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RESUMO 

 

Microesferas inteligentes capazes de responder a campos magnéticos e mudanças de 

temperatura foram preparadas encapsulando nanopartículas magnéticas em microesferas de 

quitosana reticuladas, seguidas pela formação de escovas de poli(N-isopropilacrilamida) 

(PNIPAM) em suas superfícies (MMQ-PNIPAM). As microesferas sintetizadas foram 

caracterizadas por espectroscopia de absorção na região do infravermelho por transformada de 

Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de transmissão (TEM), magnetometria de amostra 

vibrante (VSM), termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). 

Enquanto a maioria dos estudos objetivou a reação de copolimerização por enxertia entre 

quitosana e NIPAM para obter uma partícula solúvel, a principal contribuição deste estudo foi 

melhorar a lipofilicidade de microesferas magnéticas de quitosana reticulada com escovas de 

PNIPAM, para ser usada no tratamento de água oleosa como adsorvente sólido. Além disso, 

aplicou-se a MMQ-PNIPAM de forma associada ao homopolímero PNIPAM em um processo 

de remoção de óleo. Comumente, a composição da água oleosa de um poço de petróleo é 

caracterizada por alta salinidade e alto teor de óleo. Logo, investigou-se neste trabalho o 

comportamento termoresponsivo da PNIPAM na presença de sais (NaCl e CaCl2), bem como 

a eficiência de remoção de óleo devido ao efeito de agrupamento de partículas MMQ-

PNIPAM acima da temperatura de agregação da PNIPAM. O comportamento 

termoresponsivo das MMQ-PNIPAM foi confirmado pela transição de fase acentuada nas 

curvas de DSC. A investigação inicial da eficiência de remoção de óleo foi realizada com as 

microesferas sintetizadas atingindo valores superiores a 97% acima da temperatura de 

agregação. Por outro lado, os resultados mostraram que o tempo é um parâmetro importante 

para obter maior remoção de óleo, principalmente devido ao efeito de salinidade, e a presença 

de cadeias de homopolímeros PNIPAM pode conferir vantagens significativas em 

comparação ao desempenho de microesferas MMQ-PNIPAM individuais. 

 

Palavras chave: microesferas; quitosana; PNIPAM; termoresponsivo; águas oleosas. 
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ABSTRACT 

 

Smart microspheres capable of responding to magnetic fields and temperature changes were 

prepared by encapsulating magnetic nanoparticles into cross-linked chitosan microspheres 

followed by poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) brushes formation on their surfaces 

(MCM-PNIPAM). The synthetized microspheres were characterized by Fourier transform 

infrared spectroscopy (FT-IR), transmission electron microscopy (TEM), vibrating sample 

magnetometry (VSM), thermogravimetry (TG) and differential scanning calorimetry (DSC). 

While most studies have focused on the graft copolymerization reaction between chitosan and 

NIPAM to get a soluble particle, the main finding of this study was to improve the 

lipophilicity of magnetic crosslinked chitosan microspheres with PNIPAM brushes, in order 

to be used in oily water treatment as a solid adsorbent. In addition, we applied MCM-

PNIPAM associated to PNIPAM homopolymer in oil removal process. Commonly, oily water 

composition from an oil well is characterized by high salinity and high oil content. Therefore, 

it was investigated in this paper the PNIPAM thermoresponsive behavior in presence of salts 

(NaCl and CaCl2), as well as the oil removal efficiency due to the MCM-PNIPAM particles 

clustering effect above the aggregation temperature of PNIPAM. The thermoresponsive 

behavior of MCM-PNIPAM was confirmed by the sharp transition phase on DSC curves. The 

initial investigation of oil removal efficiency was performed to the synthesized microspheres 

with values higher than 97% for MCM-PNIPAM above the PNIPAM aggregation 

temperature. On the other hand, the results showed that the time is an important parameter to 

obtain higher oil removal mainly due to the salinity effect, and the presence of PNIPAM 

homopolymer chains can give significant advantages compared to the performance of 

individual MCM-PNIPAM microspheres. 

 

Keywords: Microspheres; Chitosan; PNIPAM; thermoresponsive; oily water. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria petrolífera possui diferentes setores que podem causar efeitos nocivos ao 

meio ambiente através da poluição de forma direta ou indireta. No setor da explotação, a água 

produzida ou água oleosa é o efluente com alto potencial de contaminação, oriunda dos 

diferentes processos de separação existentes durante as etapas de processamento do petróleo. 

O crescente volume e sua composição tóxica constituem-se em um perigo potencial para o 

meio ambiente. Dentre os vários contaminantes presentes na água produzida que podem 

causar impactos ambientais há elementos nocivos, tais como produtos químicos, óleos 

dispersos e dissolvidos, metais pesados e outros. Dessa forma, logo após o tratamento 

adequado, este efluente oleoso tem como destino final geralmente o descarte oceânico 

(emissários submarinos) sendo este, regulado pela Resolução CONAMA N° 430, de 2011, 

que estabelece no Art. 16 as condições e padrões de lançamentos de efluentes. 

 Em relação ao teor de óleos e graxas (TOG), a resolução estabelece como limite a 

concentração de 20 mg/L para óleos minerais e de 50 mg/L para óleos vegetais e gorduras 

animais. Diante disso, apresentar uma alternativa para reduzir de forma eficiente o TOG de 

águas oleosas é de grande relevância. A literatura mostra inúmeros trabalhos para a 

diminuição das concentrações de óleo em águas produzidas. No entanto, poucos trabalhos 

utilizam microesferas poliméricas para essa finalidade. 

Microesferas poliméricas são partículas microscópicas esféricas na faixa entre 1 e 

1000 μm fabricadas a partir de vários polímeros naturais e sintéticos (Piacentini et al., 2013). 

Algumas composições de microesferas poliméricas comuns relatadas na literatura incluem: 

quitosana (Dai et al., 2017), goma guar (Liu et al., 2015), poliestireno (Chaudhary et al., 

2014), poli(metacrilato de metila) (Jacobs et al., 2016). Além disso, inúmeros trabalhos 

relatam a utilização de copolímeros na composição de microesferas (Guo et al., 2012; Itoh et 

al., 2014; Zhang et al., 2017). 

Essas partículas poliméricas microscópicas podem ser produzidas por diferentes 

métodos químicos ou físicos. Diante disso, três etapas são comumente identificadas: (i) 

preparação de dispersão ou emulsão; (ii) deposição de material que forma a superfície da 

partícula; e (iii) solidificação para transformar as gotas em microesferas sólidas. Geralmente, 

microesferas são produzidas a partir de emulsões óleo-água (O/A), água-óleo (A/O) ou água-

óleo-água (A/O/A). Enquanto que a solidificação é obtida por reações de reticulação, reações 

de polimerização e extração por evaporação de solvente (Piacentini et al., 2013). 
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Derivados quimicamente modificados da quitosana têm recebido crescente interesse 

nos últimos anos devido às suas propriedades químicas, físicas, biológicas e funcionais 

diferenciadas em relação à quitosana não modificada, como solubilidade e atividade 

antioxidante. Em suma, a funcionalização não afeta estruturalmente o polissacarídeo, pois 

mantêm a estrutura física e as propriedades bioquímicas originais. No entanto, agrega ao 

polímero modificado propriedades que aumentam a sua aplicabilidade (KUMAR et al., 2004).  

 Nesse sentido, microesferas magnéticas de quitosana funcionalizadas com escovas de 

poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAM), com propriedade termoresponsiva, foram 

desenvolvidas. Acima da temperatura de agregação, o efeito hidrofóbico resultante do 

aumento das interações polímero-polímero durante a transição de fase torna a microesfera 

decorada superoleofílica. Dessa forma, a aplicação dessas partículas no tratamento de águas 

oleosas sintéticas, objetivou reduzir o teor de óleo e graxa inicial. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o desempenho de microesferas magnéticas de quitosana decoradas com 

poli(N-isopropilacrilamida) no tratamento de águas produzidas oleosas sintéticas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sintetizar e caracterizar as nanopartículas magnéticas; 

 Preparar e caracterizar as microesferas magnéticas de quitosana; 

 Obter e caracterizar microesferas decoradas através da reação de 

copolimerização por enxertia, via radicais livres, com N-isopropilacrilamida 

sobre as micropartículas magnéticas de quitosana;  

 Determinar a temperatura de transição das escovas de PNIPAM na superfície de 

microesferas de quitosana por meio da calorimetria exploratório diferencial 

(DSC); 

 Avaliar a contribuição do comportamento termoresponsivo das escovas de 

PNIPAM no processo de adsorção de efluente oleoso por medidas de TOG; 

 Avaliar o efeito combinado entre as microesferas magnéticas de quitosana 

decoradas com PNIPAM e o homopolímero PNIPAM no tratamento de águas 

oleosas sintéticas pela redução do TOG. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 MICROESFERAS POLIMÉRICAS 

 

3.1.1 Microesferas poliméricas com morfologia núcleo-casca 

 

As microesferas poliméricas são partículas microscópicas, com morfologia 

esférica, na faixa entre 1 e 1000 μm, fabricadas a partir de vários polímeros naturais e 

sintéticos (PIACENTINI et al., 2013). Algumas composições de microesferas 

poliméricas comuns relatadas na literatura incluem: quitosana (DAI et al., 2017), goma 

guar (LIU; ZHOU, 2015), poliestireno (CHAUDHARY et al., 2014), poli(metacrilato 

de metila) (JACOBS et al., 2016). Além disso, inúmeros trabalhos relatam a utilização 

de copolímeros na composição de microesferas (GUO; WILSON, 2012; ITOH et al., 

2014; ZHANG et al., 2017). 

Essas partículas poliméricas microscópicas podem ser produzidas por métodos 

químicos ou físicos. Diante disso, três etapas são comumente identificadas: (i) 

preparação de dispersão ou emulsão; (ii) deposição de material que forma a superfície 

da partícula; e (iii) solidificação para transformar as gotas em microesferas sólidas. 

Geralmente, microesferas são produzidas a partir de emulsões óleo-água (O/A), água-

óleo (A/O) ou água-óleo-água (A/O/A). Enquanto que a solidificação é obtida por 

reações de reticulação, reações de polimerização e extração por evaporação de solvente 

(PIACENTINI et al., 2013). 

Especificamente, microesferas poliméricas com morfologia do tipo núcleo-casca 

(Ver Figura 1) vêm sendo amplamente desenvolvidas pelo menos ao longo dos últimos 

20 anos (SAITO, 1995; LI; STÖVER, 2000; XIAO et al., 2004; MA et al., 2010; LIU et 

al., 2015; XU et al., 2017), em função de permitirem a combinação de diferentes 

materiais formadores da casca e do núcleo (LIU et al., 2016; ZHANG et al., 2017). Tais 

materiais podem combinar propriedades químicas e físicas distintas, o que gera um 

produto final com características únicas. Os materiais utilizados para a formação da 

casca e do núcleo podem ser ambos constituídos de material polimérico, ambos de 

material inorgânico ou mistos (FORMIGA et al., 2013).  A preparação de microesferas 

poliméricas com propriedades magnéticas também tem sido relatada na literatura 

(CASTANHARO et al., 2012). Além disso, a estrutura peculiar dessas microesferas 
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garante elevada estabilidade em solução e podem ser preparadas usando apenas uma 

etapa ou duas ou mais etapas de síntese (LAN et al., 2012). 

 

Figura 1 – Ilustração de uma microesfera com morfologia núcleo-casca (a), micrografia de um conjunto 

microesferas com tamanho médio de 500 μm (b) 

 

Fonte: Simonutti (2017) 

 

As partículas com núcleo polimérico revestido por uma casca de polímero 

termoresponsivo (polímero com resposta à mudança de temperatura) despertaram cada 

vez mais atenção nos últimos anos (SHI et al., 2014; JIA et al., 2016). Logo, alguns 

autores descrevem a síntese de microesferas multifuncionais com escovas poliméricas 

na superfície dessas partículas (QU et al., 2016; MANIVANNAN et al., 2016) como 

representado na Figura 2.  

  

Figura 2 – Representações de microesferas poliméricas (a) e microesfera com polymer brush na superfície 

(b)  

 

 

Fonte: adaptado de Ma et al. (2015) 
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Horie et al. (2003) investigaram a preparação de microesferas com morfologia 

núcleo-casca com grupos dansilo [5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo] fluorescentes 

em locais aleatórios na casca polimérica formada por poli(N-isopropilacrilamida) 

(PNIPAM) reticulada e microesferas com o grupo dansilo nos sítios terminais de 

capilares de PNIPAM polimerizados por grafitização via radicais livres sob núcleos 

hidrofóbicos de poliestireno. A partir desses compostos foi verificada a influência da 

temperatura e da composição do solvente em relação aos espectros de fluorescência 

obtidos.   

Já Chen et al. (2014) descreveram uma rota simplificada para a preparação de 

microesferas magnéticas e termoresponsivas com morfologia núcleo-casca usando 

Fe3O4/Carbono como núcleo, N-isopropilacrilamida como um monômero 

termoresponsivo, persulfato de potássio como iniciador e N,N-metilenobisacrilamida 

como agente reticulante. A caracterização das microesferas híbridas sintetizadas foi 

realizada através da microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia eletrônica 

de transmissão (MET), espectroscopia de absorção na região do infravermelho, 

termogravimetria e espalhamento dinâmico de luz. 

Em um trabalho recente, Bagán et al. (2017) propuseram um novo método para 

sintetizar escovas poliméricas (polymer brushes) suportadas em microesferas orgânicas 

para separação por afinidade de sacarídeos e glicoproteínas. As microesferas 

poliméricas reticuladas foram sintetizadas utilizando a polimerização radicalar 

controlada por transferência de átomos (ATRP). Os iniciadores terminais ATRP nas 

microesferas são utilizados para a reação de enxertia de escovas poliméricas de acrilato 

de propargilo e de N-isopropilacrilamida. 

 

3.1.2 Aplicações 

  

Com elevada área superficial, baixa densidade e alta eficiência de 

encapsulamento, as microesferas poliméricas são principalmente utilizadas para 

transportar, proteger, estabilizar e controlar a liberação de compostos encapsulados nos 

campos: médico (FLOYD; GALPERIN; RATNER, 2015), alimentício 

(DIARRASSOUBA et al., 2015), cosmético (JONES et al., 2008) e farmacêutico 

(GAUDIO et al., 2017). Além disso, encontram-se trabalhos também nas áreas 

relacionadas à catálise (KIJEWSKA; MAZUR; BLANCHARD, 2016), ao 
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desenvolvimento de biosensores (WANG; PAPADIMITRAKOPOULOS; BURGESS, 

2013) e à síntese de material adsorvente para metais pesados e proteínas (NING et al., 

2013). 

