente ao longo da cadeia polimérica.
113, 116-118

 A fração de grupamentos D-

glicosamina representa o grau médio de desacetilação que esse polímero apresenta. A 

quitosana é um polissacarídeo que pode estar naturalmente presente na parede celular de 

alguns fungos, como aqueles pertencentes aos gêneros Mucor e Zygomicetes, mas é 

obtida principalmente da quitina através de uma reação química de N-desacetilação 

alcalina deste polímero.
114, 119-121

 Uma alternativa para este processo, que vem sendo 

amplamente investigado, é o uso de uma enzima, a quitina desacetilase, para obtenção 

de quitosana e seus oligômeros.
119

 

 

 

Figura 2.10: Estrutura química da quitosana. nD 
é o número de mols de unidades 2-amino-2-desoxi-D-

glicopiranose e nA é o número de mols de unidades 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose. 
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A quitina é um polissacarídeo extremamente abundante na natureza, perdendo 

somente para a celulose em disponibilidade, sendo encontrada no exoesqueleto de 

diversos invertebrados, tais como crustáceos, insetos e moluscos, e na parede celular de 

algumas algas, fungos e leveduras.
114, 119, 122

 Embora esteja presente nessa variedade de 

organismos vivos, as principais fontes comerciais de quitina são os exoesqueletos de 

camarão, caranguejo e lagosta, produtos oriundos da indústria pesqueira que, em todo o 

mundo, produz anualmente milhões de toneladas de quitina. Considerando a estrutura 

química, esse polímero é semelhante à quitosana, diferindo apenas na quantidade de 

unidades N-acetil-glicosamina (maior que 60 %). Isto confere a esse polímero uma 

rígida estrutura cristalina, devido à presença de ligações de hidrogênio intra e 

intermoleculares.
123, 124

 Por causa dessa alta cristalinidade, a quitina apresenta uma 

limitada solubilidade em solventes usuais e uma baixa reatividade química,
115, 118, 125, 126

 

o que restringe suas aplicações. 

A execução da reação química de N-desacetilação da quitina, através do 

emprego de soluções concentradas de hidróxido de sódio e de temperaturas elevadas, 

para a produção de quitosana, é considerada um aspecto importante na utilização 

comercial deste polímero. Esse processamento deve ser realizado de maneira adequada, 

a fim de garantir que, ao final do processo, a obtenção de quitosana com alto grau de 

pureza, sobretudo isenta de contaminantes, como proteínas, endotoxinas e metais 

tóxicos. As condições utilizadas, como concentração de hidróxido de sódio, temperatura 

e tempo de reação, determinam a massa molar média e o grau de desacetilação médio na 

quitosana obtida.
114, 127, 128

 Ao contrário desse processo químico, a desacetilação 

enzimática produz quitosana com pequenas variações em sua massa molar e grau de 

desacetilação.
119

 

Comercialmente, o termo quitosana abrange uma série de polímeros, os quais se 

diferenciam através de sua massa molar média (50 kDa – 2000 kDa) e grau médio de 

desacetilação (40 % – 98 %).
129, 130

 Devido a essa ampla e heterogênea gama de 

quitosana produzida, ainda é difícil a definição de uma quitosana padrão para a pesquisa 

farmacêutica.
116

 

A determinação da massa molar média e do grau médio de desacetilação é muito 

importante para a caracterização das propriedades físico-químicas e biológicas da 

quitosana.
131, 132

 Experimentalmente, a massa molar média pode ser determinada através 
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de espectrofotometria de espalhamento de luz, cromatografia de permeação em gel e 

viscometria.
133, 134

 Enquanto que, a determinação do grau médio de desacetilação é feita 

através de espectroscopias de absorção nas regiões do ultravioleta
130, 135, 136

 e 

infravermelho,
125, 132, 137-140

 espectroscopia de ressonância magnética de hidrogênio 

(RMN 
1
H),

137, 141
 análise elementar,

135, 141
 difratometria de raios-X,

137
 calorimetria 

diferencial de varredura (DSC),
142

 métodos titrimétricos,
131, 132, 137, 141, 143-145

 entre 

outros. 

Os grupamentos funcionais amino e hidroxilas da quitosana estão relacionados 

às características de solubilidade e reatividade que esse polímero apresenta. A quitosana 

é uma base fraca com valor de pKa do resíduo D-glicosamina em torno de 6,5, sendo, 

portanto, insolúvel em meios neutro e alcalino.
146, 147

 Vale ressaltar que, por ser um 

polieletrólito catiônico, o seu valor de pKa dependerá da massa molar e da densidade de 

carga do polímero e, portanto, dependerá da extensão de neutralização dos grupos 

carregados e do grau de desacetilação médio da amostra.
131

 Em meio neutro e alcalino, a 

quitosana se apresenta estável, devido ao fato de seus grupamentos reativos hidroxilas e 

amino poderem formar fortes ligações de hidrogênio intra e intermoleculares levando à 

cristalização e, com isso, à precipitação desse polímero. Em meio ácido, a estrutura 

cristalina é destruída, devido à protonação dos grupamentos amino e, 

consequentemente, uma repulsão entre esses grupos tornando a macromolécula 

solúvel.
122-124

 Neste caso, a conformação da cadeia polimérica dependerá do grau de 

desacetilação médio. Quanto maior for este valor, a cadeia polimérica se apresentará 

mais estendida e flexível, devido a uma maior repulsão entre as cargas. Entretanto, 

quanto menor for o valor, a cadeia polimérica apresentará uma conformação quase 

esférica, devido a uma menor densidade de cargas, e será estabilizada por vastas 

ligações de hidrogênio intra e intermoleculares. 

Algumas aplicações farmacêuticas da quitosana são limitadas, por exemplo, 

devido a problemas de hidrossolubilidade, uma vez que esta é insolúvel em água e meio 

neutro, condição em que enzimas fisiológicas exercem sua atividade. Por causa disso, 

para conferir solubilidade à quitosana em meio neutro, como também em meio alcalino, 

muitos esforços têm sido relatados para preparar derivados de quitosana por meio de 

modificações químicas estruturais.
121, 148-152

 Isto ocorre devido à grande quantidade de 

grupos amino reativos ao longo de sua cadeia polimérica. Esses grupos proporcionam 

um mecanismo para ligação de grupamentos laterais, utilizando uma variedade de 
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condições reacionais amenas. O efeito geral da adição de um grupo lateral é o 

rompimento da estrutura cristalina do material e, portanto, o aumento da fração amorfa. 

Estas modificações geram um material com baixa rigidez e, frequentemente, alteram a 

solubilidade, e, ainda mais, dependendo do grupo lateral, ocorrem mudanças nas 

propriedades químicas e biológicas.
123, 124

 Uma das formas de tornar a quitosana solúvel 

em água é transformá-la em sal na presença de ácidos inorgânicos e orgânicos, tais 

como ácido clorídrico, acético, glutâmico e lático.
153

 

A partir de uma solução de quitosana pode ser obtida uma variedade de formas 

de apresentação desse polímero, tais como sistemas particulados, hidrogéis, filmes e 

fibras. 

Os sistemas particulados englobam as micro e nanopartículas. O termo 

micropartícula refere-se a dois tipos de estruturas diferentes, microesferas e 

microcápsulas. O mesmo acontece com o termo nanopartícula, no qual se refere à 

nanoesfera e nanocápsula. Para os dois sistemas, denominam-se esferas os sistemas do 

tipo matricial e cápsulas, os sistemas do tipo reservatório. A distinção entre micro e 

nanopartícula ocorre através de seu diâmetro. Neste caso, as nanopartículas
154, 155

 

variam de 10 a 1000 nm, enquanto as micropartículas
156

, de 1000 nm a 250 μm. Há 

diferentes métodos de obtenção dos sistemas particulados de quitosana.
157, 158

 Uma das 

formas é através de sua reticulação envolvendo interações iônicas e/ou covalentes com 

agentes reticulantes iônicos e/ou químicos, as quais levam a uma diminuição da 

solubilidade e do volume da conformação polimérica da quitosana e, consequentemente, 

à precipitação desse polímero na forma de micro ou nanopartículas. 

A quitosana, na sua forma policatiônica, possui uma capacidade de formar gel 

em meio ácido, através de ligação de hidrogênio e, devido à sua natureza hidrofílica, 

pode reter água na sua estrutura.
159

 Esta é uma maneira simples de preparar um hidrogel 

de quitosana. Para esses hidrogéis, a extensão de dissociação das ligações de hidrogênio 

pode afetar a cinética de expansão desses géis. Em baixo valor de pH, as ligações de 

hidrogênio se dissociam, devido à protonação dos grupos amino, levando a uma rápida 

expansão. O uso desses hidrogéis é limitado, devido à baixa resistência mecânica e sua 

tendência a dissolução. Contudo, têm-se preparado hidrogéis através de reticulações 

eletrostáticas reversíveis da quitosana, na sua forma policatiônica, ou através de 

reticulações químicas “irreversíveis” da quitosana.
160, 161
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A quitosana tem uma excelente capacidade de formação de fibras e filmes, 

possibilitando a utilização desse polímero para preparação de membranas.
115, 162, 163

 De 

uma maneira geral, pode-se definir uma membrana como uma barreira fina, com 

propriedade seletiva ao transporte de matéria e energia entre duas fases.
164, 165

 Uma 

técnica simples para o preparo de membrana de quitosana, é a simples evaporação do 

solvente de uma solução desse polímero sobre uma placa de vidro, produzindo, 

geralmente, filmes flexíveis e resistentes. A presença de ligações de hidrogênio inter e 

intramoleculares é responsável pelas propriedades de formação de filmes e fibras.
166

 

Essa variedade de formas de apresentação da quitosana, associada às suas 

interessantes propriedades, levam a muitas aplicações em diversos campos. 

A crescente procura dos consumidores por alimentos sem conservantes ou 

aditivos químicos tem feito a indústria alimentícia desenvolver novos métodos para 

conservação e proteção dos produtos. Um desses métodos é a utilização de filmes de 

revestimento de quitosana com atividade antimicrobiana, que permite uma melhor 

conservação dos alimentos por impedir a contaminação destes por bactérias e fungos. A 

atividade antimicrobiana da quitosana, provavelmente, deve-se a sua capacidade de 

interagir eletrostaticamente com sítios aniônicos presentes na parede celular desses 

microrganismos, impedindo a entrada de nutrientes na célula, ou a sua capacidade de 

penetrar nesses microrganismos ocasionando distúrbios em seu metabolismo, resultando 

numa inibição do crescimento microbiano.
167

 

Uma outra aplicação recente da quitosana na indústria alimentícia, tem sido 

como suplemento nutricional, auxiliando a perda de peso e reduzindo a taxa de 

colesterol sanguíneo. Provavelmente, essas propriedades devem-se à capacidade da 

quitosana interagir ionicamente com ácidos graxos e sais biliares,
168, 169

 levando ao 

comprometimento de estruturas micelares, inviabilizando a emulsificação de lipídeos e 

impedindo, consequentemente, que estes derivados sejam absorvidos. O resultado direto 

deste processo é o aumento na excreção de ácidos biliares e ácidos graxos nas fezes. 