No entanto, em relação às microesferas poliméricas com morfologia núcleo-

casca, uma grande variedade de materiais, incluindo polímeros, sólidos inorgânicos ou 

óxidos metálicos, pode ser usada como materiais formadores do núcleo ou da casca. 

Logo, essas partículas possuem características e funcionalidades distintas sobre as 

microesferas simples. Um exemplo disso seria a resposta rápida a mudanças na 

temperatura das microesferas com a casca formada por um polímero termoresponsivo 

(FUNDUEANU; CONSTANTIN; ASCENZI, 2009). 

 

3.2 QUITOSANA 

 

3.2.1 Obtenção e Estrutura da Quitosana 

 

A quitina é um dos polissacarídeos mais abundantes entre as macromoléculas 

naturais. Atua como o principal componente da parede celular de fungos e do 

exoesqueleto de organismos artrópodes, como caranguejos e insetos (KUMAR, 2000; 

ZOU et al., 2016; HU et al., 2016). Além disso, desempenha um papel importante no 

fornecimento de carbono, nitrogênio e energia a uma variedade de organismos, e é uma 

fonte potencialmente importante de prebióticos/carboidratos na alimentação em 

ambientes aquáticos (Zhang et al., 2014). Sua estrutura química (Figura 3) é composta 

por unidades repetidas 2-acetamido-2-deoxi-D-glicopiranose unidas por ligações 

glicosídicas do tipo β-(1→4) (SURESH; KUMAR, 2012). 

 

Figura 3 – Estrutura química da quitina 

 

 

Fonte: Shukla et al. (2013) 



23 

 

 Esse polissacarídeo é quimicamente estável, biodegradável, não-citotóxico e 

apresenta atividade antimicrobiana contra Staphylococcus aureus e Bacillus subtilis 

(JIANG et al., 2017). Dessa forma, a quitina pode ser aplicada em vários setores, tais 

como: alimentos (CHANTARASATAPORN et al., 2013; Huang et al., 2015), 

embalagens (QIN et al., 2015; SALABERRIA et al., 2015) e aplicações biomédicas 

(MINCEA; NEGRULESCU; OSTAFE, 2012). Embora a quitina possua aplicações em 

diferentes áreas, as fortes ligações de hidrogênio inter e intramoleculares existentes na 

estrutura semi-cristalina desse polissacarídeo resultam na baixa solubilidade do 

polissacarídeo em meio aquoso e na maioria dos solventes orgânicos, assim, 

restringindo suas aplicações (RINAUDO, 2006; PILLAI; PAUL; SHARMA, 2009). 

Segundo Veiga (2011), o grau médio de acetilação (GA) da quitina, grandeza 

complementar ao grau de desacetilação (GA + GD) = 1, pode ser definido como a 

fração média de unidades 2-acetamido-2-deoxi-D-glicopiranose presentes nas cadeias 

do polissacarídeo. Na quitina, o grau de acetilação (GA) é tipicamente 0,90 (90%) 

indicando a presença de grupamentos amina que podem surgir por meio de alguma 

reação de desacetilação durante a etapa de extração. Nesse caso, a quitina pode conter 

cerca de 5-15% de grupos amina (DONG et al., 2001; CAMPANA-FILHO et al., 2007). 

Assim, o grau de N-acetilação, isto é, a proporção de unidades estruturais de 2-

acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose e 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose tem um efeito 

importante na solubilidade da quitina e nas propriedades da solução (SHUKLA et al., 

2013). 

De maneira geral, é considerado que quando o grau de desacetilação (GD) da 

quitina é maior que 50% (dependendo da origem do polímero e da distribuição dos 

grupos acetil ao longo das cadeias), o polímero se torna solúvel em meio aquoso ácido e 

é nomeado como quitosana (ALVES E MANO, 2008). Tal observação pode ser 

visualizada na Figura 4. 
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Figura 4 – Representação esquemática das estruturas da quitina e da quitosana em função da porcentagem 

da porção acetilada 

 

 

 

Fonte: (ZARGAR; ASGHARI; DASHTI, 2015) 

 

A quitosana é o derivado da quitina N-desacetilada, com uma GA típico menor 

do que 0,35 (ZARGAR; ASGHARI; DASHTI, 2015). É um biopolímero obtido a partir 

da desacetilação termoquímica da quitina sob condições alcalinas (ALVES E MANO, 

2008; BENHABILES et al., 2012; HU et al., 2016).  

A estrutura química desse biopolímero consiste principalmente em 2-amino-2-

desoxi-D-glicopiranose ligada por ligação glicosídica β-(1→4) e pequena quantidade de 

resíduos de N-acetil-D-glicosamina (BAO et al., 2008; HU et al., 2016). Tal estrutura 

pode ser visualizada na Figura 4. 

A quitina é pouco encontrada inteiramente na forma N-acetil ou acetamido, 

enquanto que a quitosana não está completamente na forma desacetilada, exceto em 

condições rigorosas de hidrólise em meio alcalino. Além disso, ambos os 

polissacarídeos não são encontrados em estado puro na natureza, mas em conjunção 

com outros polissacarídeos, proteínas e talvez minerais (ZARGAR; ASGHARI; 

DASHTI, 2015).  

A proporção de unidades acetiladas/desacetiladas nas estruturas da quitina e 

quitosana é dependente da origem e do modo de obtenção do 

polissacarídeo/biopolímero. A extração da quitina pode resultar em N-desacetilação 
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parcial, mesmo quando são empregadas condições brandas nas etapas de 

desmineralização e desproteinização. A ―quitina bruta‖, que está associada a outros 

materiais constituintes das carapaças de organismos artrópodes, é um polissacarídeo de 

composição variável quanto ao peso molecular, teor e distribuição de unidades 

acetiladas/desacetiladas ao longo da cadeia do polímero. Isso reflete diretamente nas 

características da quitosana comercial produzida a partir da quitina (CAMPANA-

FILHO, BRITO et al., 2007).  

O tratamento da quitina em solução aquosa de NaOH a 40-45% 

(m/v), com intervalos de temperatura de 90-120°C, durante 4-5 horas, resulta na N-

desacetilação da quitina. As condições utilizadas para a desacetilação determinam a 

massa molar média e o grau de desacetilação da quitosana (DASH et al., 2011). Ambos 

são parâmetros fundamentais que definem as propriedades físico-químicas da quitosana 

(MOURYA; INAMDAR, 2008).  

De acordo com Dash et al. (2011), a variação do grau de desacetilação (GD) da 

quitosana pode influenciar de diferentes formas nas propriedades do biopolímero, 

conforme está representado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Relação entre parâmetros estruturais e propriedades da quitosana 

Propriedade Características 

estruturais
a
 

Solubilidade ↑ GD 

Cristalinidade ↓ GD 

Biodegradabilidade ↓ GD, ↓ Massa molar 

Viscosidade ↑ GD, ↑ Massa molar 

Biocompatibilidade ↑ GD 

 

a ↑ – Diretamente proporcional em relação à propriedade; ↓ – inversamente proporcional em 

relação à propriedade. 

 

De acordo com Thakur e Thakur (2014), a quitosana apresenta as seguintes 

características e propriedades físico-químicas: 
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Propriedades físico-químicas 
 

 Aminopolissacarídeo linear com elevado teor de nitrogênio; 

 Estrutura rígida de D-glicosamina; hidrofilicidade, elevada cristalinidade; 

 Base fraca; o grupo amino desprotonado atua como um nucleófilo poderoso 

(pKa 6,3); 

 Capacidade para formar ligações de hidrogênio intermoleculares; alta 

viscosidade; 

 Insolúvel em água e solventes orgânicos; solúvel em soluções ácidas aquosas 

diluídas; 

 Numerosos grupos reativos para reticulação e ativação química; 

 Forma sais com ácidos orgânicos e inorgânicos; 

 Propriedades quelantes e complexantes; 

 Condutividade iônica. 

 

Polieletrólitos (em pH ácido) 

 Biopolímero catiônico com alta densidade de carga; 

 Agente floculante; interage com moléculas negativamente carregadas; 

 Propriedades de captura e adsorção; filtração e separação; 

 Capacidade de formação de filme; adesividade; 

 Materiais para isolamento de biomoléculas. 

 

Propriedades biológicas  

 Biocompatibilidade; 

 Não tóxico; 

 Biodegradável; 

 Adsorvível; 

 Bioatividade; 

 Atividade antimicrobiana (fungos, bactérias, vírus); 

 Bioadesividade; 

 Propriedades: antiácido, antiulceras e antitumorais; 

 Anticoagulante sanguíneo; 

 Atividade hipolipidêmica. 
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3.2.2 Modificação química da Quitosana 

 

Os derivados modificados quimicamente da quitosana têm recebido crescente 

interesse nos últimos anos devido às suas propriedades químicas, físicas, biológicas e 

funcionais melhoradas em relação à quitosana não modificada. Em outras palavras, a 

funcionalização não afeta estruturalmente a cadeia polimérica da quitosana, pois 

mantém a estrutura física e as propriedades bioquímicas originais e agrega ao polímero 

propriedades novas ou melhoradas (KUMAR et al., 2004). Estas incluem melhor 

solubilidade em soluções orgânicas e aquosas numa vasta gama de pH, 

biocompatibilidade melhorada, atividade antimicrobiana potencializada e reatividade 

com outras substâncias (SARWAR et al., 2015). 

A presença de grupos reativos NH2 e OH na composição da quitosana (Figura 4) 

permite diversas alterações estruturais, as quais são responsáveis por mudanças no 

desempenho das propriedades físico-químicas do polímero e expansão dos seus campos 

de aplicação (ALVES, 2013). 

No entanto, vale ressaltar que além de modificações químicas, a quitosana pode 

ter suas propriedades físico-químicas alteradas através de associações físicas (Figura 5) 

com outras estruturas moleculares (SHUKLA et al., 2013).  

 

Figura 5 – Esquematização das vias de modificações para a quitosana modificada 

 

Fonte: adaptado de Shukla et al. (2013) 

 

Inúmeros trabalhos têm sido propostos na literatura descrevendo possibilidades 

de derivatização da quitosana. As modificações típicas incluem reações de hidrólise 
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(WU, 2011), nitração (JHA; HALADA; MCLENNAN, 2013), acetilação (LIU et al., 

2012), carboxilação (BARAN; AÇĐKSÖZ; MENTEŞ, 2015), acilação (SINGH et al., 

2014), formação de base de Schiff (MENAKA; SUBHASHINI, 2016), sulfonação (GU 

et al., 2015), alquilação (LIU et al., 2015), quaternização (CHEN et al., 2013), oxidação 

(MURINOV et al., 2010), copolimerização por graftização (FERFERA-HARRAR et 

al., 2013), entre outras. A Figura 6 mostra alguns exemplos de reações possíveis para a 

obtenção de derivados de quitosana (SANTOS, 2004). 

 

Figura 6 – Esquema de representação das diversas reações para obtenção de derivados de quitosana 

 

 

 

Fonte: (Santos, 2004) 

 

Os derivados da quitosana têm propriedades físico-químicas que diferem do 

polímero original. O biopolímero derivado da quitina possui fracas propriedades 
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mecânicas e é facilmente solubilizado em soluções de ácidos, como o ácido clorídrico e 

ácido acético (CHEN et al., 2008; POPURI et al., 2009). Além disso, sua baixa área de 

superfície interna limita o acesso aos sítios de adsorção não-expostos (grupos amina), 

assim diminuindo a capacidade máxima e velocidade em processos de adsorção (GREM 

et al., 2013). Essas limitações podem ser resolvidas promovendo-se reticulações 

químicas nas cadeias poliméricas da quitosana, aumentando a resistência química e 

otimizando a capacidade de adsorção de substâncias.    

A reticulação química torna o sistema polimérico altamente insolúvel em água. 

Isto ocorre porque o agente reticulante forma ligações cruzadas intermoleculares entre 

as macromoléculas do polissacarídeo (quitosana intercruzada ou reticulada), que são 

responsáveis pela redução da mobilidade das cadeias (CRINI, 2005). Esta característica 

é importante para o processo de adsorção, uma vez que a reticulação promove um 

prolongamento da vida útil do material e aumento da sua estabilidade química 

(RINAUDO, 2010). Além disso, melhora a resistência mecânica e reduz o seu 

intumescimento quando em contato com a água (YU et al., 2011). 

A quitosana pode ser reticulada por meio de uma reação entre os grupos OH ou 

NH2 das cadeias com um determinado agente reticulante, formando uma estrutura 

tridimensional (WU et al., 2015). Particularmente, no caso da utilização do 

glutaraldeído, como agente reticulante, a reação ocorre entre os grupos carbonila (C=O) 

do glutaraldeído e os grupos amina (NH2) da quitosana, conforme ilustrado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Representação da reação de reticulação entre a quitosana e o gultaraldeído 

 

 

 

  

 

Fonte: autor (2019) 
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 Entretanto, a reação de reticulação entre a quitosana e o glutaraldeído é 

reversível de acordo com o valor de pH do meio reacional. A base de Schiff (imina) 

formada é facilmente protonada em meio ácido, logo desfazendo a reticulação química.  

Pensando nesse revés, Alves, Vidal e Balaban (2009) propuseram modificar 

quimicamente a quitosana a partir de uma reação de N-alquilação redutiva. Assim, 

quando em presença de um agente redutor, como o borohidreto de sódio (NaBH4) ou 

cianoborohidreto de sódio (NaBH3CN), ocorre a redução dos grupos iminas pré-

formados, conforme representado na Figura 8. Dessa forma, a reversibilidade inicial da 

reação é suprimida. 

 

Figura 8 – Reação de redução entre a base de schiff e o borohidreto de sódio 

 

 

 

Fonte: autor (2019) 

 

3.2.3 Aplicações 

 

A quitosana é um dos biopolímeros mais atraentes derivados de recursos 

renováveis (biomassa marinha). Possui propriedades notáveis, como listado na seção 

3.2.1, permitindo sua aplicação em muitas áreas do campo da ciência e tecnologia de 

materiais, particularmente aquelas relacionadas a biomateriais e auxiliares médicos 

(CARREIRA et al., 2010).  
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A quitosana e seus derivados têm aplicações em diversos setores de atividades, o 

que evidencia a versatilidade desse polissacarídeo. Algumas das principais aplicações 

desse biopolímero estão listadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Listagem de referências sobre as diversas aplicações da quitosana 

 

  Referências 

Águas residuais Remoção de íons metálicos (PONTONI; FABBRICINO, 

2012) 

 Remoção de corantes (DOTTO et al., 2015) 

 Membranas nos processos de 

purificação 

(MCCLOSKEY; JU; 

FREEMAN, 2010) 

Indústria alimentícia Anti-colesterol e gordura (CHANG; YAO; CHIANG, 

2012) 

 Material de embalagem (HROMIŠ et al., 2016) 

 Conservante e aditivo alimentar (KHAN; ULLAH; OH, 2016) 

Agricultura Liberação controlada de 

agroquímicos 

(QUIÑONES et al., 2010) 

 Revestimento de sementes  (ZIANI; URSðA; MATÉ, 2010) 

Indústria de papel Tratamento de superfície de 

papel adesivo 

(ASHORI et al., 2013) 

Cosméticos Cremes e loções (TATU, 2015) 

Aplicação biomédica Liberação controlada de 

fármacos 

(HU et al., 2015) 

 Engenharia de tecidos (ORYAN et al., 2017) 

 Cicatrização de feridas (YUAN et al., 2015) 

 

 A quitosana pode ser facilmente processada em géis (SADIK; GHAMRAWY; 

EL-GALIL, 2015), membranas (LIU et al., 2015), nanofibras (THIEN et al., 2014), 
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micropartículas (MA et al., 2018), nanopartículas (SOUTO et al., 2016), andaimes 

(ESQUERDO et al., 2014) e esponjas (WANG et al., 2016). As várias formas de 

processamento da quitosana mostram a versatilidade desse polissacarídeo, contribuindo 

assim para o desenvolvimento de novos produtos. 