Desta sequência de eventos, resulta a oxidação compensatória de colesterol a sais 

biliares em nível hepático, visando, desta maneira, manter a concentração de ácidos 

biliares, conduzindo, então, ao decréscimo do nível de colesterol sérico.
167, 170

 

Nas indústrias de cosméticos, a quitosana tem sido usada em produtos para 

cuidados com a pele e cabelos.
114

 Devido, principalmente, as suas características 
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policatiônica e formação de filme, a quitosana, quando aplicada na pele ou nos cabelos, 

retem umidade, protege a pele de infecções e os cabelos de danos mecânicos. 

Como um dos resultados da grande quantidade de grupamentos funcionais 

amino e hidroxilas, a quitosana tem se mostrado um excelente coagulante, floculante e 

adsorvente no processo de clarificação de água e efluentes industriais,
171, 172

 e como 

quelante de metais tóxicos,
89

 tais como os pesados (cádmio, cromo, mercúrio e chumbo) 

e os radioativos (plutônio e urânio).
114, 173

 Tem também sido empregada no processo de 

clarificação de vinhos e sucos de frutas.
174, 175

 

A capacidade da quitosana de adsorver diversos tipos de corantes tem despertado 

o interesse de muitos pesquisadores, com isso na literatura há uma grande quantidade de 

trabalhos que avaliam esse processo de adsorção através de estudos de equilíbrio e 

cinético. Kimura et al.
176

 avaliaram a influência do pH do meio no processo de adsorção 

de corantes reativos azul 2, preto 5 e laranja 16 por microesferas de quitosana reticulada 

com glutaraldeído. Neste estudo foi observado que a constante de velocidade e a 

capacidade de adsorção aumentaram com a diminuição do pH e que a principal 

interação foi de natureza eletrostática. Cheung et al.
177

 estudaram o processo de 

adsorção de cinco corantes ácidos (laranja ácido 10, laranja ácido 12, vermelho ácido 

18, vermelho ácido 73 e verde ácido 25) por partículas de quitosana, concluindo que o 

mecanismo de adsorção foi predominantemente através de difusão intraparticular. No 

entanto, no estudo de Wong et al.
178

 o mecanismo de adsorção desses mesmos corantes 

ácidos por partículas de quitosana seguiu o modelo cinético de pseudo-primeira-ordem e 

nos estudos de equilíbrio os resultados correlacionaram bem com a equação de 

Langmuir. Chatterjee et al.
179

 estudaram os processos de adsorção e dessorção de um 

corante aniônico modelo, eosina Y, por partículas de quitosana e concluíram que os 

estudos de equilíbrio seguiram o modelo de Langmuir, o processo cinético seguiu 

predominantemente através do modelo de pseudo-segunda-ordem e as partículas de 

quitosana após o processo de dessorção puderam ser reutilizadas. Mais tarde, esse 

mesmo grupo realizou um estudo semelhante, sendo que desta vez o corante aniônico 

analisado foi o vermelho de congo. Foi também observado que a equação de Langmuir 

descreveu o estudo de equilíbrio e o modelo de pseudo-segunda-ordem, o processo 

cinético de adsorção. Seguiu também esses modelos de equilíbrio e cinético, o estudo de 

adsorção realizado por Crini et al.
180

 do corante básico azul 3 por partículas de 

quitosana. 
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O tratamento de água e efluentes através de adsorção é uma das poucas 

alternativas promissoras que existem para remoção de metais em solução, especialmente 

quando se usa adsorventes naturais eficientes e de baixo custo como a quitosana. 

Inúmeros trabalhos têm objetivado o estudo de adsorção de diversos metais pela 

quitosana.  Estudos de adsorção e dessorção de mercúrio por partículas de quitosana 

foram realizados por Jean e Park.
181

 Qi e Xu observaram uma capacidade absortiva de 

398 mg de chumbo por 1 grama de nanopartículas de quitosana, concluindo que este 

adsorvente é altamente promissor para remoção de metais pesados em água poluída.
182

 

Minamisawa et al.
183

 realizaram um estudo de adsorção de cádmio e chumbo por 

diversos biossorventes, dentre estes a quitosana, que se mostraram efetivos na remoção 

desses metais pesados. 

Além dessas aplicações, a quitosana tem atraído um enorme interesse no campo 

biomédico e farmacêutico, como biomaterial e como excipiente em formulações 

farmacêuticas e em sistemas de liberação de fármacos.
129

 As principais razões para este 

aumento de interesse são certamente as suas interessantes propriedades físico-químicas 

e biológicas. 

Na verdade, a quitosana é conhecida por sua biocompatibilidade, não 

apresentando efeitos alérgicos e irritantes em tecidos saudáveis ou infectados, 

permitindo seu uso em várias aplicações médicas, tais como aplicação tópica ocular, 

implantes e injetáveis.
114, 184, 185

 Quando a quitosana foi administrada oralmente em 

ratos, o 
50

DL  encontrado foi de 16 g kg
-1

, caracterizando uma baixa toxicidade.
112, 114

 

Adicionalmente, a quitosana pode ser facilmente metabolizada pelas lisoenzimas e por 

certas enzimas secretadas por alguns microrganismos da microbiota intestinal, como por 

exemplo, a β-glicosidase, originando metabólitos naturais, sendo, assim, considerada 

biodegradável.
153, 186, 187

 

A quitosana também se caracteriza por possuir a capacidade de acelerar a 

coagulação sanguínea, promovendo a agregação plaquetária e formação de trombo, 

sendo utilizada na produção de curativos e agentes hemostáticos.
188-190

 Adicionalmente, 

a quitosana caracteriza-se por ativar a proliferação celular e estimular o processo de 

cicatrização de feridas e queimaduras.
191

 Nesse caso, são utilizadas ataduras de 

quitosana, principalmente na forma de esponja, hidrogel ou filme, também chamados de 

peles artificiais, uma vez que mantém umidade alta na interface da atadura, remove o 
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excesso de exsudato, permite trocas gasosas e fornece isolamento;
63

 além disso, é 

impermeável a bactérias, previne infecções, devido às propriedades antimicrobianas da 

quitosana, e a superfície externa permanece seca, ao contrário de muitas ataduras 

saturáveis.
192-194

 

Os grupos reativos amino e hidroxilas da quitosana também permitem o 

estabelecimento de diferentes tipos de interação deste polímero com diferentes tipos de 

substâncias terapeuticamente ativas dando origem aos sistemas de liberação de 

fármacos. A incorporação destas substâncias em sistemas particulados de quitosana 

pode ser obtida através de dois métodos:
157

 (1) durante a preparação das partículas, 

através de reações de conjugação e/ou complexação (Figura 2.11); ou (2) após a 

preparação dos sistemas particulados, através da reação de adsorção (Figura 2.12). 

Alguns trabalhos na literatura mostram que este último método é mais eficaz, contudo 

poucos abordam o estudo de adsorção. 

Shiraishi et al.
195

 prepararam microesferas de quitosana seguindo o método 

desenvolvido por Bodmeier et al.
196

 Neste método, uma solução de quitosana contendo 

o fármaco é adicionada em uma solução de um agente reticulante iônico, sob agitação, 

através, por exemplo, de uma seringa, ocorrendo a formação de sistemas particulados 

com aspecto gelatinoso já com o fármaco incorporado. Em seguida, as partículas 

formadas são removidas através de uma filtração, lavadas em solvente adequado e 

secas. Assim, Shiraishi et al. prepararam microesferas gelatinosas a partir da 

complexação polieletrolítica entre o tripolifosfato sódico e a quitosana  apresentando o 

fármaco indometacina, que apresenta propriedades analgésica, antipirética, anti-

reumática e antiinflamatória, incorporado a tais sistemas particulados. Contudo, dois 

problemas foram detectados nestes sistemas obtidos. Um dos problemas é a presença 

nas microesferas de resíduo de solvente da solução de quitosana, no caso, ácido acético, 

e o outro problema é o deslocamento do fármaco carregado negativamente para a 

solução do agente reticulante durante a formação da microesfera, devido o elevado valor 

de pH dessa solução. 
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Figura 2.11: Representação esquemática do método de incorporação de um fármaco durante a preparação 

de sistemas particulados de quitosana através de reações de conjugação e/ou complexação. 
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Figura 2.12: Representação esquemática do método de incorporação de um fármaco após a preparação 

dos sistemas particulados de quitosana, através da reação de adsorção (quimissorção e/ou fisissorção). 
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Também seguindo esse método de geleificação iônica, Sezer e Akbuğa197
 

incorporaram o fármaco antiinflamatório piroxicam durante a preparação de 

microesferas de quitosana. Estas partículas foram tratadas com uma solução de 

formaldeído, um reticulante químico, e se caracterizaram por apresentar uma alta 

capacidade incorporativa do fármaco (90 %).  

Agnihotri e Aminabhavi
198

 desenvolveram um novo método para obtenção de 

micropartículas de quitosana. Estas foram obtidas a partir da tamisação manual, através 

de um tamis com diâmetro de poros de 250 μm, de uma espessa massa de gel contendo 

quitosana em solução de ácido acético e o fármaco clozapina, um antipsicótico usado no 

tratamento de esquizofrenia, reticulada quimicamente com uma solução de 

glutaraldeído. 

Chandy e Sharma
199

 utilizaram outro método para preparação de microesferas de 

quitosana com aspecto gelatinoso. Eles prepararam uma solução aquosa de quitosana 

em ácido acético e a adicionaram, gota-a-gota, com uma seringa, dentro de uma solução 

de hidróxido de sódio e metanol. Após a obtenção dos sistemas particulados, o fármaco 

antimicrobiano ampicilina foi incorporado através do processo de adsorção. 

Berthold et al.
200

 prepararam microesferas de quitosana através de um processo 

desenvolvido por eles denominado de coacervação/precipitação. Neste método, foi 

preparada uma solução aquosa de quitosana em ácido acético e polissorbato 80 e nesta 

solução, sob agitação e ultrassom, foi adicionada uma solução de sulfato de sódio. O íon 

sulfato interagiu com as cargas positivas da quitosana, precipitando-a, e a formação das 

micoesferas foi indicada pelo aumento de turbidez. Esse grupo também demonstrou que 

em virtude das cargas positivas na superfície das microesferas, elas são capazes de 

adsorver uma quantidade significativa de um fármaco aniônico e hidrofílico, o 

glicocorticóide fosfato de sódio de prednisolona, e nos estudos de equilíbrio de adsorção 

a isoterma de Freundlich foi a que apresentou uma melhor correlação com os resultados. 

Lubben et al.
201

 seguiram esse método de coacervação/precipitação e obtiveram 

micropartículas de quitosana que apresentaram uma alta capacidade e eficiência na 

incorporação de um antígeno modelo, ovoalbumina. Essas partículas mostraram ser 

promissoras como carreadoras de vacinas para administração oral. Com este mesmo 

propósito, Mi et al.
202

 obtiveram micropartículas de quitosana através do método de 

precipitação iônica seguido de reticulação química e após a preparação dos sistemas 
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particulados um antígeno da vacina da doença de Newcastle (pneumoencefalite aviária) 

foi adsorvido. 