 

3.2.4 Métodos para preparação de microesferas de Quitosana 

 

A quitosana é um polímero amplamente utilizado sob diferentes formas, como 

listado na sessão anterior. Logo, especificamente para a síntese de microesferas com 

morfologia núcleo-casca, os núcleos poliméricos de quitosana podem ser obtidos por 

vários métodos de acordo com Sinha et al. (2004), conforme representado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Métodos para a preparação de microesferas de quitosana 

 

 

 

Fonte: adaptado de Sinha et al. (2004) 

 

Dentre todos os métodos listados na Figura 9 para o preparo de núcleos de 

quitosana, a reticulação química por meio de uma emulsão simples é um dos mais 

descritos na literatura (BIRÓ et al., 2009; ZENG et al., 2011; CHEN et al., 2014; 

WALKE et al., 2015; DAI et al., 2017).   
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Este método explora a reatividade do grupo funcional amina presente na 

estrutura química da quitosana para reticular com os grupos reativos disponíveis no 

agente reticulante, por exemplo, o glutaraldeído. Para isso, prepara-se uma emulsão de 

água em óleo (W/O) para a emulsificação da solução aquosa de quitosana na fase não-

aquosa. Além disso, um tensoativo adequado é usado para estabilizar as gotículas 

aquosas dispersas na fase orgânica. Em seguida, a emulsão estável é reticulada usando 

um agente reticulante apropriado para ―endurecer‖ a micela. Posteriormente, as 

microesferas são filtradas, lavadas repetidamente com álcool e depois secas (DASH et 

al., 2011).  

Este método é útil para controlar o tamanho das partículas, em especial os 

núcleos poliméricos, controlando o tamanho das gotículas da fase dispersa. No entanto, 

o tamanho de partícula do produto final também é dependente do efeito do agente 

reticulante utilizado durante o ―endurecimento‖ das gotas da fase aquosa, juntamente 

com a velocidade de agitação, já que o aumento do número de reticulações favorece a 

formação de partículas menores (BIRÓ et al., 2009; DASH et al., 2011). 

Funes, Vicente e Vicente (2017) utilizaram microesferas magnéticas de 

quitosana como material adsorvente de baixa densidade e toxicidade para a remoção do 

fósforo, a principal causa do processo de eutrofização, presente em lagos. Para isso, as 

micropartículas de quitosana foram preparadas utilizando a técnica de reticulação em 

uma suspensão de fase reversa (emulsão simples). Na preparação foi utilizado o 

tensoativo comercial Span-80 para garantir a estabilidade da emulsão e a esfericidade 

das gotículas da fase dispersa na solução dispersante de óleo mineral. Além disso, 

durante o processo, o glutaraldeído foi utilizado como agente reticulante com a 

finalidade de aumentar a resistência mecânica das microesferas formadas. As 

microesferas foram caracterizadas usando microscopia eletrônica de varredura, difração 

de raios-X, espectroscopia de absorção na região do infravermelho, magnetometria de 

amostra vibrante, análise termogravimétrica, mobilidade eletroforética e medidas de 

turbidez. 

Em outra investigação, Zhou et al. (2012) apresentaram a optimização e 

caracterização da preparação de microesferas de quitosana usando o método estatístico 

de superfície de resposta (Response Surface Methodology – RSM). Este trabalho teve 

como objetivo principal aplicar o método RSM para obter microesferas com superfície 

esférica suave e distribuição de tamanho homogênea por meio da técnica de reticulação 
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em emulsão simples, considerando o efeito de oito fatores: concentração da quitosana, 

concentração do ácido acético, volume de Span-80, volume de tolueno (utilizado como 

fase dispersante), velocidade de agitação, tempo de emulsificação, volume de solução 

de formaldeído e tempo de reticulação. Os resultados experimentais indicaram que a 

concentração de quitosana, a concentração de ácido acético e o volume de tolueno 

tiveram efeitos significativos na formação das microesferas de quitosana. Por fim, 

concluíram que as concentrações apropriadas seriam: 2% (m/v) de quitosana 

solubilizada em 1,7% (v/v) de ácido acético. Para o processo, 100 mL de solução de 

quitosana foram adicionados em 488 mL de Tolueno com 7 mL de Span-80 e 2 mL de 

Tween-80. A mistura foi mecanicamente agitada à 1100 rpm durante 60 min, seguido da 

adição de 10 mL de solução de formaldeído mantendo a agitação novamente por 60 

min. Dessa forma, o valor máximo (em massa) que pode ser obtido para microesferas de 

quitosana úmidas seria de 7,93 g sob condições ótimas. 

 

3.3 POLI(N-ISOPROPILACRILAMIDA) (PNIPAM) 

 

3.3.1 Sensibilidade à temperatura dos polímeros inteligentes 

 

A solubilidade de um polímero em solução aquosa depende de diferentes fatores 

como temperatura, peso molecular ou adição de um aditivo ou um co-solvente 

(MOGHANJOUGHI; KHOSHNEVIS; ZARRABI, 2016).  

Polímeros inteligentes ou sensíveis ao estímulo externo são geralmente definidos 

como macromoléculas capazes de sofrer transições de fase rápidas e reversíveis de uma 

estrutura hidrofílica para uma hidrofóbica (RECILLAS et al., 2009; KOTSUCHIBASHI 

et al., 2016). Assim, é possível produzir polímeros inteligentes que respondam a 

diferentes parâmetros, tais como pH, luz, temperatura, campo magnético e força iónica 

(SATO et al., 2015). 

No caso em que o estímulo externo é a mudança de temperatura, os polímeros 

são frequentemente referenciados como polímeros inteligentes termorresponsivos 

(OLIVEIRA et al., 2017). Tais polímeros pertencem à classe dos polímeros inteligentes 

mais estudados (ROY; BROOKS; SUMERLIN, 2013; TRZEBICKA et al., 2017). Em 

solução, podem apresentar dois limites de solubilidade: a UCST (upper critical solution 
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temperature) e a LCST (lower critical solution temperature) (ILČÍKOVÁ; TKÁČ; 

KASÁK, 2015).  

Quando os polímeros tornam-se insolúveis após o aquecimento, eles são 

caracterizados por uma temperatura de solução crítica inferior (LCST), em que a 

transição de fase ocorre com a elevação da temperatura. Por outro lado, quando os 

polímeros se tornam solúveis após o aquecimento, são caracterizados por uma 

temperatura de solução crítica superior (UCST), na qual ocorre a transição por 

resfriamento. Os polímeros com LCST comumente se dissolvem em solvente aquoso, 

enquanto os polímeros com UCST comumente se dissolvem em solventes orgânicos 

(HRUBÝ; FILIPPOV; ŠTĚPÁNEK, 2015; GANDHI et al., 2015).  

 Em polímeros, a sensibilidade à temperatura vem do equilíbrio entre 

segmentos hidrofílicos e hidrofóbicos presentes nas unidades monoméricas ou nos 

blocos de polímero. As interações intra e intermoleculares entre os segmentos 

hidrofóbicos levam à agregação da cadeia polimérica ou reticulação física (KIM et al., 

2009). 

Especificamente, abaixo da LCST, as ligações de hidrogênio entre os grupos 

hidrofílicos do polímero e as moléculas de água são predominantes, o que favorece a 

solubilidade do polímero no meio. No entanto, acima da LCST, as ligações de 

hidrogênio são enfraquecidas (desidratação) e as interações polímero-polímero tornam-

se mais fortes. Consequentemente, as cadeias do polímero compactam, levando à 

turvação do sistema (HSU; CHU; YANG, 2011; CONDON; MARTIN; JAYARAMAN, 

2017). Este comportamento é atribuído à transição da cadeia polimérica no solvente 

entre um estado expandido como novelo (abaixo da LCST) e um estado compactado 

como glóbulo (acima da LCST) (BAJPAI et al., 2008; BHARADWAJ et al., 2016) 

como mostrado no esquema da Figura 10. 
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Figura 10 - Esquema demonstrando a mudança na conformação do polímero (novelo-glóbulo) observada 

quando uma solução de polímero é aquecida através da LCST 

 

 

 

Fonte: Phillips e Gibson (2015) 

 

Mais precisamente, são formadas duas fases em equilíbrio, em que uma tem uma 

alta concentração de polímero e a outra uma baixa concentração de polímero. A LCST 

representa o ponto mínimo da curva composição versus temperatura e a UCST o ponto 

máximo (Figura 11) (WEBER; HOOGENBOOM; SCHUBERT, 2012; PHILLIPS; 

GIBSON, 2015). 

 

Figura 11 - Representação da transição de fase associada à LCST (Esquerda) e UCST (direita). A linha 

azul representa o limite de separação de fase no qual um ponto de nuvem é observado 

 

 

 

Fonte: adaptado de Phillips e Gibson (2015) 

 

A LCST pode ser explicada através da termodinâmica, considerando 

a equação da energia livre de Gibbs ∆G = ∆H – T.∆S (DIMITROV et al., 2007). Tal 

comportamento ocorre devido ao balanço entre os efeitos hidrofóbicos, hidrofílicos e o 
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estado de ordem das moléculas de água ao redor do polímero. As interações polímero-

solvente, que favorecem a dissolução do polímero, estão relacionadas ao fator entálpico 

(∆H). Já as interações hidrofóbicas estão relacionadas ao fator entrópico (∆S) e são as 

responsáveis pelo colapso do polímero (OLIVEIRA, 2016; ABDELATY; KUCKLING, 

2016). O ganho entrópico se origina logo que as moléculas de águas complexadas com 

os grupos hidrofílicos são liberadas quando a temperatura de transição é atingida 

(MEDEIROS, 2010). 

Uma importante família dos polímeros termorresponsivos com LCST são as 

poliacrilamidas N-alquilsubstituídas, tendo como representante principal a poli(N-

isopropilacrilamida) (PNIPAM) (YU et al., 2015; SAHN et al., 2016; LANG et al., 

2017), que será abordada mais detalhadamente na próxima sessão. 

 

3.3.2 Estrutura da PNIPAM e suas propriedades 

  

A poli(N-isopropilacrilamina) (PNIPAM) é o polímero termorresponsivo mais 

amplamente estudado, que mostra uma transição de fase reversível a uma temperatura, 

conhecida como temperatura de solução crítica inferior (LCST), de aproximadamente 

32°C em solução aquosa (GUO et al., 2014; HEYDA; DZUBIELLA, 2014; 

BISCHOFBERGER; TRAPPE, 2015; KOTSUCHIBASHI et al., 2016; LANG et al., 

2017). 

A PNIPAM (Figura 12) é caracterizada como um homopolímero não-iônico que 

possui grupos hidrofílicos (amida) e hidrofóbicos (isopropila) em sua estrutura química. 

Além disso, possui grande potencial em aplicações biomédicas uma vez que a LCST 

está próxima da temperatura do corpo humano (COSTA; SILVA; ANTUNES, 2015). 

 

Figura 12 - Representação esquemática da poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAM) 

  

Fonte: adaptado de Oliveira et al. (2017) 
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Quando a temperatura é baixa, o grupo amida hidrofílico é solvatado por 

moléculas de água, conforme a Figura 13, logo o polímero é passível de solubilização. 

A ligação de hidrogênio formada resulta em um invólucro de hidratação altamente 

estruturado. No entanto, quando a temperatura é elevada, a ligação de hidrogênio é 

enfraquecida e, posteriormente, as interações entre os grupos hidrofóbicos [--CH(CH3)2] 

tornam-se fortes, resultando, assim, na liberação de água da estrutura. Simultaneamente, 

ocorre o colapso das cadeias de polímero, com consequente transição de fase de volume 

(KUMAR et al., 2007; HAQ; SU; WANG, 2017). 

 

Figura 13 – Representação das interações polímero-solvente e polímero-polímero para a PNIPAM 

 

Fonte: Medeiros (2010) 

 

Ainda há muitas incertezas sobre a solubilidade/insolubilidade da PNIPAM e de 

outros polímeros com comportamento semelhante (PELTON, 2010). Sarkar (1995) e 

Hussain (2002) afirmaram que as moléculas de água formam uma estrutura rígida local 

ou uma "estrutura semelhante ao gelo" em torno dos grupos metila (-CH3) impedindo a 

interação entre os grupos isopropílicos de cada monômero, o que leva à dissolução total 

do polímero abaixo da LCST. No entanto, quando a temperatura da solução está acima 

da LCST, esta "a estrutura gelificada‖ quebra e os grupos hidrofóbicos são expostos um 

ao outro, levando ao colapso das cadeias de polímero e, consequentemente, a agregação 

intermolecular ocorre. 
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A PNIPAM permanece em uma conformação de novelo aleatório abaixo da 

LCST, enquanto que colapsa em um glóbulo acima da LCST. Além disso, numa visão 

termodinâmica, o colapso a temperaturas mais elevadas é combinado com o grande 

ganho de entropia translacional das moléculas de água o que supera a perda de entropia 

conformacional de polímero em colapso. Este é o mecanismo bem estabelecido de 

entropia do colapso de polímeros LCST (OLIVEIRA et al., 2017). Neste contexto, a 

transição de novelo aleatório para glóbulo, além da temperatura, pode ser influenciada 

por fatores, como: presença de co-solvente (HORE et al., 2013), de co-monômero (LIU 

et al., 2014) e de eletrólitos (DU; WICKRAMASINGHE; QIAN, 2013). 

Várias investigações mostraram que a LCST da PNIPAM na água é quase 

independente da massa molecular e da concentração (MILEWSKA; SZYDLOWSKI; 

REBELO, 2003; OKADA; TANAKA, 2005). No entanto, de acordo com Tanaka et al. 

(2011) a LCST da PNIPAM independe da concentração até o limite de 20% em massa. 

É possível controlar a temperatura de transição por modificação 

(copolimerização) com monômeros hidrofílicos (aumento na LCST) ou hidrofóbicos 

(diminuição da LCST) (MARQUES, 2012). Por exemplo, quando a N-isopropil 

acrilamida (NIPAM) é copolimerizada com monômeros hidrofílicos, tais como a 

acrilamida (AAM), a LCST aumenta para cerca de 45°C quando 19% (em mol) de 

AAm são incorporados ao polímero; LCST diminui para cerca de 10°C quando 40% 

(em mols) de N-terc-butilacrilamida (NtBAAM) é adicionada ao polímero (HOFFMAN 

et al., 2000). 

 

3.3.3 Aplicações 

 

Os sistemas poliméricos sensíveis à estímulos externos possuem grande 

potencial de aplicação em engenharia (CHEN et al., 2015), biotecnologia (CAO; 

WANG, 2016) e medicina (CHANG et al., 2015). A característica-chave de tais 

sistemas é uma modificação reprodutível e ajustável de, por exemplo, propriedades 

volumétricas ou elásticas, que ocorrem a partir de uma transição de fase (PHILIPP et 

al., 2014). 

A PNIPAM, em solução aquosa, apresenta LCST com uma temperatura crítica 

(Tc) com valor aproximado de 32°C. Essa temperatura é próxima da temperatura 
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corporal, o que concede ao polímero termorresponsivo uma vasta gama de aplicações 

biotecnológicas (HEYDA; DZUBIELLA, 2014). 

Esse polímero termorresponsivo pode ser usado para formar materiais 

inteligentes com tamanho da ordem de nano ou micrometros, tais como géis 

(UTASHIRO; TAKIGUCHI; SATOH, 2016), micelas (LUO et al., 2015), cápsulas 

(CHENG et al., 2007) e partículas (PAN et al., 2015). Estes materiais em diferentes 

formas físicas apresentam diversas aplicações, incluindo tratamento de águas residuais 

(LÜ et al., 2016), liberação controlada de fármacos (ASHRAF et al., 2016), 

modificação de superfície (GUO et al., 2014), engenharia de tecidos (LIMA; 

MORALES; CABRAL, 2016) e terapia gênica (JGAMADZE et al., 2015). 

Outros trabalhos mostram aplicações da poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAM) 

como modificador de superfície (ZHAO et al., 2013; SHI et al., 2014; BAGÁN et al., 

2016; MANIVANNAN et al., 2016) 

Manivannan et al. (2016) grafitizaram ―escovas‖ (brushes) termorresponsivas de 

PNIPAM na superfície de microesferas de SiO2 monodispersas através da 

polimerização radicalar por transferência atômica para gerar microesferas com 

morfologia núcleo-casca SiO2@PNIPAM (SPMs).  

As microesferas SPMs sintetizadas foram caracterizadas por espectroscopia de 

absorção na região do infravermelho (FTIR), microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), microscopia eletrônica de transmissão (MET) e análise termogravimétrica 

(TGA).  

 O esquema reacional representado na Figura 14 mostra as etapas da síntese das 

microesferas SPMs. 
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Figura 14 - Representação esquemática da síntese de microesferas de sílica híbrida, enxertada com 

PNIPAM termorresponsiva via SI ATRP. As cadeias azuis indicam a PNIPAM ligada 

 

 

Fonte: adaptado de Manivannan et al. (2016) 

 

Ao aumentar a temperatura do sistema de dispersão dessas microesferas em 

solução aquosa acima da temperatura crítica LCST da PNIPAM, o comportamento 

termorresponsivo das escovas de PNIPAM resultaram na precipitação (agregação 

tridimensional) da SPMs em solução conforme representado na Figura 15. 

 

Figura 15 - Representação esquemática das microesferas termoresponsivas em solução acima e abaixo da 

temperatura de transição de fases LCST. 

 

Fonte: Manivannan et al. (2016) 
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3.3.4 Métodos de formação de escovas de PNIPAM sobre microesferas poliméricas 

 

A reação de copolimerização por grafitização (enxertia) de monômeros vinílicos 

nas cadeias de polissacarídeos através da iniciação por radicais livres tem atraído o 

interesse de muitos pesquisadores (RADHAKUMARY et al., 2007; WANG et al., 

2014; METZLER; CHYLIŃSKA; KACZMAREK, 2015; SUTIRMAN et al., 2017). A 

grafitização possibilita a produção de partículas poliméricas com propriedades 

diferenciadas em relação aos seus precursores, assim, ampliando a gama de  aplicações 

(MARQUES, 2012).  

A copolimerização por grafitização na cadeia da quitosana via grupos hidroxila 

e/ou amina tem sido uma maneira efetiva para ampliar o potencial de aplicação desse 

polissacarídeo (WANG et al., 2012). Dessa forma, especificamente, várias maneiras de 

unir as cadeias de quitosana com as de poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAM) têm sido 

propostas. 

Com relação ao mecanismo para a reação de copolimerização de monômeros 

vinílicos, como a PNIPAM, com cadeias de quitosana, usando nitrato de cério 

amoniacal (NCA) ou algum persulfato (XPS) como iniciadores, por exemplo, várias 

hipóteses têm sido propostas quanto ao ponto da cadeia de quitosana em que ocorrerá a 

formação de radicais livres para iniciar a reação (MARQUES, 2012). 

Seetapan et al. (2005) sintetizaram um copolímero de quitosana-g-poli(N-

isopropilacrilamida) via copolimerização radicalar da PNIPAM na estrutura da 

quitosana de baixo peso molecular. Essa copolimerização foi realizada usando nitrato de 

cério amoniacal (NCA) como iniciador sob atmosfera de nitrogênio. A análise dos 

dados de FTIR indicou que as cadeias do monômero vinílico estavam covalentemente 

ligadas à estrutura da quitosana por meio dos radicais gerados no grupo amina primária. 

O enxerto das cadeias laterais de PNIPAM na estrutura principal de quitosana 

hidrofílica não permitiu a separação de fases macroscópica das cadeias laterais em 

temperaturas altas. No entanto, a separação microscópica de fases ocorreu quando as 

cadeias laterais de PNIPAM começaram a se auto agregarem quando a temperatura foi 

aumentada para a temperatura crítica, a chamada temperatura de associação (LCST). A 

separação microscópica de fases foi observada à medida que o sistema se tornava turvo. 

A agregação das cadeias laterais levou à formação de uma rede física reversível do 

copolímero que induziu as propriedades termoresponsivas do sistema. 
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Em outro trabalho, Oh, Bismarck e Chan-park (2014) sintetizaram o copolímero 

quitosana-graft-PNIPAM-graft-oligoprolina. Na primeira etapa da síntese, os autores 

prepararam o copolímero quitosana-graft-PNIPAM (CSN) utilizando o nitrato de cério 

amoniacal como iniciador da reação de polimerização sob atmosfera inerte de 

nitrogênio. De acordo com o esquema reacional apresentado na Figura 16, o iniciador 

NCA promoveu a formação dos radicais no grupamento amina da quitosana. 

 

Figura 16 – Representação esquemática da iniciação radicalar com nitrato de cério amoniacal para a 

reação de grafitização da PNIPAM em Quitosana 

 

 

Fonte: adaptado de Oh, Bismarck e Chan-park (2014) 

 

Entretanto, Lee et al. (2004) propuseram que o NCA abstrai um hidrogênio do 

grupo CH ligado à amina primária da glucosamina, conforme apresentado no esquema 

da Figura 17. 
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Figura 17 – Representação esquemática da síntese da Quitosana-graft-NIPAAM 

 

 

 

Fonte: adaptado de Lee et al. (2004) 

 

Já em outra proposta de mecanismo diferente, Gaffar, El-rafie e El-tahlawy 

(2004) sugerem que a incorporação de um monômero vinílico, o anidrido itacônico, nas 

cadeias de quitosana iniciada por NCA, pode ocorrer pela reação radicalar entre as 

duplas ligações do anidrido itacônico e as hidroxilas primárias das cadeias de quitosana, 

como apresentado no esquema da Figura 18. 
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Figura 18 – Esquema de enxertia de monômero vinílico nas cadeias de quitosana 

 

 

Fonte: adaptado de Gaffar, El-rafie e El-tahlawy (2004) 

 

Diversos mecanismos também têm sido propostos para a iniciação da quitosana 

(CS) utilizando persulfatos. Por exemplo, Wang e Yu (2015) propuseram a síntese do 

copolímero quitosana-graft-PNIPAM utilizando o persulfato de potássio (KPS) como 

iniciador para gerar os radicais na CS, especialmente em C6-OH e C2-NH2. Após a 

reação ter sido iniciada, a ligação dupla do monômero NIPAM foi atacada e 

polimerizada para formar o copolímero enxertado CS-g-PNIPAM. O esquema reacional 

da síntese da CS-g-PNIPAM está representado na Figura 19. 
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Figura 19 – Esquema reacional para a síntese da quitosana-graft-PNIPAM utilizando o KPS como 

iniciador 

 

 

 

Fonte: adaptado de Wang e Yu (2015) 

 

Logo, a compilação dessas informações sugere que quando a reação de 

grafitização da PNIPAM na cadeia da quitosana (QS) ocorrer por meio da formação de 

radicais livres, o radical iniciador não será seletivo, e poderá atacar qualquer um dos 

pontos da cadeia de QS susceptíveis à formação de radicais livres. Portanto, não há um 

mecanismo unânime que explique a reação entre PNIPAM e QS, iniciado tanto por 

NCA, quanto por persulfato (MARQUES, 2012). 

Outras metodologias também têm sido investigadas. Bao et al. (2010) estudaram 

a síntese do copolímero de quitosana-graft-poli(N-isopropilacrilamida) (CS-g-

PNIPAM) por combinação das técnicas de polimerização radicalar por transferência 

atômica (ATRP) e de click reaction (método usado para construir moléculas com 

arquitetura molecular complexa)  O estudo foi dividido em três partes. Na primeira, os 

autores promoveram a síntese da PNIPAM tendo o grupo terminal azida (PNIPAM-N3) 
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via ATRP. Assim, obtendo-se o primeiro precursor da click reaction com peso 

molecular e polidispersidade controlados. Já na segunda etapa, propuseram a síntese do 

outro precursor da click reaction. A alquinil quitosana foi preparada pela reação de 

amidação da quitosana com ácido pent-4-inóico na presença de cloridrato de EDC/NHS. 

Por fim, na última etapa ocorreu a síntese do copolímero CS-g-PNIPAM via click 

reaction catalisada por sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4·5H2O) sob atmosfera 

inerte de argônio. Essa reação é caracterizada pela alta especificidade e bons 

rendimentos. A Figura 20 mostra a representação esquemática das etapas reacionais 

descritas no trabalho. 

 

Figura 20 – Rota sintética da CS-g-PNIPAM via ATRP e Click Chemistry 

 

  

 

Fonte: Bao et al. (2010) 
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3.4 ÁGUAS OLEOSAS 

 

3.4.1 Origem 

 

A água produzida, também conhecida como água residual, salmoura de campo 

de petróleo ou água de formação, pode ser assim chamada por estar associada à 

produção de petróleo (WOODALL et al., 2001). É tida como o principal efluente da 

indústria do petróleo (AMINI et al., 2012).  

 A água produzida é um dos principais poluentes do ambiente aquático e do 

terrestre, sendo gerada diariamente por uma variedade de atividades industriais, 

especialmente por processos de separação do petróleo (CHAKRABARTY; GHOSHAL; 

PURKAIT, 2010). 

A explicação para a origem da água produzida associada ao petróleo está ligada 

às condições ambientais envolvidas durante a formação do petróleo. Um ambiente 

geológico marinho ou lacustre, no qual tenha ocorrido intensa deposição de matéria 

orgânica, seguido de posterior soterramento e com condições físico-químicas 

específicas, reúne os requisitos primordiais para o surgimento do petróleo nas rochas 

geradoras. O petróleo gerado migra então pelas rochas permeáveis adjacentes que 

quando trapeadas estruturalmente por rochas impermeáveis, resultam nas rochas 

reservatório, nas quais ficam retidas as acumulações do petróleo gerado. Durante 

milhões de anos o petróleo se concentra, separando-se da água conata, mas em alguns 

casos, mantém permanente contato (Figura 21) principalmente quando existem 

aquíferos próximos à zona produtora (SANTOS, 1984). 
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Figura 21 – Representação de um reservatório de óleo e gás, com a presença de água 

 

 

 

Fonte: Nova e Pissolato (2013) 

 

Ao efetuar o tratamento do óleo produzido, reduzindo o teor de água a valores da 

ordem de 1% em volume, é separada uma grande quantidade de água, contendo óleo e 

outros contaminantes (MORAES et al., 2004). 

 

3.4.2 Caracterização da água oleosa  

 

A água produzida apresenta composição química complexa e variada, como 

pode ser visto na Tabela 3, dependente da formação geológica subterrânea de origem. 

No entanto, é caracterizada por uma variedade de metais, hidrocarbonetos e elevada 

salinidade (COLLINS, 1975). 
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Tabela 3 - Análise físico-química de uma água produzida de um poço de petróleo em Sergipe – Alagoas 

 

CARACTERÍSTICA FAIXA DE RESULTADO (mg/L) 

 Mínimo Máximo 

Salinidade 28.445 142.914 

Densidade 20/4 1,020 1,125 

Bário 10 868 

Alcalinidade total 72 630 

Dureza total 5.240 50.336 

Cloretos 17.240 86.614 

Ferro total 0,2 46,2 

Cálcio 1.318 17.808 

Magnésio 459 1.440 

Estrôncio 25 846 

Sódio 13.009 60.348 

Potássio 245 1.149 

Bicarbonatos 88 684 

Sulfatos 5 227 

Alumínio total 3,2 7,7 

Cádmio <0,01 0,01 

Chumbo <0,01 0,07 

Cobre total <0,01 0,20 

Níquel <0,01 0,04 

Zinco <0,01 2,42 

TOG 100 500 

 

Fonte: Gomes apud Petrobras (2009) 
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Esta análise físico-química também comporta valores referentes ao pH da água 

produzida analisada, apresentando resultados numa faixa de 6,4 a 7,2. 

O óleo presente na água produzida pode apresentar-se sob quatro aspectos: livre, 

disperso, emulsionado e solubilizado. O óleo livre representa as dispersões grosseiras, 

constituídas por gotas com diâmetro superior a 150 µm. Nessas circunstâncias, o óleo é 

facilmente removido por meio de processos de separação gravitacional. O óleo disperso, 

normalmente com diâmetros de gota entre 20 e 150 µm, também pode ser removido por 

processos gravitacionais; entretanto, a eficiência do processo de separação neste caso 

dependerá basicamente da distribuição dos diâmetros das gotas e da presença ou não de 

agentes estabilizantes. No caso do óleo emulsionado, o diâmetro das gotas situa-se 

abaixo de 20 µm, o que dificulta a sua separação por meios gravitacionais. Geralmente, 

o tratamento de óleo emulsionado requer a utilização de processos mais eficazes, tais 

como centrifugação ou flotação, associados ao emprego de produtos químicos. 