Hezaji e Amiji
19

 também seguiram o método de coacervação/precipitação e 

prepararam micropartículas de quitosana com um fármaco antimicrobiano, tetraciclina, 

incorporado. Em seus estudos preliminares, esse grupo fez uma comparação entre os 

dois métodos de incorporação do fármaco e foi observado que o método em que a 

incorporação da substância ativa acontece após a preparação dos sistemas particulados 

foi o mais eficaz. O pequeno índice de incorporação de tetraciclina quando este fármaco 

foi adicionado antes da reticulação da quitosana pode ser explicado pelo fato de que a 

maioria do fármaco hidrofílico ter sido extraída das microesferas durante as etapas de 

lavagem, como também ter sido degradada por causa do baixo pH da solução de ácido 

acético durante o estágio de preparação. 

Além dessas propriedades mencionadas anteriormente, uma tem atraído a 

atenção de cientistas farmacêuticos, a bio/mucoadesividade.
203

 Devido a sua protonação 

em certos pH fisiológicos, a quitosana pode interagir eletrostaticamente com as cargas 

negativas de superfícies celulares, caracterizando um mecanismo de bioadesividade. 

Mais especificamente, quando a interação é restrita à camada mucosa, o termo 

mucoadesividade é empregado.
204

 O muco contém mucina, que apresenta uma 

variedade de constituintes químicos, dentre eles o ácido siálico. Em pH fisiológico, o 

ácido siálico apresenta carga negativa e, como consequência, mucina e quitosana podem 

apresentar fortes interações eletrostáticas. Quando a quitosana está exercendo a função 

de sistema carreador de algum fármaco, essas interações podem resultar em um tempo 

de permanência prolongada desse sistema no sítio de absorção do fármaco, liberando-o 

sustentadamente, e melhorando a sua biodisponibilidade.
205-208

 

Essa propriedade de bio/mucoadesividade, em sistemas de quitosana para 

liberação de fármacos, por exemplo, na mucosa gástrica, pode ser requerida para 

acentuar a ação tópica de certos fármacos, tais como antibióticos, contra certas bactérias 

que colonizam o estômago.
19, 21, 122, 209, 210

 Como exemplo dessas bactérias tem-se o 

Helicobacter pylori, o principal agente causador de gastrite, úlcera péptica e carcinoma 

gástrico.
211, 212

 Nessa aplicação, o uso da quitosana também apresenta outras vantagens 

devido a suas propriedades antimicrobiana, cicatrizante, antiácidas e antiulcerosas. As 

propriedades antiulcerosas e antiácidas, provavelmente são devido a sua ação adesiva 
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nas células do epitélio gástrico e neutralização dos íons hidrogênio do fluido gástrico,
21, 

213
 atuando dessa forma como um protetor da mucosa do estômago. 

O potencial da quitosana para a aplicação bio/mucoadesiva, tem sido 

adicionalmente reforçado por sua capacidade de abrir transitoriamente as junções 

oclusivas entre as células epiteliais, permitindo o transporte intercelular de fármacos 

polares, peptídeos, proteínas, vacinas e DNA, sendo, portanto, considerada um 

promotor de absorção, aumentando, assim, a biodisponibilidade dessas substâncias 

ativas.
146, 214-222

 A capacidade de abrir junções também se deve à natureza catiônica da 

quitosana, cujos grupamentos amino protonados interagem com os sítios carregados 

negativamente nas superfícies celulares, resultando em uma reorganização estrutural das 

proteínas associadas às junções oclusivas.
223-225

 Além disso, a quitosana é capaz, 

quando ligada covalentemente a inibidores enzimáticos, de prevenir a degradação 

enzimática dessas substâncias ativas, aumentando a biodisponibilidade dessas 

substâncias no sítio de absorção.
221, 226-229

 

Como resultado de todas essas características, a quitosana tem recebido uma 

considerável atenção como um novo tipo de excipiente em sistemas de liberação de 

fármacos e foi incluída na quarta edição da European Pharmacopoeia em 2002, sob a 

forma de sal cloridrato de quitosana.
151, 230

 Até o momento, a quitosana tem sido 

utilizada em vários campos de tecnologia farmacêutica, incluindo a sua utilização como 

excipiente para formas farmacêuticas sólidas de uso oral,
114

 devido às suas propriedades 

ligante e desintegrante,
231

 e, mais recentemente, ela tem sido amplamente investigada 

por seu potencial no desenvolvimento de vários tipos de sistemas de liberação de 

fármacos, devido a sua capacidade de formação de gel, filme e sistemas particulados, 

juntamente com a sua característica catiônica e propriedades bioadesiva e acentuadora 

de absorção. Adicionalmente, apresenta capacidade de melhorar propriedades de 

dissolução e biodisponibilidade de fármacos fracamente solúveis em água. 
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3  METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 

A quitosana (Polymar Ltda., Brasil) usada neste trabalho tinha uma massa molar 

média de aproximadamente 5 11,9 10  g mol−⋅ , a qual foi determinada pelo método de 

viscometria, utilizando a equação de Mark-Houwink-Sakurada.
133

 O ácido acético (P.A., 

99,5 %, Cromato Produtos Químicos Ltda., Brasil), o hidróxido de sódio (NaOH, P.A., 

98 %, Cromoline Química Fina Ltda., Brasil), o ácido clorídrico (HCl, P.A., 37 %, 

Cromato Produtos Químicos Ltda., Brasil) e o fármaco antimicrobiano cloridrato de  

tetraciclina (Figura 3.1 , DEG Importação de Produtos Químicos Ltda., Brasil) foram 

usados como recebidos. Este fármaco apresenta um valor de massa molar igual a 480,90 

g mol
-1

 e valores de pKa iguais a 3,30, 7,68 e 9,69 [Figura 3.1 (a)], ocasionando a 

existência de espécies catiônica (
3TCH
+ ), zwitteriônica (

2TCH
± ) e aniônica ( TCH− e 

2TC − ) em condições ácida, moderadamente ácida à neutra e alcalina, respectivamente 

[Figura 3.1 (b)].
9
 

 

Fr
aç
ão

Figura 3.1: Estrutura química (a) e espécies dependentes do pH do meio (b) do fármaco antimicrobiano 

cloridrato de tetraciclina usado neste trabalho.
9
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3.2 PURIFICAÇÃO DA QUITOSANA E OBTENÇÃO DAS PARTÍCULAS 

 

 

Uma massa de quitosana foi dissolvida em solução aquosa de ácido acético 

121 g L−  sob agitação, durante 24  horas, a uma temperatura ambiente de (25 2) C± � , de 

modo a obter uma solução 120 g L−  de polímero. Após este período, a solução foi 

filtrada com o objetivo de eliminar resíduos sólidos derivados do processo de obtenção 

da quitosana (principalmente impurezas e quitina insuficientemente desacetilada). Este 

procedimento foi realizado em duas etapas: na primeira, foi utilizado um filtro com tela 

de nylon; e na segunda etapa, um filtro Millex Millipore
®

 com diâmetro de poros de 

41 µm . À solução filtrada, um volume de solução aquosa de NaOH 150 g L− , foi 

adicionado lentamente e sob agitação, provocando a precipitação de toda a quitosana. O 

precipitado foi separado do sobrenadante por filtração (filtro com tela de nylon) e, 

então, lavado com água (destilada e bidestilada) várias vezes até pH neutro.  Em 

seguida, foi submetido a uma secagem em estufa com circulação forçada de ar a uma 

temperatura em torno de 40 C�  e, por fim, o material foi triturado, pulverizado e 

passado em um tamis (180 µm/mm , Bertel, Brasil), obtendo-se as partículas de 

quitosana utilizadas neste trabalho. 

 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA QUITOSANA 

 

 

A quitosana foi caracterizada quanto ao seu grau médio de desacetilação e suas 

partículas foram caracterizadas com relação ao teor de sólidos e a sua distribuição 

granulométrica (granulometria). 
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3.3.1 Teor de sólidos 

 

 

O conteúdo de sólidos foi determinado através da pesagem exata de uma massa de 

quitosana purificada (
,c Um ). Em seguida, esse material foi levado a uma estufa a 

100 105 C− �  até ser alcançada uma massa constante (
,c Sm ). O teor de sólidos (

S
w ) foi 

calculado de acordo com a seguinte equação: 

,

,

100 .
c S

S

c U

m
w

m
= ⋅

 

 (3.1) 

 

 

3.3.2 Granulometria 

 

 

O diâmetro médio das partículas de quitosana foi determinado usando um 

granulômetro a laser Cilas 920 (Cilas US Inc., EUA), a 23 C� , usando água destilada 

como fase dispersora. 

 

 

3.3.3 Determinação do grau médio de desacetilação 

 

 

3.3.3.1 Análise elementar  

 

 

A determinação da composição elementar (teores de carbono, hidrogênio e 

nitrogênio – CHN) da quitosana foi realizada usando um equipamento CHN Perkin 

Elmer 2400 (PerkinElmer Inc., EUA).  
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3.3.3.2 Titulação condutimétrica 

 

 

Uma massa de (0,2000 0,0001) g±  de quitosana (calculada em relação à 

substância seca) foi dissolvida em 40 mL  de solução aquosa de 1HCl 0,05 mol L−  sob 

agitação por um período de 18  horas a uma temperatura ambiente de (25 2) C± � . A 

essa solução foram adicionados 100 mL  de água e uma titulação condutimétrica foi 

conduzida com adição de uma solução aquosa de NaOH  

1

NaOH[ (0,1456 0, 0007) mol L ]C
−= ± , sob atmosfera de nitrogênio. As variações de 

condutância durante a titulação foram medidas por um condutivímetro Digimed, modelo 

DM-31 (Brasil), equipado com célula condutimétrica DMC-001M ( 1K 0,1 cm−= ). A 

água deionizada utilizada neste experimento foi obtida em deionizador Milli-Q 

(Millipore, EUA). 

 

 

3.4 ESTUDOS DE CINÉTICA DE ADSORÇÃO 

 

 

Foi adicionado um volume de 0,7 L  de água bidestilada em uma dada massa de 

quitosana (calculada em relação à substância seca). O sistema resultante permaneceu em 

repouso por 24 horas, a uma temperatura ambiente de (25 2) C± � , com o objetivo de 

minimizar (se não, eliminar completamente) a influência do intumescimento da 

quitosana pela água na cinética de adsorção da tetraciclina. Depois desse período, em 

um tempo arbitrário 0t = , um volume de 0,1 L  de uma solução aquosa de tetraciclina, 

a uma determinada concentração, foi adicionado ao sistema disperso. A solução de 

tetraciclina foi preparada um pouco antes de iniciar o experimento, a fim de evitar a 

hidrólise desse fármaco (análises de espectrofotometria de UV-visível mostraram que 

essas soluções permaneceram estáveis durante três dias). O sistema foi mantido sob 

agitação mecânica, de forma a garantir sua homogeneização, durante 200  minutos. 

Durante este tempo, alíquotas de 10 mL  foram coletadas em intervalos de 5  minutos. 