Finalmente, o óleo pode também estar solubilizado na água sendo extremamente difícil 

a sua remoção, requerendo o uso de processos químicos especiais (não-convencionais), 

tais como extração com solventes, métodos eletroquímicos e etc (OLIVEIRA, 1995; 

CHERYAN; RAJAGOPALAN, 1998). 

O teor de óleos e graxas (TOG) é um parâmetro que requer uma atenção 

especial. Tecnologias comumente utilizadas para a redução do TOG geralmente não são 

capazes de atingir a eficiência necessária (EBRAHIMI et al., 2009).   

A determinação do TOG pode ser realizada através das técnicas de 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho, colorimetria, fluorescência, 

cromatografia gasosa, cromatografia gasosa combinada com espectrometria de massa e 

cromatografia líquida de alta eficiência (MINTY; RAMSEY; DAVIES, 2000).   

 

3.5 PROBLEMÁTICA 

 

3.5.1 Impacto ambiental 

 

Água produzida é o efluente resultante dos processos de separação existentes 

durante diferentes tratamentos na produção de petróleo. O crescente volume resultante 

constitui-se em um perigo potencial para o meio ambiente. Os riscos ambientais 
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associados à água produzida podem variar em função da composição dessa água e do 

local em que haverá a disposição final do efluente. 

O descarte inadequado de efluentes implica em efeitos nocivos ao meio 

ambiente, na repercussão negativa indesejada, penalidades legais e um custo elevado 

com ações corretivas.  

 

3.5.2 Legislação ambiental 

  

A Resolução CONAMA n° 430, de 2011, que estabelece os padrões de descarte 

e reinjeção nos poços produtores. Nessa nova regulamentação também está previsto que 

as empresas operadoras de plataformas realizarão o monitoramento da água produzida a 

ser descartada pelas plataformas com valores de teor de óleos e graxas com limite 

máximo de 20 mg/L para óleos minerais e 50 mg/L para óleos vegetais e gorduras 

animais, além dos seguintes parâmetros: 

 

 Inorgânicos:  arsênio total (0,5 mg/L As), bário total (5,0 mg/L Ba), boro total  

(5,0 mg/L B), cádmio total (0,2 mg/L Cd), chumbo total (0,5 mg/L Pb), cianeto 

total (1,0 mg/L CN), cianeto livre (0,2 mg/L CN), cobre dissolvido (1,0 mg/L 

Cu), cromo hexavalente (0,1 mg/L Cr
+6

), cromo trivalente (1,0 mg/L Cr
+3

), 

estanho total (4,0 mg/L Sn), ferro dissolvido (15,0 mg/L Fe), fluoreto total (10,0 

mg/L F), manganês dissolvido (1,0 mg/L Mn), mercúrio total (0,01 mg/L Hg), 

níquel total (2,0 mg/L Ni), nitrogênio amoniacal total (20,0 mg/L N), prata total 

(0,1 mg/L Ag), selênio total (0,30 mg/L Se), sulfeto (1,0 mg/L S) e zinco total 

(5,0 mg/L Zn). 

 

 Orgânicos: benzeno (1,2 mg/L), clorofórmio (1,0 mg/L), dicloroeteno 

(somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans) (1,0 mg/L), estireno (0,07 mg/L), 

etilbenzeno (0,84 mg/L), fenóis totais (0,5 mg/L),  tetracloreto de carbono (1,0 

mg/L), tricloroeteno (1,0 mg/L), tolueno (1,2 mg/L) e xileno (1,6 mg/L). 

 

Devido ao enorme potencial de risco que a água produzida fornece, esta tem de 

ser gerenciada como material perigoso na indústria do petróleo, ou seja, de maneira 

segura e inteligente. 
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4 EXPERIMENTAL 

 

4.1 MATERIAIS 

 

A quitosana
1
 utilizada foi obtida da Sigma Aldrich com grau de desacetilação de 

76,5%, viscosidade intrínseca [η] = 213,56 mL/g e massa molar viscosimétrica média 

MV = 4,9x10
4
 g/mol, determinada pela equação de Mark–Houwink–Sakurada (SATO; 

YAMAMOTO, 2000). N-isopropilacrilamida (NIPAM) também foi adquirida da Sigma 

Aldrich. 

Os demais reagentes utilizados foram: ácido acético glacial P.A. 99,7% 

(Dinâmica Química Contemporânea LTDA), óleo mineral (Sigma Aldrich), Span 80 – 

surfactante não-iônico (Sigma Aldrich), hidróxido de sódio P.A. 97% (Cromato 

Produtos Químicos LTDA), glutaraldeído 50% (Vetec Química Fina LTDA), 

borohidreto de sódio P.S. (Vetec Química Fina LTDA), cloreto férrico anidro P.A. 

(Cromoline Química Fina LTDA), sulfato de ferro II heptahidratado P.A. (Cromoline 

Química Fina LTDA), cloreto de sódio (Synth LTDA), cloreto de cálcio (Synth LTDA) 

e heptano P.A. (Synth LTDA). O petróleo utilizado para a preparação das amostras de 

águas oleosas sintéticas foi doado pela PETROBRAS. 

 

4.2 METODOLOGIA 

 

4.2.1 Síntese das nanopartículas magnéticas 

  

O material magnético foi preparado com base no método de co-precipitação 

química proposto por Zhang et al. (2013).  

Inicialmente, foram preparados 500 mL de solução contendo 7,28 g de 

FeCl3.6H2O e 3,75 g de FeSO4.7H2O (razão molar 2:1). A mistura foi mecanicamente 

agitada à temperatura ambiente. Em seguida, a solução permaneceu sob agitação 

durante 3 h, em um banho de óleo vegetal a 30°C, em atmosfera de N2. Posteriormente, 

                                                             
1 As características e propriedades da quitosana utilizada neste trabalho foram determinadas por 

Marques, N. do N, et al. (2010), com a massa molar estimada através de equação de Mark-

Houwink-Sakurada para [µ] = 213,56 mL/g e o grau de desacetilação determinado por 1H 

RMN. 

https://www.lojasynth.com/synth
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sob agitação magnética vigorosa, foi adicionada, gota a gota, uma solução de NaOH 4,0 

mol/L até que o pH do meio ficasse entre 9,0 e 10,0. A mistura foi mantida na 

temperatura de 80°C durante 30 min, também em atmosfera de N2.  

Ao término deste procedimento, as nanopartículas de Fe3O4 foram isoladas do 

meio reacional por centrifugação a 3000 rpm e lavadas com água deionizada até pH 

próximo da neutralidade. A secagem foi realizada em estufa a 60°C por 24 h. 

 

4.2.2 Caracterização das nanopartículas magnéticas 

 

4.2.2.1 Análise de difração de raios-X 

 

A caracterização da composição química da amostra foi realizada por meio de 

difração de raios-X (DRX) usando um Difratômetro Rigaku MiniFlex II situado no 

Instituto de Física da UFRN, com radiação CuKa de λ = 1.541 Å. Os dados de DRX 

foram coletados à temperatura ambiente, com uma faixa de 2θ entre 20 e 70, taxa de 

varredura de 2 º.min
-1

 e passo de 0,005. O padrão DRX foi identificado usando o banco 

de dados JCPDS e refinado usando o método Rietveld com o programa MAUD, que foi 

fornecido com os parâmetros estruturais. 

  

4.2.2.2 Medida do tamanho de partícula  

 

A medida do tamanho de partícula por DLS (Espalhamento dinâmico de luz) do 

material magnético sintetizado foi realizada no equipamento Zeta Potential Analyzer 

(BrookHaven Instrument Corp., ZetaPlus/Bl-PALS) do Departamento de Engenharia 

Química da UFRN.  

Antes da medida, a suspensão foi deixada em banho de ultrassom de 40 kHz de 

frequência durante 30 minutos a 25°C. O procedimento foi feito a partir de suspensão 

em água deionizada de pH 7 e viscosidade de 1 cP. Uma suspensão com 1% m/V de 

concentração foi preparada dispersando o material magnético em água. Outros 

parâmetros foram: comprimento de onda do laser, 659 nm; ângulo de espalhamento, 

90°. O procedimento foi realizado a temperatura de 25°C e utilizando uma cubeta de 

quartzo com caminho óptico de 10 mm. 

 

http://www.bic.com/
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4.2.2.3 Análise de magnetometria de amostra vibrante 

 

 A caracterização magnética das partículas foi realizada em um Magnetômetro de 

Amostra Vibrante do Instituto de Física da UFRN, marca LakeShore, modelo da série 

7400, com sensibilidade de 10
-7

 e amplitude máxima do campo de até 1,7 T. Todas as 

análises foram realizadas à temperatura ambiente.  

 

4.2.3 Preparação das microesferas magnéticas de quitosana 

 

As microesferas poliméricas de quitosana foram obtidas através da técnica de 

reticulação química em uma suspensão de fase reversa (emulsão simples) de acordo 

com os trabalhos descritos por Jiang et al. (2005) e Funes et al. (2017). A preparação 

das microesferas de quitosana foi realizada sem a prévia purificação do polissacarídeo. 

Inicialmente, 0,33 g de nanopartículas magnéticas, sintetizadas na etapa 1, foi 

dispersado através do banho de ultrassom, na frequência de 40 KHz e temperatura de 

30°C, em 100 mL de solução de quitosana 1% por 10 min. Em seguida, 100 mL da 

suspensão foi adicionado gota-a-gota, com o auxílio de um gotejador, em uma mistura 

de 400 mL de óleo mineral (fase dispersante) e 22,5 g de Span 80 (surfactante). Durante 

todo o processo, a emulsão foi agitada mecanicamente a 1200 rpm por 30 min. 

Posteriormente, 5 mL de glutaraldeído 25% foi gotejado e a dispersão foi agitada por 

mais 1 hora a 40ºC para promover a reticulação química. Em seguida, uma solução de 

NaOH 1M foi gradualmente adicionada até obter pH 9-10, e a agitação foi mantida por 

2 horas a 70ºC. Finalmente, as microesferas magnéticas de quitosana foram separadas e 

lavadas consecutivamente com acetona e álcool isopropílico para garantir a retirada da 

fase óleo e da umidade residual. 

Numa etapa complementar, as microesferas magnéticas de quitosana sintetizadas 

foram dispersas em solução de borohidreto de sódio 1M durante 72 horas em 

temperatura ambiente. 

 

4.2.4 Caracterização das microesferas magnéticas quitosana 

 

As microesferas poliméricas de quitosana, com material magnético encapsulado, 

foram caracterizadas por microscopia eletrônica de transmissão (MET), espectroscopia 
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por energia dispersiva (EDS) espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

(FTIR) e magnetometria de amostra vibrante (VSM).        

 

4.2.4.1 Morfologia e tamanho de partícula 

 

 A morfologia e o diâmetro das microesferas magnéticas de quitosana foram 

determinados por microscopia eletrônica de transmissão utilizando o MEV TESCAN, 

modelo LMU – VEGA 3, acoplado com o detector STEM para aquisição de imagens de 

transmissão, do Laboratório de Caracterização da Embrapa Agroindústria Tropical. A 

análise foi feita em alto vácuo sob uma tensão de aceleração de 15 kV. 

   

4.2.4.2 Análise de espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

 

Espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) foi realizada utilizando um espectrômetro de marca Shimadzu, modelo 

IRAffinity-1, acoplado a um módulo ATR. Os parâmetros operacionais nessa análise 

foram: faixa de número de onda 400–4000 cm
-1

 e resolução 4 cm
-1

. 

 

4.2.4.3 Análise de Magnetometria de Amostra Vibrante 

 

 Essa determinação foi realizada de forma similar ao procedimento descrito no 

item 4.2.2.3 

 

4.2.5 Formação das escovas de PNIPAM na superfície das microesferas magnéticas 

de quitosana 

 

 Na etapa de modificação química da superfície das microesferas magnéticas de 

quitosana (MMQ), a polimerização por graftização da NIPAM em MMQ foi realizada 

utilizando o nitrato de cério amoniacal (NCA) como iniciador de acordo com uma 

adaptação da metodologia proposta Gupta e Khandekar (2006). 

Inicialmente, uma quantidade específica de MMQ (1%) foi dispersa em 50 mL 

de solução de ácido acético 10% v/v. Após borbulhar nitrogênio durante 30 min, 

NIPAM e NCA foram sucessivamente adicionados à dispersão de MMQ e a mistura 
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reacional foi agitada a 25ºC por 6 h. As concentrações utilizadas de MMQ, NIPAM e 

NCA estão descritas na Tabela 4.    

 

Tabela 4 – Concentrações usadas na preparação das microesferas de quitosana decoradas com PNIPAM 

 

 MMQ (%) [NIPAm] (mol/L) [NCA] (mol/L) 

Sistema 1 1 0,25 2x10
-3

 

Sistema 2 1 0,5 2x10
-3

 

  

Fonte: autor (2019) 

  

Após a reação de graftização, as microesferas resultantes foram separadas por 

filtração e lavadas excessivamente com água, acetona e álcool isopropilíco.   

 

4.2.6 Caracterização das microesferas magnéticas de quitosana  decoradas com 

PNIPAM 

 

As microesferas magnéticas de quitosana decoradas com PNIPAM foram 

caracterizadas por microscopia eletrônica de transmissão (MET), espectroscopia na 

região do infravermelho (FTIR), análise termogravimétrica (TGA), calorimetria de 

varredura diferencial (DSC) e magnetometria de amostra vibrante (VSM).        

  

4.2.6.1 Morfologia e tamanho das partículas 

  

Essa determinação foi realizada de forma similar ao procedimento descrito no 

item 4.2.4.1. 

 

4.2.6.2 Análise de espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

 

Essa determinação foi realizada de forma similar ao procedimento descrito no 

item 4.2.4.2. 

 

 

file:///C:/Users/MarcusVinicius/Desktop/Tese%20-%20Marcus.docx%23_Toc408970488
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4.2.6.3 Análise termogravimétrica 

 

O estudo do comportamento térmico das microesferas magnéticas de quitosana 

decoradas com PNIPAM foi feito por Termogravimetria em um Analisador 

Termogravimétrico da TA Instruments, modelo SDT Q600, do Instituto de Química da 

UFRN. Utilizou-se cadinho de alumina, atmosfera de nitrogênio com vazão de 50 

mL/min e razão de aquecimento de 20 ºC/min, da temperatura ambiente até 600ºC.   

 

4.2.6.4 Determinação da temperatura de transição por calorimetria exploratória 

diferencial 

 

 A temperatura de transição de fase (ou temperatura de agregação) da poli-(N-

isopropilacrilamida) na superfície de microesferas magnéticas de quitosana foi 

determinada por calorimetria exploratória diferencial (DSC) usando um calorímetro 

NETZSCH DSC 204. Todas as determinações, utilizando 2 g de amostra, foram 

conduzidas entre 27 e 50°C com uma taxa de aquecimento de 0,5 °C/min sob atmosfera 

de nitrogênio. 

 

4.2.6.5 Análise de Magnetometria de Amostra Vibrante 

 

Essa determinação foi realizada de forma similar ao procedimento descrito no 

item 4.2.2.3. 

 

4.2.7 Aplicação das microesferas magnéticas de quitosana decoradas com PNIPAM 

no tratamento de águas oleosas sintéticas  

 

As microesferas (MMQ, MMQ-PNIPAM1 e MMQ-PNIPAM2) na concentração 

de 2% (m/m) foram dispersadas em um volume específico de água oleosa sintética e 

mantidas sob agitação constante por 2 h, em 40ºC. 
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4.2.7.1 Preparo das águas oleosas sintéticas 

 

A água oleosa sintética utilizada nesse trabalho foi preparada de acordo com o 

procedimento adotado por Paixão e Balaban (2018) representado na Figura 22. 

 

Figura 22 - Representação esquemática da preparação da água oleosa sintética 

 

 

Fonte: Paixão e Balaban (2019) 

 

Preparou-se 1L de solução salina, com concentração de 55.000 ppm, contendo 

cloreto de sódio e cloreto de cálcio na proporção de 0,91:0,09 (10:1), 500 mg de 

petróleo (22º API) foram adicionados sob agitação vigorosa de 16.000 rpm durante 60 

minutos. Segundo Oliveira (2012), uma emulsão O/A preparada sobre agitação de 8000 

rpm no período de 60 minutos é capaz de produzir uma emulsão estável e com gotículas 

microscópicas de óleo.  

 

4.2.7.2 Determinação do teor de óleo e graxa  

 

 O teor de óleo e graxa (TOG) das amostras de água oleosa sintética foi 

determinado através da medida de absorbância utilizando o espectrofotômetro de UV-

VIS MultiSpec-1501 da Shimadzu. O procedimento adotado foi baseado no trabalho de 

Curbelo (2002). As amostras para serem lidas neste equipamento foram extraídas 

previamente com n-heptano, e neste solvente foi feita a quantificação do TOG da 

amostra. 

A porcentagem de óleo removido (%) foi determinada de acordo com a seguinte 

equação:  
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 leo removido( )=
Ci-Ce

Ci
                                                                                       Eq.1 

 

onde Ci and Ce são a concentração inicial e concentração de equilíbrio do óleo presente 

na água oleosa sintética (mg/L). 

 

4.2.7.2.1 Curva de calibração 

 

 Inicialmente, foi construída uma curva de calibração, absorbância versus 

concentração, a partir de uma amostra padrão de 800 ppm de óleo em n-heptano. Dessa 

solução padrão, foram feitas diluições necessárias para preparar soluções com 

concentrações de 10, 20, 40, 60 e 80 ppm. Em seguida, foi feita a determinação da 

absorbância das 5 soluções em espectrofotômetro de UV-VIS, a 262 nm. Henderson e 

colaboradores (1999) mostraram que o comprimento de onda (262 nm) é referente aos 

cromóforos presentes nos compostos aromáticos. 

 

4.2.7.2.2 Procedimento de determinação do TOG 

 

 O procedimento adotado para a determinação da concentração do óleo 

consistiu em: 

 

Retirada de alíquota de 10 mL da solução de água oleosa sintética, 2 horas após a 

remoção magnética das microesferas; 

Adição de 3 mL de n-heptano para extração da fase oleofílica; 

Agitação por 2 minutos; 

Após a extração, coleta de 2 mL da fase oleofílica; 

Leitura da absorbância no espectrofotômetro de UV-visível; 

Realização dos cálculos para a determinação do teor de óleo e graxas (TOG). 

 

4.2.8 Avaliação do tempo de interação íon-PNIPAM na eficiência de remoção de 

óleo 

 

Para avaliar o tempo de interação íon-PNIPAM, uma amostra de água oleosa 

sintética foi preparada com TOG inicial de 100 ppm. 
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 Em 0,5 L de uma solução aquosa salina com concentração 55 g/L, contendo 

cloreto de sódio e cloreto de cálcio (proporção em massa de 10:1, respectivamente), 

adicionaram-se 50 mg de petróleo sob agitação vigorosa (16.000 rpm) em misturador 

mecânico da marca Hamilton Beach. A solução resultante foi agitada durante 1 h e 

tratada como água oleosa sintética. 

As MMQ e MMQ-PNIPAM, na concentração de 2% m/v, foram dispersos em 

dois sistemas diferentes. A temperatura foi mantida a 40°C e alíquotas foram tomadas 

em uma escala de tempo de 15, 30 e 60 minutos para determinação do TOG por meio de 

medidas de UV como descrito no item 4.2.7.2. 

 

4.2.9 Síntese e caracterização da PNIPAM  

 

A síntese do homopolímero PNIPAM foi realizada de acordo com o 

procedimento relatado por Lima et al. (2012). 

Inicialmente, em um balão de três bocas contendo 100 mL de água deionizada 

foram adicionados 44,2 mmols de NIPAM e 0,4 g de persulfato de sódio, utilizado 

como agente iniciador da reação de polimerização. Esta mistura permaneceu sob 

agitação até a completa dissolução. Em seguida, a solução foi desoxigenada 

borbulhando N2 por 30 minutos. Após esse período, adicionou-se 0,7 mL de 

tetrametiletilenodiamina (TEMED 0,57 mmol/mL) como catalisador. O frasco foi 

fechado e permaneceu sob agitação constante por mais 24 horas, a 25ºC. A PNIPAM 

assim obtida foi purificada por diálise em água durante 72 h, a 60ºC, para a completa 

remoção dos materiais precursores. 

A PNIPAM foi caracterizada pela espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho (FTIR) e por viscosimetria capilar. Essa última para determinar a massa 

molar do homopolímero sintetizado. 

A determinação da viscosidade da solução aquosa de PNIPAM foi realizada num 

viscosímetro capilar Ubbelohde (U = 0,46 mm) da Schott, utilizando diluição 

automática. A temperatura foi mantida a 25°C com um banho termostático. A solução-

mãe de PNIPAM foi preparada a uma concentração de polímero de 10 g/L, com água 

destilada como solvente. Os valores de viscosidade intrínseca [ɳ] foram obtidos a partir 

da extrapolação da curva de viscosidade reduzida em concentração zero usando a 

equação de Flory-Huggins, como mostrado na Equação 2 (LIMA et al., 2012): 
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                                                                                          Eq. 2 

 

onde ɳsp/C é a viscosidade reduzida, [ɳ]h é a viscosidade intrínseca determinada pela 

equação de Huggins, Kh é a constante de Hugginst, e C é a concentração de polímero. 

 

4.2.10 Aplicação combinada entre o homopolímero de PNIPAM e as microesferas 

magnéticas de quitosana decoradas com PNIPAM no tratamento de águas oleosas 

sintéticas 

 

MMQ-PNIPAM 2 e homopolímero de PNIPAM nas concentrações listadas na 

Tabela 6, foram dispersos em um determinado volume de água oleosa sintética e 

mantidos sob agitação por 2 h, a 40ºC. 

 

Tabela 5 – Concentrações utilizadas para promover a remoção de óleo da água oleosa sintética 

 

 TOG (ppm) PNIPAM (% m/m) MMQ-PNIPAM2 (% m/m) 

Sistema 1 50 1 2 

Sistema 2 100 1 2 

 

 

4.2.10.1 Preparo da água oleosa sintética 

 

 O procedimento adotado para o preparo da água oleosa sintética com TOG 

inicial de 50 e 100 ppm foi realizado de forma similar ao descrito no item 4.2.8.1. 

 

4.2.10.2 Determinação do teor de óleo e graxa 

 

 O procedimento adotado para a determinação da concentração do óleo foi 

realizada de forma similar ao descrito no item 4.2.8.2. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS  

 

O difratograma de DRX das partículas de magnetita sintetizadas pode ser 

visualizado na Figura 23. O espectro foi refinado usando a técnica de refinamento de 

Rietveld. Este método é baseado na comparação entre o padrão de raios-X observado e 

o padrão existente no ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) usando o programa 

de identificação cristalográfica MAUD (Material Analysis Using Diffraction). 

 

Figura 23 – Difratograma de raios X refinado das nanopartículas magnéticas sintetizadas 

 

Os picos característicos das partículas de magnetita sintetizada foram observados 

a 2θ = 30,2, 35,5, 43,5, 53,5, 57,3 e 62,7. Estes picos correspondem aos reflexos (220), 

(311), (440), (422), (511) e (440) de uma estrutura cristalina de espinélio, que indica a 

formação das partículas magnéticas de Fe3O4.  

Segundo a análise de Rietveld, as reflexões presentes no difratograma (Figura 

23) evidenciam a existência de uma estrutura cristalina composta por duas fases: 

magnetita (Fe3O4, cartão ICSD Nº 249047) e maghemita (γFe2O3, cartão ICSD Nº 

9006316). Assim, foi possível estimar a porcentagem de massa de cada fase, que foi de 

42 e 58% para magnetita e maghemita, respectivamente. Outros parâmetros estruturais, 
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como os parâmetros de rede e o tamanho de grão, também foram identificados, como 

mostrado na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Parâmetros estruturais da magnetita e da maghemita 

 Tamanho de 

grão 

Parâmetro de rede 

(Experimental) 

Parâmetro de 

rede (Teórico) 

Magnetita 89 Å 8.370 Å 8.394 Å 

Maghemita 92 Å 8.361 Å 8.330 Å 

 

 

Parâmetros de rede são usados para descrever a célula unitária de uma estrutura 

cristalina. Estes valores, obtidos a partir da análise de Rietveld das diferentes fases, 

foram 8,370 Å (magnetita) e 8,361 Å (maghemita) com χ
2 

= 1,44 e χ
2
 = 1,41, 

respectivamente. Os valores experimentais e teóricos mostrados na Tabela 7 são 

ligeiramente diferentes. Explicações típicas para tais variações de parâmetros de rede 

incluem o efeito de tensão superficial em nanopartículas (BREMHOLM; 

FELICISSIMO; IVERSEN, 2009), mudanças na composição (READMAN; OREILLY, 

1972) e a presença de proteínas intracristalinas em cristalitos cerâmicos (POKROY et 

al., 2006). 

O tamanho de grão das partículas magnéticas foi determinado por DRX. A 

Tabela 7 mostra diferentes tamanhos para as diferentes fases das partículas sintetizadas. 

O tamanho médio de grão das partículas sintetizadas foi de 90,5 Å. No entanto, com 

base na determinação por DLS, o diâmetro efetivo foi de 545,2 nm. Os diferentes 

resultados podem estar associados à agregação entre as partículas magnéticas no meio 

aquoso. 

A determinação da magnetização de saturação é importante critério de avaliação 

de partículas magnéticas. Logo, as partículas de magnetita∕maghemita, como 

sintetizadas, foram analisadas por magnetometria de amostra vibrante (VSM) à 

temperatura ambiente. A curva de magnetização de Fe3O4/γFe2O3 a 293 K está 

representada na Figura 24. 
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Figura 24 – Curvas de magnetização de Fe3O4/γFe2O3

 

 A magnetização de saturação (Ms) do material bifásico Fe3O4/γFe2O3 foi de 

54,44 emu/g, o que está abaixo do valor teórico para o Fe3O4 (84 emu/g) 

(PHILIPPOVA et al., 2011), acima da Ms para γFe2O3 (27,3 emu/g) (WU et al., 2010), 

mas próximo do obtido por Funes, Vicente e Vicente (2017) para aplicações em 

dispersões. 

 As partículas magnéticas sintetizadas comportam-se como materiais magnéticos 

suaves com uma área estreita de histerese e baixa coercitividade. A área de histerese 

mostra como um material magnético se comporta sob a influência de um campo 

magnético e a magnetização remanescente quando o campo externo é desligado 

orientando os dipolos magnéticos. Este comportamento caracteriza o material 

sintetizado como ferromagnético, indicando também um alto nível de magnetização 

(LIU et al., 2017). 
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5.2 PREPARAÇÃO DAS MICROESFERAS MAGNÉTICAS DE QUITOSANA 

 

  A preparação das microesferas magnéticas de quitosana consistiu em três 

etapas: (i) preparação da dispersão ou emulsão; (ii) deposição do material que forma a 

parede das partículas e (iii) solidificação para transformar as gotículas em microesferas 

sólidas. A última etapa consistiu na reação entre partículas de quitosana e glutaraldeído 

para promover reticulações químicas, como mostrado na Figura 25. 

 

Figura 25 – Reação de reticulação entre quitosana e glutaraldeído 

 

 

 

Fonte: autor (2019) 

 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DAS MICROESFERAS MAGNÉTICAS DE QUITOSANA 

 

 Os espectros de absorção na região do infravermelho da quitosana pura e das 

microesferas magnéticas de quitosana reticulada com glutaraldeído (MMQ) podem ser 

visualizados na Figura 26.   
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Figura 26 – Espectros de infravermelho obtidos para a quitosana (a) e para as microesferas magnéticas de 

quitosana reticulada (b) 
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O espectro de infravermelho da quitosana (Figura 26a) mostra bandas de 

absorção característicos em torno de 3442, 2881, 1650, 1380, 1320, 1157, 1083 e 898 

cm
-1

. O grupo amina (–NH2) exibe uma banda de absorção característica na região 

3400–3500 cm
-1

. O grupo hidroxila (-OH) tem bandas de absorção a 3200-3400 cm
-1

; 

como tal, a banda de absorção ampla a 3442 cm
-1

 é atribuído às vibrações do grupo 

amina (–NH2) e (–OH). Bandas em 1157 e 898 cm
-1

 representam a estrutura sacarídica 

da quitosana (QIAN et al., 2011). 

No espectro das MMQ (Figura 26b), uma nova banda de absorção aparece em 

torno de 1563 cm
-1

, que pode ser atribuído a uma ligação imina (C=N), indicando que a 

reação dos grupos carboxila do glutaraldeído com grupos amina da quitosana para 

formar a base de Schiff foi bem sucedida (KUMAR; DUTTA; DUTTA, 2009; LI et al., 

2013). As bandas no espectro da quitosana (Figura 26a) em torno de 1380 cm
-1

 e 1157 

cm
-1

, características do grupamento amina, desapareceram na Figura 26b, demonstrando 

a formação da estrutura reticulada de quitosana com o glutaraldeído (LI et al., 2013). 