Cada uma dessas alíquotas, primeiramente foi decantada por ação da gravidade durante 
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3  minutos, logo após este tempo, o sobrenadante resultante foi filtrado com um filtro 

Millex Millipore
®

 (diâmetro de poros de 41 µm ) e a solução límpida resultante foi 

adicionalmente centrifugada a 6000 rpm  por 30  minutos, com o objetivo de garantir 

que não houve nenhum material particulado que mascarasse os resultados obtidos da 

espectrometria de UV-visível através de espalhamento de luz. Durante todo o 

experimento a temperatura foi controlada em (25 1) C± �  usando um banho 

termostatizado (modelo TE-184, Tecnal, Brasil). A concentração de tetraciclina no 

sobrenadante foi determinada usando um espectrofotômetro UV-visível (modelo 

Genesys 10 UV-vis, Thermo Electron Corporation, EUA), a um comprimento de onda 

de 276 nm , a partir de uma curva de calibração (concentração em função da 

absorbância) previamente construída de soluções aquosas de tetraciclina a diferentes 

concentrações ( 10,0172 g L−  a 10,0560 g L− ). Todas as concentrações de tetraciclina 

utilizadas neste estudo resultaram em valores de absorbância inferiores a 2 , seguindo 

desta forma a Lei de Lambert-Beer.  

A quantidade de tetraciclina adsorvida por unidade de massa de quitosana pode 

ser expressa em função da concentração de tetraciclina ou da absorbância de tetraciclina 

na fase contínua através da seguinte equação: 

( ) ( )0 0
( ) ( )

( ) ,
A

A c c

V C C t b A A t
q t

V w w

− −
= =   (3.2) 

onde 
c

w é o conteúdo de quitosana na dispersão, 
A

V  é o volume da alíquota, 
0

C  é a 

concentração inicial da solução de tetraciclina, ( )C t  é a concentração da tetraciclina na 

fase contínua em um tempo t , e b  é o coeficiente angular da equação da reta da curva 

de calibração do fármaco em estudo, representada por 

,C bA=
  (3.3) 

onde b  apresentou um valor de 10,02908 g Lb −= . Neste caso, a Equação (3.3) 

representa a regressão linear dos pontos experimentais obtidos da concentração de 

tetraciclina (C ) em função da absorbância ( A ). 

As influências da concentração inicial de tetraciclina e do conteúdo de quitosana 

foram analisadas seguindo os seguintes procedimentos: 
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• Em um conteúdo de quitosana fixado, -1
(5, 00 0, 01) g Lcw = ± , experimentos de 

adsorção foram realizados em diferentes concentrações iniciais de tetraciclina, 

0
C , que variaram de 10,0148 g L−  a 10,0551 g L− ; 

• Em uma concentração inicial de tetraciclina fixada, 1

0 (0, 0556 0,008) g LC
−= ± , 

experimentos de adsorção foram realizados em diferentes conteúdos de 

quitosana na dispersão, 
c

w , que variaram de 15,00 g L−  a  120,00 g L− . 

Os resultados experimentais foram correlacionados aos modelos cinéticos de 

acordo com os descritos nas próximas Subseções. 

 

 

3.4.1 Modelo de pseudo-primeira-ordem 

 

 

Neste modelo, a concentração de tetraciclina na fase contínua, ( )C t , é 

relacionada ao tempo, t , através de
110

 

( ) 1

0( ) .
k t

E EC t C C C e
−= + −

 
 (3.4) 

No caso de substituir-se a Equação (3.3) na Equação (3.4), com o objetivo de usar os 

valores de absorbância da espectrofotometria do UV-visível, resultará em 

1

0( ) ( ) .
k t

E EA t A A A e
−= + −

 
 (3.5) 

 

 

3.4.2 Modelo de pseudo-n-ordem 

 

 

Neste caso, considerando a concentração de adsorvato na fase contínua, tem sido 

mostrado que
110
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1/ (1 )

1

1

0

1
( ) ( 1) ,

( )

n

n

E n cn

E

C t C k n w t
C C

−

−

−

 
= + + − 

− 
 (3.6) 

que, em termos de absorbância, pode ser escrita como 

( )

1/(1 )
1

1

0

1
( ) ( 1) .

n
n

c
E nn

E

w
A t A k n t

bA A

−
−

−

  
= + + −  

 −  
 (3.7) 

Para pseudo-segunda-ordem, 2n = , a Equação (3.7) é expressa como 

0

2 0

( ) .
( )

E
E c

c E

A A
A t A w

w k b A A t

 −
= +  

+ −   

 (3.8) 

Para o caso específico de pseudo-segunda-ordem, tem sido mostrado que o gráfico de 

t
t

q
×  pode ser usado para determinar 

2
k  e 

E
q  

2

2

1
.

( )
E E

t t

q t q k q
= +

 

 (3.9) 

As determinações de 
E

q  e 
2

k  são relatadas como o coeficiente angular 
2
α  e o 

coeficiente linear 
2
β  da Equação (3.9) como 

2

1
,Eq

α
=

 

 (3.10) 

2

2
2

2

.k
α

β
=

 

 (3.11) 

Substituindo a Equação (3.2) na Equação (3.9) resultará em uma linearização 

equivalente, usada para determinação de 
2

k  e 
E

A  

( )
2

0 00 2

.
( )

c

EE

wt t

A A t A Ab A A k
= +

− −−
 

 (3.12) 

Aqui, 

0

2

1
,E

A

A A
α

− =

 

 (3.13) 
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e 

2

2
2

2

,c A

A

w
k

b

α

β
= ⋅

 

 (3.14) 

onde 
2A

α  e 
2A

β  são, respectivamente, o coeficiente angular e o coeficiente linear da 

Equação (3.12). 

 

 

3.4.3 Modelo de difusão intraparticular 

 

 

Neste modelo, ( )q t  é relatado em função de t  como 

( ) ,
m

Dq t k t=
 

 (3.15) 

onde 
D

k  representa o fator relacionado à taxa de sorção e m  descreve o mecanismo de 

sorção. Este processo de sorção é assumido ocorrer em três etapas consecutivas: difusão 

externa, difusão superficial e difusão interna. Um valor de 0,5m=  reflete a difusão 

interna como a etapa determinante da velocidade, enquanto que valores menores 

indicam o envolvimento de difusão e adsorção ocorrendo simultaneamente. A 

substituição de (3.3) em (3.15) resulta em 

0( ) .
mc

D

w
A t A k t

b
= −

 
 (3.16) 

 

 

3.5 ESTUDOS DE EQUILÍBRIO DE ADSORÇÃO 

 

 

Os estudos de equilíbrio foram realizados através de análises das isotermas de 

adsorção e da carga superficial das partículas de quitosana, as quais foram dispersas 

[conteúdo de quitosana fixado, -1
(5, 00 0, 01) g Lcw = ± ] em soluções aquosas de 
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tetraciclina em diferentes concentrações iniciais desse fármaco, 
0

C . Estas concentrações 

variaram de 10,01 g L−  a  11,41 g L− . 

 

 

3.5.1 Isotermas de adsorção 

 

 

Foi adicionado 2 mL  de água bidestilada em 0,0600 g  de quitosana (calculado 

em relação à substância seca). O sistema resultante permaneceu em repouso por 24  

horas, a uma temperatura ambiente de (25 2) C± � . Após este período, um volume de 

10 mL  de solução aquosa de tetraciclina, a uma determinada concentração, foi 

adicionado ao sistema disperso. A dispersão obtida foi mantida sob agitação, em 

recipiente fechado, por 24  horas até atingir o equilíbrio, a uma temperatura de 

(22 2) C± � . 

Após atingir o equilíbrio, as amostras foram submetidas a uma filtração com um 

com um filtro Millex Millipore
®

 (diâmetro de poros de 41 µm ) e a solução límpida 

resultante foi adicionalmente centrifugada a 6000 rpm  por 30  minutos. A concentração 

de tetraciclina no sobrenadante foi determinada usando um espectrofotômetro UV-

visível, de modo semelhante ao descrito no estudo de cinética de adsorção (Seção 3.4). 

Para as amostras que apresentaram concentrações elevadas de tetraciclina, ou seja, 

àquelas que não são abrangidas pela Lei de Lambert-Beer, foram determinadas a partir 

do procedimento de diluição da amostra até um valor de concentração presente na curva 

de calibração e o valor de “absorbância corrigida” foi, então, calculado. 

A massa de tetraciclina adsorvida por massa de quitosana em condições de 

equilíbrio, 
E

q , foi calculada de acordo com a seguinte equação: 

( ) ( )0 0
,

A E E

E

A c c

V C C b A A
q

V w w

− −
= =

 

 (3.17) 

que é semelhante a Equação (3.2). Os resultados experimentais foram correlacionados 

aos modelos de isoterma de adsorção descritos na Subseção 2.3.1. 
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3.5.2 Análise da carga superficial 

 

 

Neste experimento, um volume de 4 mL  de água bidestilada foi adicionado em 

0,1200 g  de quitosana (calculado em relação à substância seca). O sistema resultante 

foi mantido em repouso por 24  horas, a uma temperatura ambiente de (25 2) C± � . 

Após este período, um volume de 20 mL  de solução aquosa de tetraciclina, a uma 

determinada concentração, foi adicionado ao sistema disperso. Em seguida, as amostras 

obtidas foram submetidas às mesmas condições do ensaio anterior (Subseção 3.5.1). 

A fim de estimar o efeito da adsorção de tetraciclina sobre a carga superficial 

das partículas de quitosana, a mobilidade eletroforética, 
E

µ , dessas partículas foi 

medida imediatamente após se atingir o equilíbrio. Essa medida foi realizada usando um 

Zeta-Meter System 3.0+ (Zeta-Meter Inc., EUA) a uma temperatura de (25 2) C± � . O 

potencial zeta, ζ , das partículas foi calculado a partir do emprego da Equação de 

Smoluchowski:
232, 233

 

0

0 r

η
ζ ,

ε ε
Eµ

=

 

 (3.18) 

onde 
0
ε  é a permissividade do vácuo, 

r
ε  é a permissividade dielétrica relativa do meio 

(constante dielétrica) e 
0
η  é a viscosidade da fase contínua. 

 

 

3.6 ANÁLISE DA PROPAGAÇÃO DE ERROS E CORRELAÇÃO COM OS 

MODELOS 

 

 

De acordo com a análise de propagação de erro, para um valor y  calculado a 

partir de determinados valores 
1 2
, ,

n
x x x… , pode-se estabelecer que

234
 

1 2
( , , ),

n
y y x x x= …

 
 (3.19) 
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1

,
n

i

i i

y
y x

x
δ δ

=

∂
≤ ⋅

∂
∑

 

 (3.20) 

onde yδ  é o erro propagado de y  devido às incertezas 
i

xδ  correspondentes aos valores 

de 
i

x . 

Usando o programa Origin 8.0, os resultados dos experimentos de adsorção 

(estudos de cinética e de equilíbrio) foram analisados via regressão não-linear pelo 

método Levenberg-Marquardt. Enquanto que, o modelo cinético de pseudo-segunda-

ordem foi ajustado aos dados experimentais usando a Equação (3.12), via regressão 

linear, pelo método dos mínimos quadrados. Este procedimento corresponde ao método 

extensivamente usado na literatura expresso pela Equação (3.9). 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA QUITOSANA 

 

 

As partículas de quitosana obtidas através do processo de purificação 

apresentaram valores de teor de sólidos acima de 89 %  e a média do logaritmo do 

diâmetro encontrada foi log(diâmetro/µm) = 1,9 0,5± . Na próxima Subseção serão 

relatados, discutidos e comparados os resultados das análises elementar e 

condutimétrica empregadas para determinação do grau médio de desacetilação da 

quitosana utilizada neste trabalho. 

 

 

4.1.1 Determinação do grau médio de desacetilação  

 

 

4.1.1.1 Análise elementar  

 

 

Os valores das porcentagens em massa de carbono, hidrogênio e nitrogênio 

foram determinados a partir da análise elementar e os erros experimentais associados 

estão apresentados na Tabela 4.1. Embora essa metodologia tenha sido usada na 

determinação do grau médio de desacetilação (
D

X ), na literatura há uma carência de 

uma descrição da relação exata entre 
D

X  e os dados obtidos a partir de uma análise 

elementar CHN. Assim, esta relação será desenvolvida a seguir. 
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Tabela 4.1: Resultados da análise elementar da quitosana usada neste  trabalho. 

Parâmetro Valor 

C
%  

40,0 0,2±  

H
%  7,7 0,1±  

N
%  7,41 0,04±  

 

Quando a quitosana é submetida a uma purificação, há uma substância que é 

quase impossível de eliminar: água. A completa desidratação da quitosana poderia 

envolver procedimentos como a liofilização (processo não disponível para realização 

neste trabalho), mas mesmo depois de uma completa criodessecação, não se pode 

garantir que durante o processo de manipulação da amostra, como exemplo, uma 

pesagem, a quitosana não ganharia alguma quantidade de água do ambiente.  Como 

conseqüência, não parece sensato usar a porcentagem em massa do elemento hidrogênio 

para determinação de 
D

X , visto que ela envolve uma quantidade de água sorvida 

desconhecida. Então, essa porcentagem foi descartada e restaram as porcentagens em 

massa dos outros dois elementos – carbono e nitrogênio – para a determinação de 
D

X . 

A razão entre as massas de carbono e nitrogênio presentes em uma dada amostra 

de quitosana, 
C/N

w , pode ser descrita por 

C, C,C
C/N

N N, N,

massa total de carbono na amostra
,

massa total de nitrogênio na amostra

D D A A

D D A A

n n n nM
w

M n n n n

⋅ + ⋅
= = ⋅

⋅ + ⋅
 (4.1) 

onde 
C

M  é a massa molar do carbono, 
,C Dn  é o número de mols de carbono por mol de 

unidade desacetilada, 
D

n  é o número de mols de unidades desacetiladas na amostra,  

C, An  é o número de mols de carbono por mol de unidade acetilada, 
A

n  é o número de 

mols de unidades acetiladas na amostra, 
N

M  é a massa molar de nitrogênio, 
N ,Dn  é o 

número de mols de nitrogênio por mol de unidade desacetilada e 
N, An  é o número de 

mols de nitrogênio por mol de unidade acetilada (
N, N , A Dn n= ). 
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Uma vez que 
D

X  é dado por 

100 ,D
D

D A

n
X

n n
= ⋅

+
 

 (4.2) 

D
n  é proporcional a 

D
X  e 

A
n  é proporcional a 100

D
X− . Portanto, a Equação (4.1) 

poderá ser reescrita por 

C, C,C
/

N N, N,

(100 )
.

(100 )

D D A D

C N

D D A D

n X n XM
w

M n X n X

⋅ + ⋅ −
= ⋅

⋅ + ⋅ −
 

 (4.3) 

Logo, 
D

X  pode ser expresso como 

N
C, N , C / N

C

100
,D A A

M
X n n w

n M

 
= ⋅ − ⋅ ⋅ 

∆    

 (4.4) 

onde ∆n = nC,A - nC,D. Ao calcular o valor de 
C/N

w  a partir dos valores dos parâmetros 

C
%  e 

N
%  listados na Tabela 4.1 obtém 

C/N
5,40  0,05w = ± . Ao substituir na Equação 

(4.4) este valor e os valores dos parâmetros listados na Tabela 4.2, resulta em 

( )C / N100 4 0,583093 .DX w= ⋅ − ⋅
 

 (4.5) 

Esta simplicidade na descrição da relação entre 
D

X  e 
C/N

w  demonstrada acima 

[Equação (4.5)] não tem sido relatada na literatura.  

Seguindo uma análise de propagação de erro e aplicando a Equação (3.20) na 

Equação (4.5), obtém a seguinte expressão para o erro associado de 
D

X  

C/N
58,3093 ,

DX wδ δ≤ ⋅
 

 (4.6) 

onde 
C/ Nwδ  é o 

C/N
w  associado a incertezas, que, de acordo com a Equação (3.20), é 

dada por 

C/N C N

C
% %2

N N

%1
.

% %
wδ δ δ≤ +

 

 (4.7) 

Seguindo estes cálculos, o valor de 
D

X  foi determinado como sendo igual a 

(85 3) %± . 
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Tabela 4.2: Parâmetros relacionados à estrutura química da quitosana. 

Parâmetro Valor 

Massa molar do carbono 112,0107 g mol−  

Massa molar do hidrogênio 11,00794 g mol−  

Massa molar do oxigênio 115,9994 g mol−  

Massa molar do nitrogênio 114,0067 g mol−  

Massa molar da unidade desacetilada (
6 11 4

C H O N ), 
D

M  1161,1558 g mol−  

Massa molar da unidade acetilada (
8 13 5

C H O N ), 
A

M  1203,1925 g mol−  

A D
M M M∆ = −  142,0367 g mol−  

Número de mols de carbono por mol de unidade desacetilada, 
C,Dn  

6  

Número de mols de carbono por mol de unidade acetilada, 
C,An  

8  

 

 

4.1.1.2 Titulação condutimétrica 

 

 

A Figura 4.1 mostra uma curva de titulação condutimétrica de uma solução 

ácida de quitosana com uma solução de NaOH  obtida neste trabalho. Esta curva pode 

ser dividida em três regiões.  A primeira região da curva representa a neutralização do 

HCl  livre, presente na solução. Desde que a condutividade está relacionada à 

mobilidade das espécies iônicas em solução, pode-se observar nessa primeira região 

uma diminuição do valor de condutividade à medida que o NaOH  é adicionado, pois o 

íon Na+  maior que o íon H+  e, consequentemente, apresenta uma menor mobilidade. 

A segunda região corresponde à neutralização dos grupos amino protonados (
3NH
+ ) 
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presentes na quitosana. Nesta região é observado um aumento da condutividade, pois os 

íons Na+  têm uma maior mobilidade que a quitosana protonada. Finalmente, a terceira 

região está associada ao excesso de íons Na+  e OH−  presentes na solução. Observa-se, 

nesta última região, um aumento mais acentuado da condutividade, devido ao aumento 

da quantidade das espécies iônicas quando o NaOH  é adicionado. As três regiões são 

descritas a partir de suas respectivas equações da reta: 

• Neutralização de HCl : 

NaOHH H H
A B Vκ + + += +

 
 (4.8) 

• Neutralização de 
3NH
+ : 

3 3 3
NaOHNH NH NH

A B Vκ + + += +
 

 (4.9) 

• Excesso de íons Na+  e OH− : 

NaOHOH OH OH
A B Vκ − − −= +

 
 (4.10) 

onde os termos A  e B  representam, respectivamente, os coeficientes linear e angular 

das equações de suas devidas regiões. 

A intersecção entre as retas descritas pelas Equações (4.8) e (4.9) fornece o 

volume no qual os grupos amino protonados começam a ser neutralizados, 
NaOH ,iV  

(quando 
3H NH

κ κ+ += ), e a intercessão entre as retas descritas pelas Equações (4.9) e 

(4.10) fornece o volume no qual os grupos amino protonados foram totalmente 

neutralizados, 
NaOH , fV  (quando 

3NH OH
κ κ+ −= ): 

3

3

H NH

NaOH,

NH H

i

A A
V

B B

+ +

+ +

−
=

−
 

 (4.11) 

e 

3

3

NH OH

NaOH,

OH NH

.f

A A
V

B B

+ −

− +

−
=

−
 

 (4.12) 
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 Figura 4.1: Curva de titulação condutimétrica de uma solução ácida da quitosana utilizada neste trabalho 

com uma solução de NaOH. VNaOH, i e VNaOH, f  [Equações (4.11) e (4.12)] são indicados pelas setas. 

 

 

O número de mols de grupos amino (ou unidades desacetiladas, 
D

n ) é dado por: 

NaOH
,

D
n V C= ∆ ⋅

 
 (4.13) 

onde 
NaOH , NaOH ,f iV V V∆ = − , e 

NaOH
C  é a concentração molar de hidróxido de sódio. O 

número de unidades acetiladas pode ser expresso por: 

NaOH ,c D D c DA
A

A A A

m n M m V C Mm
n

M M M

− ⋅ − ∆ ⋅ ⋅
= = =  (4.14) 
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onde 
A

m  é massa de unidades acetiladas, 
c

m  é a massa de quitosana usada na análise, 

A
M  é a massa molar da unidade acetilada e 

D
M  é a massa molar da unidade 

desacetilada. 

A substituição das Equações (4.13) e (4.14) na expressão que define 
D

X  

[Equação (4.2)] resulta em 

NaOH

NaOH

100 ,D A

c

V C
X M

V C M m

∆ ⋅
= ⋅ ⋅

∆ ⋅ ⋅∆ +
 

 (4.15) 

onde 
A D

M M M∆ = − . Substituindo 
A

M  e M∆  pelos seus valores listados na Tabela 

4.2, resulta em 

NaOH

NaOH

20319,25 .
42,0367

D

c

C V
X

C V m

⋅∆
= ⋅

⋅ ⋅∆ +
 

 (4.16) 

No caso da Equação (4.16), aplicando a Equação (3.20) para calcular a 

propagação de erros obtém-se 

NaOH c

NaOH c

,
( )D

D D
X C V m

X X

C V m
δ δ δ∆

∂ ∂
≤ +

∂ ∆ ∂
 

 (4.17) 

onde 

NaOH NaOHNaOH .C V V CC Vδ δ δ∆ ∆= + ∆
 

 (4.18) 

A média dos valores de V∆  encontrado no experimento foi igual a   

3(7,31 0,06) 10  L−± ⋅ . Consequentemente, o erro relativo experimental em 
NaOH

C V∆  foi 

elevado o suficiente para que o termo que relata a massa de quitosana na Equação (4.17) 

pudesse ser ignorado. Assim, a Equação (4.17) pode ser expressa por 

( ) NaOH

NaOH

NaOH

2

NaOH NaOH

NaOH

2

NaOH

5

NaOH

42, 03671
20319, 25

42,0367 42, 0367

20319, 25
(42, 0367 )

(1 0,00206881 4,921381 10 ).

D

c

c

X C V

c c

m

c

D
D C V D m

C V

C V m C V m

C V

C V m

X
X X

C V

δ δ

δ

δ δ

∆

−

∆

⋅ ∆
≤ −

⋅ ∆ + ⋅ ∆ +

∆
+ −

⋅ ∆ +

= − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
∆  (4.19)
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O uso das Equações (4.16) e (4.19) resulta em um valor de (88 2)%
D

X = ± , o 

que está listado, em termos de comparação, com o valor obtido na análise elementar 

CHN na Tabela 4.3. Pode ser visto que, a titulação condutimétrica fornece valores que 

concordam com os valores obtidos a partir de uma análise elementar CHN, portanto 

esse método pode ser usado de forma segura para determinação do grau médio de 

desacetilação da quitosana. 