Além disso, outro pico em torno de 1406 cm
-1

 pode ser atribuído à ligação C-N em 

partículas de quitosana reticulada. A ausência da banda de absorção em 1720 cm
-1

 nos 

espectros de MMQ indica nenhum grupo aldeído livre nas micropartículas, o que pode 

está relacionado a reação total entre os grupos amina da quitosana e carboxila do 

glutaraldeído. 

 O grupo imina foi convertido em uma amina mais estável com a formação do 

correspondente derivado N-substituído de amino-quitosana utilizando borohidreto de 

sódio como agente redutor (ABDELWAHAB et al., 2015). 

A escolha do agente redutor foi crucial para o sucesso da reação, uma vez que 

deve reduzir as iminas seletivamente. O borohidreto de sódio (NaBH4) foi utilizado no 

presente estudo porque é um agente redutor barato, seguro e amigo do ambiente 

(ALVES; VIDAL; BALABAN, 2009). A reação entre partículas magnéticas de 

quitosana-glutaraldeído e NaBH4 para promover redução da imina pode ser visualizada 

na Figura 27. 
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Figura 27 – Reação de redução de imina em microesferas de quitosana reticulada 

 

 

 

Fonte: autor (2019) 

 

O espectro de absorção na região do infravermelho da imina reduzida nas 

microesferas de quitosana reticulada pode ser visualizado na Figura 28. 

 

Figura 28 - Espectros de infravermelho obtidos para as microesferas magnéticas de quitosana reticulada 

(MMQ) (a) e MMQ após a reação de redução (b) 
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 Após a reação de redução, a banda de absorção em 1563 cm
-1

 desapareceu, 

indicando a redução dos grupos imina. Além disso, a protonação do grupo imina 

promoveu uma mudança na amplitude e no número de onda das vibrações de 

estiramento C-N da estrutura da quitosana, provavelmente devido à formação de uma 

amina secundária.  

A morfologia e o tamanho das microesferas magnéticas de quitosana foram 

avaliados através da microscopia eletrônica de transmissão (MET). A Figura 29 mostra 

uma imagem típica de MET dessas partículas. 
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Figura 29 – Micrografia eletrônica de transmissão das microesferas magnéticas de quitosana 

 

 

 

 

As microesferas magnéticas de quitosana (MMQs) obtidas apresentaram boa 

esfericidade com uma superfície suave e bem definida. As MMQs não apresentaram 

uniformidade em relação ao tamanho e atingiram um diâmetro médio em torno de 5 

micrômetros. A polidispersividade, comprovada visualmente, pode ser atribuída ao 

método de preparo das micropartículas no sistema emulsionado, já que havia um 

aumento da viscosidade do sistema no decorrer do gotejamento da fase dispersa, o que 

afeta diretamente no tamanho da partícula.  

Além disso, com base nas imagens de mapeamento de elementos por EDS 

representados na Figura 30b-c, carbono (C) e ferro (Fe) são homogeneamente 

distribuídos nas microesferas sintetizadas. Os resultados de também mostram que as 

partículas de Fe também estão na superfície e no meio externo como pode ser 

visualizado na Figura 30c e que, provavelmente, uma parte delas se encontra 

homogeneamente encapsulada na matriz de quitosana como um sistema de 

multipartículas. 
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Figura 30 - Micrografia eletrônica de varredura da microesfera magnética de quitosana (a) e imagens de 

mapeamento por EDS para carbono (b) e ferro (c) da microesfera 

 

 

  

A curva de magnetização das microesferas magnéticas de quitosana (MMQ) a 

298 K está representada na Figura 31. 
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Figura 31 – Perfil da curva de magnetização das microesferas magnéticas de quitosana

 

A Figura 31 revelou a magnetização de saturação (Ms) das microesferas de 

quitosana magnética (MMQ). Incorporar nanopartículas magnéticas dentro da matriz de 

quitosana resulta em um declínio no valor Ms de saturação (ZHAO et al., 2013) 

comparado ao valor original. A Ms das MMQ foi de 2,58 emu/g. 

 

5.4 COPOLIMERIZAÇÃO POR GRAFTIZAÇÃO EM MICROESFERAS 

MAGNÉTICAS DE QUITOSANA 

 

Na Figura 32 pode ser visualizada uma representação estrutural proposta para as 

microesferas magnéticas de quitosana decoradas com PNIPAM preparadas neste estudo. 

 

Figura 32 – Representação ilustrativa das microesferas magnéticas de quitosana decoradas com PNIPAM 

 

Fonte: autor (2019) 



74 

 

 Escovas de poli-(N-isopropilacrilamida) (PNIPAM) suportadas na superfície de 

microesferas magnéticas de quitosana (MMQ) podem ser representadas conforme a 

ilustração na Figura 32. Para construir escovas PNIPAM, MMQs foram submetidas a 

uma reação de copolimerização por enxertia com monômeros de N-isopropilacrilamida 

(NIPAM) nas concentrações de 0,25 mol/L e 0,5 mol/L, para formar MCM-PNIPAM1 e 

MCM-PNIPAM2, respectivamente. Esta reação foi realizada na superfície das MMQs 

usando nitrato de cério amôniacal (NCA) como iniciador. 

A copolimerização via radicais livres com NCA como iniciador redox tem várias 

vantagens. É muito eficaz para este tipo de reação, já que o processo pode ser conduzido 

em temperatura ambiente com pouca formação de homopolímero e alta eficiência de 

enxertia (GUPTA; KHANDEKAR, 2006; GUPTA; SAHOO; KHANDEKAR, 2002). A 

reação de copolimerização entre MMQ e NIPAM é representada na Figura 33. 

 

Figura 33 – Representação esquemática da reação de polimerização por graftização entre MMQ e NIPAM 

 

 

Fonte: autor (2019) 

  

Após a reação de reticulação química entre a quitosana e o glutaraldeído (Figura 

25), apenas os grupos hidroxila na quitosana não estão ligados ao reticulante, assim 

ficando susceptíveis à formação de radicais pelos íons céricos (IV) (Figura 33). Como a 

alta eficiência de enxertia de comonômeros vinílicos na celulose também foi atribuída 

aos íons céricos (IV), que estão envolvidos exclusivamente na formação de radicais na 

estrutura da celulose (GUPTA; SAHOO; KHANDEKAR, 2002), a reação ilustrada na 

Figura 33 pode ser realizada de maneira similar.  
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5.5 CARACTERIZAÇÃO DAS MICROESFERAS MAGNÉTICAS DE QUITOSANA 

DECORADAS COM PNIPAM  

 

 A Figura 34 mostra o espectro de absorção na região do infravermelho (FTIR) 

característico de escovas de PNIPAM em microesferas magnéticas de quitosana. Devido 

ao caráter qualitativo da espectroscopia FTIR, as partículas hibridas MCM-PNIPAM 1 e 

MCM-PNIPAM 2 apresentaram espectros semelhantes. 

 

Figura 34 – Espectro de infravermelho das microesferas magnéticas de quitosana decoradas com 

PNIPAM (MMQ-PNIPAM 2) 

 

 

 

O espectro de absorção na região do infravermelho apresentado na Figura 34 é 

dominado pela região de estiramento de C–H entre 3000 cm
-1

 e 2800 cm
-1

, e a região da 

impressão digital entre 1750 cm
-1

 e 1300 cm
-1

. A região de estiramento da ligação C–H 

tem duas bandas diferentes em torno de 2939 cm
-1

 (cadeia de acrilamida – estiramento 

assimétrico de CH2) e 2880 cm
-1

 (estiramento simétrico do grupo isopropila-CH3) 

(BEATTIE et al., 2014). 
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A região que caracteriza a presença do grupo amida tem bandas fortes em torno 

de 1628 cm
-1

 (amida I) e 1558 cm
-1

 (amida II) (BEATTIE et al., 2014). A banda 

referente à amida I (entre 1600 e 1700 cm
-1

) pode está associada principalmente às 

vibrações do estiramento C=O e está diretamente relacionada à conformação da cadeia 

da molécula. Já a banda da amida II resulta da ligação N-H e vibrações do estiramento 

da ligação C-N (SUREWICZ; MANTSCH; CHAPMAN, 1993). Além disso, a região 

de deformação C–H tem bandas em torno de 1371 cm
-1

 (deformação simétrica de 

isopropil-CH3) (KIM et al., 2000). 

A Figura 35 mostra as imagens de MET das duas microesferas modificadas 

propostas neste estudo: MCM-PNIPAM 1 e MCM-PNIPAM 2. 

 

Figura 35 - Micrografia eletrônica de transmissão da MMQ-PNIPAM 1 (a) e MMQ-PNIPAM 2 (b) 

 

 

 

As micrografias exibidas acima representam a modificação da superfície de 

microesferas de quitosana magnéticas com poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAM). 

Escovas PNIPAM foram formadas na superfície das microesferas magnéticas de 

quitosana por uma reação de copolimerização via radical livre. As partículas resultantes 

mantiveram a morfologia esférica, como mostrado na Figura 35. No entanto, a formação 

de escovas de PNIPAM pode ser responsável pelo aumento do tamanho médio de 5 para 

10 micrômetros e pela formação de uma superfície rugosa. 
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Para examinar as propriedades térmicas da quitosana, das microesferas 

magnéticas de quitosana (MMQ) e das MMQ decoradas (MMQ-PNIPAM 1 e MMQ-

PNIPAM 2) foi utilizada análise termogravimétrica (TGA). A Figura 36 mostra as 

curvas de perda de massa registadas a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min, em 

atmosfera de nitrogênio, entre 25 e 900°C. 

 

Figura 36 – Curvas de TGA da quitosana, das microesferas magnéticas de quitosana (MMQ) e das 

microesferas magnéticas de quitosana decoradas com PNIPAM (MMQ-PNIPAM) 

 

Essa técnica pode identificar indiretamente diferentes componentes constituintes 

da microesfera. Para esse fim, a TGA foi usada para determinar a proporção de peso de 

componentes individuais em partículas poliméricas (ANDHARIYA et al., 2010). 

Todos os sistemas apresentaram uma perda de massa inicial de 8 a 10% abaixo 

de 180°C, devido à remoção de água adsorvida (YAN et al., 2012; XIE et al., 2015). 

Para a quitosana pura, ocorreu degradação significativa a 295°C, correspondendo à 

ruptura das cadeias polissacarídicas (BORDIANU-ANTOCHI; OLARU; COTOFANA, 

2017) após uma perda de massa de 52%. Quando as microesferas magnéticas de 

quitosana foram formadas, a reticulação reduziu a estabilidade térmica da quitosana, 

como mostrado na curva em vermelho da Figura 36. De acordo com a literatura, uma 
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possível explicação para essa diminuição da estabilidade térmica seria que em baixas 

taxas de reticulação a formação de reticulações intramoleculares entre as cadeias do 

polissacarídeo torna a estrutura polimérica reticulada mais fraca, assim reduzindo sua 

estabilidade térmica (C.G.T. NETO et al., 2005). As microesferas de quitosana 

reticuladas mostram três eventos de perda de peso nas curvas TGA, onde o segundo e 

terceiro eventos estão associados à decomposição da quitosana. Estudos anteriores 

indicaram que a perda de massa no primeiro estágio pode ser atribuída principalmente à 

perda de água, enquanto que no segundo e terceiro estágios pode ser em grande parte 

devido à ruptura da cadeia principal e decomposição de unidades de glicose, 

respectivamente (LI et al., 2013). Para MMQ-PNIPAM 1 e MMQ-PNIPAM 2, as 

curvas TGA mostram outro estágio a 640°C. A primeira e a segunda microesfera 

decorada exibiram perdas de massa de 3,68% e 4,04%, respectivamente. 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) foi utilizada para investigar a 

temperatura de transição das escovas de PNIPAM em microesferas magnéticas de 

quitosana. A Figura 37 mostra os resultados obtidos. 

 

Figura 37 – Termogramas de DSC das diferentes microesferas magnéticas de quitosana decoradas com 

PNIPAM 

 

As curvas de DSC mostram picos de transição de fase induzida da PNIPAM nas 

temperaturas em torno de 30,7 e 29,4ºC para MMQ-PNIPAM 1 e MMQ-PNIPAM 2, 
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respectivamente. A transição de fase resulta do colapso das ligações de hidrogênio entre 

os grupos amida da PNIPAM com água (OLIVEIRA et al., 2017). A temperatura de 

transição determinada pelo método DSC diminuiu com o aumento na concentração de 

PNIPAM na superfície da microesfera, como mostrado na Figura 37. A rápida 

agregação das cadeias hidrofóbicas é devido à maior concentração de polímero 

(FUNDUEANU et al., 2013). 

A magnetização de saturação das microesferas magnéticas de quitosana 

decoradas com PNIPAM (MMQ-PNIPAM 1 e MMQ-PNIPAM 2) foi investigada para 

determinar a influência das diferentes concentrações de NIPAM usadas para formar as 

escovas de PNIPAM. A Figura 38 mostra que as magnetizações de saturação para 

MMQ-PNIPAM 1 e MMQ-PNIPAM 2 foram 2,35 emu/g e 2,17 emu/g, 

respectivamente. 

 

Figura 38 – Curvas de magnetização das diferentes microesferas magnéticas de quitosana decoradas com 

PNIPAM 

 

A magnetização de saturação (Ms) das MMQs (2,58 emu/g) diminuiu quando as 

escovas de PNIPAM foram formadas pela reação de copolimerização por graftização. 
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Além disso, com um número maior de macromoléculas revestindo a superfície seca das 

microesferas, pôde-se formar, possivelmente, um invólucro fino de PNIPAM. Como tal, 

a pequena diminuição no valor de Ms com o aumento na concentração de PNIPAM 

pode ser atribuída à formação desta camada protetora na microesfera magnética de 

quitosana. 

 

5.6 EFICIÊNCIA DA REMOÇÃO DE ÓLEO 

 

 A eficiência das microesferas magnéticas de quitosana decoradas com PNIPAM 

na redução do teor de óleo e graxa em água oleosa foi determinada por medidas de 

absorção em espectrofotômetro de UV-VISÍVEL. Os valores de absorbância foram 

lidos em 262 nm, medindo as faixas de C-H de aromáticos presentes (HENDERSON et 

al., 1999). A curva de calibração utilizada para determinar os valores de TOG pode ser 

visualizada na Figura 39. 