 

Tabela 4.3: Valores de 
D

X  e seus erros associados obtidos com as técnicas usadas neste trabalho. 

Técnica  (%)
D

X   (% )
DXδ  

Análise elementar CHN 
85 3 

Titulação condutimétrica 
88 2 

 

 

4.2 CINÉTICA DE ADSORÇÃO DE TETRACICLINA EM PARTÍCULAS DE 

QUITOSANA 

 

 

Antes da abordagem de cada modelo em particular seria interessante resumir os 

resultados gerais e fazer uma observação muito interessante relacionada às cinéticas de 

pseudo-n-ordem. Primeiramente, o modelo de cinética de pseudo-primeira-ordem foi 

desconsiderado devido à baixa correlação dos dados experimentais de ( )A t t×  com a 

Equação (3.5). O ajuste dos dados para cinética de pseudo-segunda-ordem, como 

sugerido na literatura [usando a Equação (3.12), que é a Equação (3.9) na forma de 

absorbância], forneceu o seguinte resultado: todos os experimentos puderam ser 

descritos como sendo de cinética de pseudo-segunda-ordem. 

Entretanto, quando foram usados na Equação (3.8) os valores de 
2

k  e 
E

A , 

obtidos a partir da regressão linear usando a Equação (3.12), a curva resultante da 

regressão não-linear do modelo de pseudo-segunda-ordem não se adequou aos dados de 
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absorbância [Figura 4.2 (b)], apesar da linearização representar graficamente os dados 

experimentais de maneira perfeita [Figura 4.2 (a)]. A Figura 4.2 ilustra este 

comportamento genérico para uma situação específica de 
0

1,89A =                                   

[ 1

0 (0, 0556 0,008) g LC
−= ± ] e 1

(15,00 0, 01) g Lcw
−= ± . Continuando a analisar esta 

figura, também se pode visualizar que o modelo de pseudo-n-ordem, descrito por uma 

regressão não-linear, forneceu uma melhor descrição dos dados experimentais. Os 

parâmetros cinéticos obtidos a partir da regressão linear usando a Equação (3.12) e 

regressão não-linear usando a Equação (3.7) estão descritos na Tabela 4.4. O que 

aparenta ser um “artefato estatístico” pode ser visto a partir de um outro ângulo: embora 

o coeficiente de correlação seja elevado para a linearização de 
0

( )

t
t

A A t
×

−
, a Figura 

4.2 (b) mostra claramente que a descrição da regressão não-linear para o modelo de 

pseudo-segunda-ordem é pior que a descrição para o modelo de pseudo-n-ordem. 

Estes resultados paradoxais questionam, por si próprios, se os dados de cinética 

de pseudo-segunda-ordem podem ser seguramente obtidos com o procedimento de 

linearização de 
( )

t
t

q t
× . Como resultado, apresentou-se a inesperada tarefa de verificar a 

extensão do que aparenta ser esse “artefato estatístico”. Para isto, primeiramente uma 

discussão apropriada é necessária para responder a questão formulada na próxima 

Subseção. 

 

Tabela 4.4: Resultados dos parâmetros dos dados experimentais mostrados na Figura 4.2 obtidos a partir 

de regressões linear e não-linear. 

Pseudo-ordem 
Parâmetro 

n  
1

ln[ /(min )]nk
−  

E
A  2r  

2  [Equação (3.12)] 2  6,0 0,1±  1,37 0,01±  0,99893  

n  [Equação (3.7)] 16 1±  98 8±  0,91 0,04±  0,96918  
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Figura 4.2: (a) t/∆A em função de t, onde ∆A = A0 – A(t), para C0 = (0,0556 ± 0,008) g L

-1
 e wc = (15,00 ± 

0,01) g L
-1

. (b) A em função de t para os mesmos dados: linha pontilhada, dados da regressão não-linear 

usando os dados da Equação (3.12) na Equação (3.8); linha contínua, dados da regressão não-linear 

usando a Equação (3.7). 

 

 

4.2.1 A relação linear entre t/q e t realmente significa uma cinética de pseudo-

segunda-ordem? 

 

 

Para responder esta questão, é necessária uma abordagem mais detalhada da 

cinética de pseudo-ordem, a fim de que seja possível detectar imperfeições nos modelos 

para tratamento dos dados. De acordo com a usual cinética de pseudo-n-ordem, q , a 

massa de adsorvato adsorvido por massa de adsorvente, está relacionada ao tempo t  

através de 

( ) 1 ,

n

n n

E E

E

dq q
k q q kq

dt q

 
= − = − 

   

 (4.20) 
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onde 
E

q  é o valor de q  em equilíbrio e 
E

q q−  é proporcional ao número de sítios 

ativos disponíveis na superfície da partícula e n  é a pseudo-ordem da cinética de 

adsorção. Para simplificar a análise, as variáveis q  e t  podem ser redefinidas na forma 

de números adimensionais 

1
,

n

Ekq tτ −=
 

 (4.21) 

,
E

q

q
θ =

 

 (4.22) 

de forma que, substituindo a Equações (4.21) e (4.22) na Equação (4.20) resulta em 

(1 ) .
(1 )

n

n

d d
d

d

θ θ
θ τ

τ θ
= − ⇒ =

−  

 (4.23) 

A fim de que a Equação (4.23) seja fisicamente significativa, 0n >  (de outro 

modo um valor de equilíbrio de 
E

q q=  não seria assintoticamente alcançado). A solução 

da Equação (4.23) para 1n = (pseudo-primeira-ordem) é 

0
ln(1 ) ,

θ
θ τ− − =

 
 (4.24) 

portanto 

1 ,e τθ −= −   (4.25) 

que é a versão adimensional da Equação (3.5). 

Para 1n ≠ (pseudo-n-ordem), a integração da Equação (4.23) resulta em 

1

0

1
(1 ) ,

1

n

n

θ

θ τ− +− 
− = 

− +   

 (4.26) 

logo 

[ ]
1/( 1)

1
1 .

1 ( 1)
n

n
θ

τ
−

= −
+ −

 

 (4.27) 

Para o caso específico de pseudo-segunda-ordem, substituindo 2n =  na Equação (4.27) 

tem-se que 
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2

2

2

1
1 ( ) ,

1 1 1

E

E

k q t
q t

k q t

τ
θ

τ τ
= − = ⇒ =

+ + +
 

 (4.28) 

por conseguinte 

1 ,
τ

τ
θ

= +
 

 (4.29) 

o que equivale, em termos das variáveis adimensionais, /
E

q qθ =
 
e 1n

n Ek q tτ −=  [como 

definidas pelas Equações (4.22) e (4.21)], à Equação (3.9). 

Nas próximas Subseções será analisado o comportamento da relação 

adimensional equivalente a 
t

t
q

× : a função 
τ

τ
θ

× . Os comportamentos serão descritos 

para tempos longos e curtos, para cinéticas de pseudo-primeira-ordem e pseudo-n-

ordem. 

 

 

4.2.1.1 O comportamento de τ θ  para tempos longos 

 

 

4.2.1.1.1 Cinética de pseudo-primeira-ordem 

 

 

No caso da cinética de pseudo-primeira-ordem [Equação (4.25)], 
τ

θ
 pode ser 

dado como 

.
1 e τ

τ τ

θ −
=

−  
 (4.30) 

Para tempos longos (quando t , ou τ , tende ao infinito), tem-se que 

1
lim lim ,

1 ( )
E

t
t

e q t qττ τ

τ τ
τ

θ −→∞ →∞
= = ⇒ ≈

−
  (4.31) 



Resultados e discussão 84 
 

 

o que significa que haverá uma relação linear entre 
( )

t

q t
 e t . Isso implica que, para 

tempos longos, uma relação linear entre 
t

q
 e t  não exclui a possibilidade de uma 

natureza de cinética de pseudo-primeira-ordem para o processo de adsorção. 

 

 

4.2.1.1.2 Cinética de pseudo-n-ordem 

 

 

Da mesma maneira, para cinética de pseudo-n-ordem [Equação (4.27)], 
τ

θ
 pode 

ser representado por 

[ ]
1/( 1)

.
1 1 ( 1)

n
n

τ τ

θ τ
− −

=
− + −

 

 (4.32) 

Para tempos longos, a relação poderá ser expressa como 

[ ]
1/( 1)

1
lim lim .

1 1 ( 1)
n

E

t
t

q qnτ τ

τ τ
τ

θ τ
− −→∞ →∞

= = ⇒ =
− + −

 (4.33) 

Portanto, as Equações (4.31) e (4.33) significam que, para tempos longos, não há 

nenhum modo de diferenciação dos modelos cinéticos de pseudo-primeira-ordem, 

pseudo-segunda-ordem e pseudo-n-ordem a partir dos gráficos de 
t

t
q

× . 

A seguir, será analisado o comportamento para tempos curtos. 
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4.2.1.2 O comportamento de τ θ  para tempos curtos 

 

 

4.2.1.2.1 Cinética de pseudo-primeira-ordem 

 

 

Para tempos muito curtos, quando 0τ →  , a Equação (4.30) pode ser expressa 

como 

0 0
lim lim .

1 e ττ τ

τ τ

θ −→ →
=

−  
 (4.34) 

A função exponencial pode ser expressa como uma série de McLaurin, na forma 

de 

1

1 ( 1) .
!

i
i

i

e
i

τ τ∞
−

=

= + −∑
 

 (4.35) 

A substituição da Equação (4.35) na Equação (4.34) resulta em 

0 0 0 0
0

01

1
lim lim lim lim

( 1)!
( 1)1 1 ( 1)

( 1)!!

i

ii
i ii

ii

i

ii

τ τ τ τ

τ τ τ

τθ τ

∞

∞∞→ → → →
=

==

= = =
+ 

−− + −  + 

∑
∑∑

 (4.36) 

Se for usado somente o segundo termo da série (o que consiste em trabalhar somente 

com tempos muito curtos), tem-se que 

1
1 ,

2

τ
τ

θ
≅ +

 
 (4.37) 

o que equivaleria, em termos de t  e ( )q t , a 

1

1 1
.

( ) 2
E E

t
t

q t k q q
= +

 

 (4.38) 

Em outras palavras, em tempos curtos, o comportamento de 
( )

t
t

q t
×

 

é similar ao 

observado para cinética de pseudo-segunda-ordem. Tendo em mente que 
1

α  e 
1

β  são os 
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coeficientes angular e linear, respectivamente, da Equação (4.38), algumas diferenças 

são dignas de atenção [por favor, compare com a Equação (3.10) e a Equação (3.11)] 

1

1
2 ,Eq

α
=

 

 (4.39) 

e 

1 1

1

.
2

kα

β
=   (4.40) 

Então, como uma conseqüência imediata, pode-se afirmar que a ocorrência de 

uma relação linear entre 
t

q
 e t  para tempos curtos não exclui a possibilidade de ser uma 

cinética de pseudo-primeira-ordem. Portanto, o uso dos coeficientes linear e angular da 

curva para calcular 
2

k
 
e 

E
q , imaginando ser uma cinética de pseudo-segunda-ordem, 

pode resultar em erro. 

Seguindo essa abordagem, a seguir será analisado o caso de tempos curtos para 

cinética de pseudo-n-ordem. 

 

4.2.1.2.2 Cinética de pseudo-n-ordem 

 

 

Como mostrado no Apêndice, a Equação (4.32) pode ser expressa como uma 

série, estabelecendo que 1n ≠ e 2n ≠  

2
1 12

21 1

1
( ,..., ) .i

i

i

A
f A A

A A

τ
τ τ

θ

∞

+
=

= − + +∑
 

 (4.41) 

Como os valores de τ  são tão pequenos, que se pode usar apenas o segundo termo do 

somatório da Equação (4.41). Para 1i =  e 2i = , a Equação (A.7) do Apêndice pode ser 

usada para calcular 
1

1A = −  e 2
2

n
A = , e assim a Equação (4.41) pode ser 

aproximadamente 
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1 ,
2

nτ
τ

θ
≈ +

 
 (4.42) 

ou, em termos de t  e ( )q t  , a  

1
,

2n

E n E

t n
t

q q k q
≈ +

 

 (4.43) 

que é similar a pseudo-segunda-ordem relatada na Equação (3.9). Do mesmo modo que 

no caso de cinética de pseudo-primeira-ordem, as seguintes diferenças devem ser 

enfatizadas [por favor, compare novamente com a Equação (3.10) e a Equação (3.11)] 

,
2

n

E

n

q
α =

 

 (4.44) 

1

.
2

n

n E
n

n

nq
k

α

β

−

=

 

 (4.45) 

Finalmente, pode-se dizer que a ocorrência de relações lineares entre 
t

q
 e t  

tanto para tempos curtos como longos, não garante que a cinética de adsorção tem uma 

natureza de pseudo-segunda-ordem. Portanto, o uso dos coeficientes angular e linear 

para calcular 
2

k  e 
E

q  usando a Equação (3.9), de fato, pode induzir a conclusões 

errôneas sobre o ajuste dos dados experimentais. Deve ser enfatizado que esta conclusão 

é independente dos dados obtidos neste trabalho, sendo aplicada em quaisquer dados 

que utilizem o modelo de pseudo-segunda-ordem descrito pela Equação (3.9). 

Os próximos pontos a serem respondidos são:  

• Qual é a região onde nenhuma das aproximações é aplicada?  

• Em que região um gráfico linear de 
t

t
q

×  pode ser usado para caracterizar 

cinética de pseudo-segunda-ordem?  

Isto será abordado na próxima Subseção.  
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4.2.1.3 A comparação entre τ θ  de funções aproximadas e exatas (região entre 

aproximação de tempos curtos e aproximação de tempos longos) 

 

 

A partir dos dados previamente analisados, pode-se concluir que, para tempos 

curtos, a ocorrência de uma relação linear entre ( )t q t  e t  não significa que a cinética 

de adsorção possa ser descrita como pseudo-segunda-ordem. Esta poderá ser até mesmo 

de pseudo-primeira-ordem. Para tempos longos, como a superfície torna-se saturada, o 

comportamento torna-se exatamente o mesmo para qualquer uma das pseudo-ordens. 

Contudo, deve haver uma região em que estas aproximações não sejam aplicadas. É 

interessante analisar estas regiões, a fim de obter conclusões apropriadas a partir dos 

dados experimentais. Estas análises seguem para sistemas de pseudo-primeira-ordem e 

pseudo-n-ordem. 

 

 

4.2.1.3.1 Cinética de pseudo-primeira-ordem 

 

 

A Figura 4.3 (a) mostra um gráfico de /τ θ  em função de τ  representado pela 

Equação (4.30), como também a aproximação para tempos longos [Equação (4.31)], e 

aproximação para tempos curtos [Equação (4.37)]. Pode ser visto que há uma região de 

transição a partir da aproximação ditada pela Equação (4.37) para aproximação ditada 

pela Equação (4.31) que variou entre 0,2 4τ< < . Esta região foi expandida na Figura 

4.3 (b). Nesta região, pode ser observado que a exata solução expressa pela Equação 

(4.30) é representada por uma curva com uma ligeira variação de inclinação. Para dizer 

a verdade, os pontos experimentais na curva poderiam facilmente conduzir o 

pesquisador a considerar os dados como de pseudo-segunda-ordem, se levar em conta o 

critério expresso pela Equação (4.29) [ou Equação (3.9), no caso de gráficos de 
t

t
q

× ]. 

Como uma conseqüência, em um gráfico aparentemente linear de 
t

t
q

×  nenhuma região 

pode garantir que uma cinética não seja de pseudo-primeira-ordem. 
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Figura 4.3: (a) Visão global de τ/θ em função de τ para cinética de pseudo-primeira-ordem. (b) τ/θ em 

função de τ para cinética de pseudo-primeira-ordem na região onde a solução exata para cinética de 

pseudo-primeira-ordem não tende para aproximação de tempos longos nem para aproximações de tempos 

curtos. Linha contínua (i): Solução exata [Equação (4.30)]. Linha pontilhada (ii): Aproximação para 

tempos curtos [Equação (4.38)]. Linha pontilhada (iii): Aproximação para tempos longos             

[Equação (4.31)]. 

 

 

4.2.1.3.2 Cinética de pseudo-n-ordem 

 

 

A Figura 4.4 (a) mostra um gráfico de /τ θ  em função de τ  representado pela 

Equação (4.30), como também a aproximação para tempos longos [Equação (4.31)], e 

aproximação para tempos curtos [Equação (4.37)], para uma cinética de adsorção de 

pseudo-n-ordem com 4n = . Esta escolha de pseudo-ordem é interessante porque está 

distante de 2n = , resultando em desvios a partir de relações puramente lineares entre  

/τ θ  e τ , como observado em princípio para cinética de pseudo-segunda-ordem. 

Consequentemente, mostra um comportamento /τ θ  característico para a região de 

transição entre tempos curtos e longos. A região em que nenhuma das aproximações 
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aplicadas para a curva exata é expandida na Figura 4.4 (b): novamente, pode ser visto 

que o pesquisador poderia perfeitamente interpretar o dado experimental como parte de 

uma relação linear entre /τ θ  e τ  e calcular 
2

k  e 
E

q  para uma pseudo-segunda-ordem, 

o que poderia resultar em um artefato experimental. 

Como uma conclusão de toda essa argumentação, pode-se dizer que somente um 

aparente gráfico linear de 
t

t
q

× , em nenhuma ocasião, deverá ser usado para afirmar que 

a cinética de adsorção é de pseudo-segunda-ordem. Portanto, um modelo de pseudo-

ordem para ser ajustado a algum dado experimental deverá fazê-lo através de uma 

regressão não-linear (sendo o modelo de pseudo-primeira-ordem, pseudo-segunda-

ordem e pseudo-n-ordem). Na próxima Subseção, os resultados de regressão não-linear 

do modelo cinético de pseudo-n-ordem serão mostrados. 
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Figura 4.4: (a) Visão global de τ/θ em função de τ para cinética de pseudo-n-ordem (n = 4). (b) τ/θ em 

função de τ para cinética de pseudo-n-ordem (n = 4) na região onde a solução exata não tende para 

aproximação de tempos longos nem para aproximações de tempos curtos. Linha contínua (i): solução 

exata [Equação (4.32)]. Linha pontilhada (ii): Aproximação para tempos curtos [Equação (4.42)]. Linha 

pontilhada (iii): Aproximação para tempos longos [Equação (4.33)]. 
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4.2.2 Dados de regressão não-linear para cinética de pseudo-n-ordem 

 

 

A Figura 4.5 mostra a dependência entre a concentração de tetraciclina em 

equilíbrio na fase contínua (
E

C ), a pseudo-ordem ( n ), a constante da taxa de adsorção 

(
n

k ) e a concentração inicial da solução de tetraciclina (
0

C ), para um conteúdo de 

quitosana na dispersão fixado em 1
(5, 00 0, 01) g Lcw

−= ± . Pode ser visto claramente 

que o aumento na concentração inicial de tetraciclina acarreta três efeitos: 

• O aumento do valor de 
E

C [Figura 4.5 (a)]. Pode ser esperado como resultado 

de um equilíbrio dinâmico entre a tetraciclina em solução e a tetraciclina na 

superfície da quitosana: com esse aumento, a quantidade de tetraciclina 

adsorvida em equilíbrio aumenta também. 

• A pseudo-ordem da cinética de adsorção aumenta [Figura 4.5 (b)]. Em um 

trabalho anterior, foi mostrado que, quando o corante alaranjado de metila é 

adsorvido em partículas de quitosana, a pseudo-ordem de adsorção é dependente 

da razão entre sítios ativos de adsorção no adsorvente e moléculas de 

adsorvato.
111

 Quando a concentração de tetraciclina diminui, a ordem aparente 

diminui, tendendo a 1. No entanto, quando a concentração do adsorvato tende a 

0 , há uma imitação do comportamento de sistemas com um grande número de 

sítios de adsorção, tal como o carbono ativado.
235

 Adicionalmente, pseudo-

ordens de reação maior que 16, como observado nessa figura, indicam que a 

“visão de taxa de colisão” empregada na cinética química básica deve ser 

considerada associada à difusão intraparticular, como demonstrado em um 

trabalho anterior.
110

 

• A constante da taxa de adsorção aumentou [Figura 4.5 (c)]. Isto é esperado, 

visto que, como geralmente 0 ( ) 1
E

q t q< − < , quando n  aumenta, 
n

k  deverá 

aumentar exponencialmente, a fim de que se aplique a Equação (4.20). 
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Figura 4.5: Parâmetros relatados na Equação (3.7) em função de 
0

C  para dispersões com 

1
(5, 00 0, 01) g Lcw

−= ± : (a) 
E

C ; (b) n ; (c) 
n

k . 
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A Figura 4.6, mostra como os parâmetros variaram quando o conteúdo de 

quitosana (
c

w ) foi variado, para uma concentração inicial de tetraciclina na fase 

contínua fixada em 1

0 (0, 0556 0,008) g LC
−= ± . Neste caso as principais observações 

foram: 

• Como esperado, um aumento em 
c

w  mudou o equilíbrio dinâmico na direção da 

retirada de moléculas de tetraciclina da fase contínua, diminuindo 
E

C  [Figura 

4.6 (a)]. 

• Para surpresa, n  e 
n

k  não apresentaram mudanças quando 
c

w  aumentou 

[Figura 4.6 (b) e Figura 4.6 (c)]. No caso da tetraciclina, arruína o argumento 

que a pseudo-ordem é dependente da razão entre o número de sítios de adsorção 

e de moléculas de tetraciclina na fase contínua. De outro lado, reforça a 

descrição de que a cinética de pseudo-ordem é dependente somente do número 

de sítios ativos por massa de adsorvente. 