 

Figura 39 – Curva de calibração – Variação da absorbância em 262 nm em função da concentração de 

óleo em n-heptano 

 

 

Logo, foram testadas duas metodologias de aplicação. A primeira utilizando 

apenas as microesferas de quitosana decoradas com PNIPAM e a segunda usando um 

processo combinado entre as microesferas decoradas e o homopolímero de PNIPAM. 
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5.6.1 Aplicação das MMQ-PNIPAM no tratamento de águas oleosas sintéticas 

 

As microesferas decoradas foram desenvolvidas como material adsorvente para 

remover óleo de águas oleosas sintéticas devido as propriedades hidrofóbicas e 

oleofílicas das escovas de PNIPAM acima da temperatura de agregação, previamente 

determinada em análise de DSC para ambas as microesferas modificadas. Os resultados 

das MMQ-PNIPAM, assim como das MMQ foram avaliados abaixo e acima da 

temperatura de agregação da PNIPAM, como podem ser visualizados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Resultados de TOG e eficiência de remoção obtidos após a aplicação de MMQ-PNIPAM no 

tratamento de águas oleosas 

 

Abaixo da temperatura de agregação da PNIPAM (25°C) 

 TOG inicial (ppm) TOG final (ppm) Eficiência de remoção (%) 

MMQ 500 75.61 84.88 

MMQ-PNIPAM1 500 74.58 85.08 

MMQ-PNIPAM2 500 72.56 85.48 

Acima da temperatura de agregação da PNIPAM (40ºC) 

 TOG inicial (ppm) TOG final (ppm) Eficiência de remoção (%) 

MMQ 500 75.25 84.95 

MMQ-PNIPAM1 500 15.70 96.80 

MMQ-PNIPAM2 500 14.24 97.15 

 

 

As microesferas foram adicionadas a água oleosa sintética com TOG inicial de 

500 ppm. A 25ºC, diferenças insignificantes foram visualizadas nos resultados 

apresentados na Tabela 8. MMQ e MMQ-PNIPAM tiveram o mesmo potencial (~ 85%) 

na retenção de óleo. No entanto, acima da temperatura de agregação (40ºC), as escovas 

termoresponsivas de PNIPAM melhoraram a lipofilicidade das microesferas magnéticas 

de quitosana com eficiência de remoção de óleo em torno de 97%. As escovas 

oleofílicas de PNIPAM contribuíram para um aumento de 12% na eficiência de 

remoção de óleo para as MMQ. 

O aumento de temperatura promoveu a agregação de partículas com a remoção 

de óleo, levando a uma clarificação da solução. A agregação de partículas pode ser 
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justificada pelas interações hidrofóbicas entre as escovas PNIPAM de diferentes 

microesferas acima da temperatura de agregação. Como consequência, as gotículas de 

óleo livre provavelmente ficaram aprisionadas nos domínios das partículas 

termoresponsivas.  

É importante enfatizar que as microesferas com óleo adsorvido podem ser 

removidas da superfície da água introduzindo um campo magnético externo como 

mostrado na Figura 40. 

 

Figura 40 – Imagens dos diferentes estágios do processo de separação da emulsão óleo-água: (a) água 

oleosa sintética, (b) após a adição de MMQ-PNIPAM e (c) após a introdução do campo magnético 

 

 

 

As partículas MMQ-PNIPAM 2 apresentaram melhor eficiência de remoção de 

óleo do que MMQ-PNIPAM 1 após 2 horas de contato, e também foi observada uma 

dependência da remoção de óleo com o tempo. Na Figura 41 são mostrados os 

resultados da remoção de óleo da água oleosa sintética ao longo do tempo na 

temperatura de 40°C, acima da temperatura de agregação das escovas poliméricas de 

PNIPAM. 
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Figura 41 – Dependência do TOG da água oleosa com o tempo de contato com MCM-PNIPAM 2 

 

De acordo com a Figura 41, após 15 minutos, o TOG inicial diminuiu 

abruptamente de 500 para 28 ppm. A remoção do óleo foi muito eficaz nos primeiros 15 

minutos como uma possível consequência da transição de fase rápida das escovas de 

PNIPAM termoresponsivas. No entanto, após 30 minutos, a capacidade de remoção de 

óleo foi estabilizada em um valor em torno de 15 ppm. 

 Além disso, neste estudo a água oleosa sintética foi submetida a um único 

tratamento com apenas 2% m/m de MMQ-PNIPAM, diferentemente de outros 

tratamentos que utilizam um maior número de ciclos. 

 

5.6.2 Avaliação do tempo de interação ion-PNIPAM na eficiência de remoção de 

óleo 

 

Numa solução aquosa de PNIPAM existem moléculas de água ligadas ao 

polímero atuando solvente. Parte da água ligada interage através de ligações de 

hidrogênio com alguns grupos C=O ou N-H; outras interações podem ocorrer com os 

grupamentos hidrofóbicos, tais como os grupos metila ou a cadeia principal do 
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hidrocarboneto (FUTSCHER et al., 2017). De acordo com simulações, a transição de 

fase da PNIPAM na temperatura LCST ocorre durante os primeiros segundos de 

aquecimento (DEROSA et al., 2007; LIU et al., 2017). Por outro lado, para a transição 

de fase em soluções salinas, interações íon-PNIPAM podem ser formadas em grupos 

amida, como mostrado na Figura 42. 

 

Figura 42 – Estruturas de ressonância para PNIPAM (a) e par iônico Na-PNIPAM (b) 

 

 

 

Fonte: autor (2019) 

 

A estrutura de ressonância da PNIPAM (Figura 42a) pode ser justificada pelo 

argumento qualitativo de que o oxigênio, que é muito eletronegativo, atrai elétrons para 

ele. Neste caso, extrai elétrons do par isolado do nitrogênio. Note que na forma à direita, 

os elétrons do par isolado do nitrogênio se moveram para a ligação dupla, conferindo 

carga positiva ao nitrogênio, e os elétrons da ligação dupla C=O foram para o oxigênio, 

conferindo-lhe uma carga negativa. 

Com base em resultados de simulação para PNIPAM em várias soluções salinas, 

a escala de tempo da transição de fase da LCST depende criticamente do ânion e do 

cátion presentes em soluções de sais de sódio. A ligação entre o íon Na
+
 e o oxigênio da 
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amida na PNIPAM pode dificultar a interação polímero-polímero com o aumento da 

temperatura. A interação íon-PNIPAM tende a retardar a transição de fases, bem como 

aumentar a temperatura de transição (BHATTACHARYYA, 2012). Isso ocorre devido 

ao aumento da esfera de hidratação impedindo as interações com as cadeias vizinhas. 

De um modo semelhante, este atraso pode afetar o processo de remoção de óleo 

que é baseado no comportamento termoresponsivo das escovas de PNIPAM nas 

microesferas magnéticas de quitosana (Figura 43), devido à alta salinidade da água 

oleosa sintética. 

 

Figura 43 – Representação das estrutura das microesferas magnética de quitosana com as 

escovas de PNIPAM 

 

 

 

Fonte: autor (2019) 

 

A Figura 44 mostra o efeito do sal na eficiência de remoção de óleo para água 

oleosa sintética com TOG inicial de 100 ppm. 
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Figura 44 – Dependência do TOG com o tempo de contato à 40°C com MMQ (a) e MMQ-PNIPAM 2 

 

 

De acordo com os resultados obtidos, o atraso na temperatura de agregação pode 

ser confirmado quando comparamos os valores de TOG entre 15 e 30 minutos para 

ambas as partículas. Aos 15 minutos, o TOG das MMQ-PNIPAM é superior ao MMQ. 

No entanto, após 30 minutos ocorre a relação oposta, provavelmente devido à ruptura da 

interação Na-PNIPAM que dificultou o efeito de agregação oriundo do comportamento 

termoresponsivo. A partir deste ponto, as MMQ-PNIPAM se tornam partículas com 

característica super-oleofílica com o aumento de interações hidrofóbicas entre as 

escovas de PNIPAM. 

 

5.6.3 Aplicação combinada entre MMQ-PNIPAM e homopolímero de PNIPAM 

  

 Para a aplicação combinada entre as microesferas magnéticas de quitosana 

(MMQ-PNIPAM) e o homopolímero de PNIPAM, considerou-se a utilização das 

MMQ-PNIPAM estudadas na seção anterior. 
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5.6.3.1 Caracterização da PNIPAM sintetizada 

 

O valor da viscosidade intrínseca obtida para a PNIPAM foi 147.9 mL/g. Uma 

vez que a viscosidade intrínseca foi determinada, a massa molar viscosimétrica média, 

Mv, do polímero pôde ser calculada usando a equação de Mark–Houwink–Sakurada [ɳ] 

= 2.26x10
-4

.Mv
0.97

 (LIMA et al., 2012). A massa molar viscosimétrica media da 

PNIPAM foi 9.9x10
5
 g/mol. 

O espectro de infravermelho do homopolímero PNIPAM (Figura 45) revelou 

bandas de absorção característicos em torno de 3300, 2971, 1640, 1545, 1459, 1370 e 

1164 cm
-1

 (MUNK et al., 2013). As bandas em 1640 e 1545 cm
-1

 podem ser atribuídas à 

banda amida I (C=O estiramento) e à banda amida II (vibração planar da ligação N-H 

no plano) da PNIPAM, respectivamente. O estirmento da ligação C–H tem duas bandas 

para a PNIPAM em torno de 2971 cm
-1

 (esqueleto de acrilamida –CH2 estiramento 

assimétrico) e 1370 cm
-1

 (grupo isopropílico). 

 

Figura 45 – Espectro de infravermelho do homopolímero PNIPAM 
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5.6.3.2 Aplicação combinada 

 

Os diferentes sistemas formados por MMQ-PNIPAM 2 e homopolímero de 

PNIPAM, como descritos na Tabela 6, foram aquecidos acima da temperatura de 

agregação da PNIPAM. O aumento de temperatura promoveu a rápida agregação de 

partículas (Figura 46c) com a remoção de óleo e consequente clarificação da solução 

como mostrado na Figura 46d. 

 

Figura 46 – Aspecto visual da mistura entre MMQ-PNIPAM 2 e homopolímero de PNIPAM com TOG 

inicial de 100 ppm abaixo da temperatura de agregação (a); remoção do material agregado por um campo 

magnético externo (b); MMQ-PNIPAM com óleo aprisionado na rede tridimensional de homopolímero 

de PNIPAM (c) e amostras de águas oleosas antes e depois da remoção de óleo (d) 

 

 

 

Sistemas 1 e 2 (MMQ-PNIPAM 2 + PNIPAM) foram testados em amostras de 

águas oleosas sintéticas com diferentes valores de TOG, 50 e 100 ppm, 
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respectivamente. Os sistemas aplicados obtiveram uma eficiência de remoção de óleo de 

44% (para a água oleosa com TOG inicial de 50 ppm) e 64.54% (100 ppm) como 

mostrado na Figura 47.  

 

Figura 47 – Eficiências de remoção de óleo para os diferentes sistemas avaliados 

 

 

  

 Neste estudo, as águas oleosas sintéticas foram submetidas a um único 

tratamento com concentrações de MMQ-PNIPAM e homopolímero de PNIPAM, 

respectivamente 1 e 2 %, ao contrário de outros tratamentos que utilizam um maior 

número de ciclos. Por outro lado, a água oleosa com um TOG inicial de 100 ppm 

apresentou uma porcentagem de remoção de óleo superior a 64%. Isso está relacionado 

ao fato de essas águas terem maior concentração de óleo na forma não solubilizada em 

comparação com a água oleosa de 50 ppm de óleo, o que aumenta a eficácia da captura 

de óleo por adsorção pela estrutura colapsada (Figura 42c). Acima da temperatura de 

agregação, as interações hidrofóbicas são dominantes na rede formada, tais como: o 

homopolímero PNIPAM-escova PNIPAM, escova de PNIPAM-escova de PNIPAM e o 
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homopolímero PNIPAM-homopolímero-PNIPAM. Essas interações hidrofóbicas 

tornaram a estrutura colapsada superoleofílica como mostrado na Figura 48. 

 

Figura 48 – Estrutura esquemática das interações PNIPAM-PNIPAM na ação combinada entre MMQ-

PNIPAM e homopolímero PNIPAM 

 

 

 

Fonte: autor (2019) 

  

 O agrupamento rápido de partículas pode ser justificado pelas interações 

hidrofóbicas entre as escovas de PNIPAM e a rede formada de homopolímero PNIPAM 

acima da temperatura de agregação. No entanto, a rede formada pode ter dificultado a 

liberação total de água solvatada antes da agregação de partículas, diminuindo assim a 

capacidade oleofílica das partículas MMQ-PNIPAM. 

 Mais importante, as microesferas com óleo adorvido podem ser removidas da 

superfície da água eficientemente através da introdução de um campo magnético 

externo (Figura 46b). 
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6 Conclusão 

 

Em resumo, microesferas magnéticas de quitosana com escovas de PNIPAM 

(MMQ-PNIPAM) foram sintetizadas como um novo sistema polimérico com 

características termoresponsivas para aplicação no tratamento de águas oleosas 

sintéticas.  

A termoresponsividade das microesferas decoradas foi confirmada através de 

uma transição de fase acentuada verificada por análise de DSC. Além disso, a formação 

de escovas foi confirmada pelas seguintes observações: 1) espectro de absorção na 

região do infravermelho da MMQ-PNIPAM 2 que mostra bandas características da 

presença da PNIPAM na partícula sintetizada, 2) o quarto evento nas curvas de 

termogravimetria para MMQ-PNIPAM 1 e MMQ-PNIPAM 2 e 3) o declínio na 

magnetização de saturação (Ms) com o aumento da concentração de NIPAM utilizada 

para formar escovas de PNIPAM. 

O método desenvolvido aqui para clarificar a água contaminada com óleo 

mostrou que a MMQ-PNIPAM, mesmo numa concentração de partículas de 2% m/m, 

foi eficaz na redução TOG de águas oleosas sintéticas, com porcentagens de remoção de 

óleo superiores a 97% para água contendo um TOG inicial de cerca de 500 ppm. A 

propriedade oleofílica das escovas de PNIPAM acima da temperatura de agregação 

pode ser considerada o ponto forte do trabalho. O tempo de aplicação é crucial para 

obter grandes resultados de remoção de óleo, devido à alta salinidade da água oleosa. 

No desempenho combinado os sistemas propostos mostraram alta capacidade de 

agrupamento e boa eficiência de separação de óleo-água, com eficiência de remoção de 

óleo superior a 64%. Logo, o presente trabalho fornece uma nova possibilidade de usar 

a combinação de materiais poliméricos como absorventes de óleo, o que oferecerá 

oportunidades importantes na limpeza, por exemplo, de derramamento de óleo e na 

remoção de poluentes orgânicos da superfície de águas residuais oleosas. Em particular, 

o planejamento fatorial das concentrações de homopolímeros MMQ-PNIPAM e 

PNIPAM se torna útil para otimizar a eficiência de remoção de óleo, o que é crucial na 

futura aplicação prática com uma amostra real de água residual oleosa.  
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