É necessário, portanto, explicar porque os parâmetros cinéticos são dependentes 

somente da concentração de tetraciclina. Para fazer isso, primeiro de tudo tem que se ter 

em mente que a tetraciclina está na forma de cloridrato, aqui descrito, para uma 

finalidade de simplificação, como H-Tetraciclina+ . Como proposto na Figura 4.7, 

primeiro ocorre a desprotonação da tetraciclina, seguido pela protonação dos grupos 

amino presentes na superfície das partículas de quitosana. Coincidentemente, a 

tetraciclina desprotonada é adsorvida na superfície da quitosana através de interações 

baseadas em ligações de hidrogênio, dipolos permanentes e induzidos. A possibilidade 

de interações puramente eletrostáticas neste estágio não pode ser excluída, visto que a 

tetraciclina também existe na sua forma zwitteriônica na faixa de pH registrada neste 

estudo (6,1 a 6,9) (Figura 4.8).
9, 10, 236

 Como a quitosana é protonada, as interações inter 

e intramoleculares são quebradas, resultando em um aumento de aglomerados de água 

dentro das partículas e, com isso, o tamanho e o número de poros aquosos foram 

aumentados. Isso acarreta uma rápida cinética de sorção, o que explica a forte 

dependência dos parâmetros cinéticos somente com a concentração de tetraciclina. 
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Figura 4.6: Parâmetros relatados na Equação (3.7) em função de 
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w  para dispersões com 
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Figura 4.7: Esquema apresentando um mecanismo de sorção de tetraciclina em partículas de quitosana. 

 

 

 

 

Figura 4.8: Estrutura zwitteriônica da tetraciclina.
10
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Quando foi destacado que a protonação da superfície da quitosana poderia 

aumentar sua porosidade, este aumento influenciaria a ocorrência de difusão 

intraparticular. Este processo também está relacionado aos valores elevados de pseudo-

ordens encontrados nos experimentos.
110

 Portanto, na próxima Subseção será usado o 

modelo de difusão intraparticular para tentar entender e quantificar a sua influência no 

mecanismo de sorção. 

 

 

4.2.3 Papel da difusão intraparticular 

 

 

O emprego da Equação (3.16) também rendeu uma boa correlação com os dados 

experimentais. A curva resultante representou os dados experimentais perfeitamente, tal 

como foi observado para o modelo de pseudo-n-ordem, previamente mostrado na 

Figura 4.2. A Figura 4.9 mostra a dependência de 
D

k  e m  quando 
0

C  e 
c

w  foram 

variados. As seguintes considerações podem ser feitas a partir da análise dessa figura: 
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Figura 4.9: Parâmetros relatados na Equação (3.16) em função de 
0

C  e 
c

w : (a) 
D

k ; (b) m . 
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• 
D

k  aumentou, quando 
0

C  foi aumentado [Figura 4.9 (a)]. Isto pode estar ligado 

ao aumento no número de sítios de adsorção, devido ao aumento da porosidade, 

quando a quitosana é protonada. Como há uma elevada quantidade de 

moléculas de tetraciclina uniformemente distribuídas na fase contínua, há 

também uma alta taxa de colisão entre estas moléculas e os sítios de adsorção 

nas partículas, contribuindo também para um aumento de 
D

k . 

• 
D

k  diminuiu, quando 
c

w  foi aumentado [Figura 4.9 (a)]. Como a concentração 

de partículas foi aumentada, a quitosana poderá ter ficado menos protonada, 

resultando em uma menor porosidade e menor quantidade de sítios de adsorção. 

A respeito do aumento na taxa de colisão, o aumento no número de partículas 

não deverá contribuir para seu aumento, como no caso do aumento da 

concentração de tetraciclina, devido às seguintes razões: (1) deverá haver uma 

diminuição no número de sítios ativos por partícula; e (2) os sítios ativos não 

deverão estar uniformemente distribuídos dentro da dispersão (eles deverão 

estar concentrados na superfície das partículas), o que deverá resultar em um 

menor aumento na possibilidade de colisões entre moléculas de tetraciclina e 

sítios de adsorção. 

• m  diminuiu, quando 
0

C  foi aumentado [Figura 4.9 (b)]. É consistente com uma 

diminuição na importância de difusão intraparticular, ligada com o aumento nos 

sítios de adsorção na superfície. 

• m  aumentou, quando 
c

w  foi aumentado [Figura 4.9 (b)]. As características de 

difusão tornam-se mais evidentes. Menores poros devem ser consequência da 

diminuição da porosidade, favorecendo uma lenta difusão (fator determinante 

da taxa de sorção). 

 

 

4.3 ESTUDOS DE EQUILÍBRIO DE ADSORÇÃO DE TETRACICLINA EM 

PARTÍCULAS DE QUITOSANA 

 

 

A Figura 4.10 mostra os dados relacionados à adsorção de tetraciclina em 

partículas de quitosana. Pode-se observar nessa figura que o aumento na concentração 
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inicial de tetraciclina, 
0

C , favoreceu o processo de adsorção e o aumento em 
E

q  foi 

bastante pronunciado para valores acima de 11, 2 g L− .  
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Figura 4.10: Quantidade em massa de tetraciclina adsorvida por massa de quitosana em equilíbrio, qE, e 

potencial zeta, ζ , em função da concentração inicial de tetraciclina, C0. 

 

A fim de averiguar o papel das interações eletrostáticas no processo de adsorção 

da tetraciclina, foi realizada uma análise da carga superficial das partículas durante o 

processo de adsorção, de modo a se obter um mecanismo mais definido de adsorção. 

A Figura 4.10 também mostra o potencial zeta, ζ , das partículas de quitosana 

nas mesmas condições da análise anterior. Pode-se ver que as partículas apresentaram 

carga positiva na faixa de pH registrada neste estudo (5,1 a 6,8), o que era esperado, 

devido à protonação de grupos amino da quitosana. Com o aumento da concentração 

inicial de tetraciclina, e consequente diminuição do pH do meio, a carga superficial 

tendeu a valores mais positivos, o que pode ser explicado pelo aumento do número de 

grupos amino protonados tanto na quitosana como na tetraciclina.
19

 Contudo, há a 

formação de um platô a partir de 1

0 0,9 g LC
−= . Isto provavelmente está relacionado a 

uma saturação dos sítios de adsorção presentes na superfície da partícula. 
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Ao comparar os resultados de 
E

q  com os resultados de ζ  na Figura 4.10, pode-

se notar que mesmo nessa região de platô houve um aumento da quantidade de fármaco 

adsorvido. Como já mencionado, o aumento da concentração de tetraciclina pode ter 

resultado em um aumento no tamanho e no número de poros nas partículas, devido à 

ruptura de interações inter e intramoleculares na quitosana, ocasionando um processo de 

absorção. Essa desestruturação das cadeias poliméricas, provavelmente levou a uma 

disponibilização de mais sítios de adsorção, o que acarretou em um aumento abrupto de 

interações com a tetraciclina. 

Desconsiderando os valores de concentrações iniciais de tetraciclina acima de 

11, 2 g L− , as equações de isotermas de adsorção foram analisadas no gráfico 
E

q  em 

função da concentração de tetraciclina em equilíbrio na fase contínua, 
E

C , (Figura 

4.11). Os dados experimentais foram melhor descritos pela Equação da isoterma de 

Freundlich [Equação (2.3)]. Os outros modelos de isotermas analisados (Langmuir, 

Redlich-Peterson e Freundlich-Langmuir) apresentaram valores de coeficientes de 

correlação menores, portanto, neste estudo, foi dado importância ao modelo de 

Freundlich. Os valores dos parâmetros da Equação (2.3) estão apresentados na Tabela 

4.5. O valor de 
F

n  encontrado ( 1
F

n > ) significa uma condição propícia para a reação 

de adsorção. A isoterma de Freundlich geralmente caracteriza-se por representar um 

mecanismo de adsorção física, com formação de multicamadas e, ao contrário da 

isoterma de Langmuir, não alcança um valor de saturação. Estas características 

corroboram com o provável mecanismo de adsorção descrito. 

Portanto, as partículas de quitosana mostraram ser potencialmente úteis para 

adsorção/incorporação de tetraciclina e, por apresentarem características catiônicas, para 

aderirem em superfícies carregadas negativamente, como, por exemplo, a camada 

mucosa, rica em ácido siálico negativamente carregado. 
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Figura 4.11: Quantidade em massa de tetraciclina sorvida por massa de quitosana em equilíbrio, qE, em 

função da concentração de tetraciclina em equilíbrio na fase contínua, CE. Linha contínua: Isoterma de 

Freundlich [Equação (2.3)]. 

 

 

Tabela 4.5: Parâmetros determinados por regressão não-linear a partir dos dados experimentais utilizando 

a Equação de Freundlich [Equação  (2.3)]. 

Parâmetro Valor 

1/3
 (10  L g) Fn

FK
−  23,7 0,4±  

F
n  1,27 0,01±  

2r  0,996  
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5  CONCLUSÕES 

 

 

O desenvolvimento de expressões analíticas exatas, associado a uma minuciosa 

análise de propagação de erro, pode ser usado para obter relações curtas e diretas entre o 

grau médio de desacetilação da quitosana e dados de titulação condutimétrica e análise 

elementar. A titulação condutimétrica é um procedimento direto, não requer 

equipamentos especiais e mostrou-se ser uma técnica adequada para determinação do 

grau médio de desacetilação da quitosana. 

As partículas de quitosana utilizadas neste trabalho mostraram ser bons 

adsorventes para o fármaco antimicrobiano tetraciclina. O mecanismo de adsorção deste 

fármaco pode ser descrito pela (i) desprotonação do cloridrato de tetraciclina, seguido 

pela (ii) contribuição da protonação da quitosana e adsorção do fármaco nas partículas 

de quitosana. Como também pode ser descrito, pela característica zwitteriônica que a 

tetraciclina apresenta na faixa de pH do estudo (5,1 a 6,9), o que favoreceu a ocorrência 

de  interações eletrostáticas com o adsorvente. Os experimentos de equilíbrio ajudaram 

na proposição desse mecanismo de adsorção e a melhor função para descrever esse 

processo foi a isoterma de Freundlich.  

A cinética de adsorção da tetraciclina na quitosana pode ser descrita com 

sucesso pelos modelos de cinética de pseudo-n-ordem e difusão intraparticular. 

Contudo, o procedimento de linearização amplamente empregado demonstrou não ser 

útil para determinar com certeza se a cinética é de pseudo-segunda-ordem. Para dizer a 

verdade, ela não deveria ser usada, em princípio, em nenhum caso, uma vez que foi 

demonstrado neste trabalho que até os mecanismos de sorção controlados por difusão 

intraparticular, identificados pelo valor elevado de pseudo-ordem, podem ser ajustados 

ao procedimento   t q t×  frequentemente utilizado. Para evitar este problema, até 

mesmo para demonstrar de forma segura se o sistema segue a cinética de pseudo-

segunda-ordem, um dos seguintes procedimentos deverá ser empregado: 
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• Um gráfico de ( )q t  em função de t , calculado a partir dos valores de 
2

k  e 
E

q  

obtidos a partir da linearização usando o gráfico ( )  t q t t× , e fazer uma 

comparação dessa curva obtida com os dados experimentais; 

• Uma regressão não-linear usando um gráfico ( )  q t t×  dos dados experimentais, 

empregando a Equação (4.28) do modelo cinético de pseudo-segunda-ordem. 
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Entende-se por 
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−
 a Equação (4.32) pode ser expressa como 
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Para tempos curtos, a Equação (A.2) pode ser expressa na forma de uma série de 

McLaurin, na medida em que 1 1
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Usando os valores de 
1
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a

n
=

−
, resulta em 
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Com a substituição da Equação (A.5) na Equação (A.3), obtém-se 
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Assim, substituindo as Equações (A.6) e (A.7) na Equação (A.1) resultará em 
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E, finalmente, rearranjando a Equação (A.8) obtém-se a Equação (4.41). 
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