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Introdução 

Quitosana é um glicosaminoglicano muito utilizado 
em diversas áreas devido à versatilidade de 
aplicações. A massa molar elevada e a 
possibilidade de protonação dos grupos aminos 
permitem que estas substâncias possam formar 
desde soluções poliméricas, até estruturas 
arranjadas, como os géis. Assim, o estudo reológico 
do comportamento de dispersões de quitosana em 
função da concentração e/ou do pH permite  
entender melhor como esse material se comporta 
sob determinadas situações, tais como sob 
cisalhamento ou fluxo. [1] 

Resultados e Discussão 

Na figura 1 são mostrados reogramas para 
dispersões de quitosana a 3% e 1,5% em pH 3, em 
ácido acético 0,81% w/w. 

 
Figura 1.  Módulos elástico G’ e viscoso G’’ para (A) 
gel 3% e (B) solução polimérica 1,5%, ambos em 
pH 3. 
O reograma (A) mostra um comportamento de gel 
de Maxwell no qual há um maior número de 
reticulação física entre as cadeias poliméricas, 
dificultando a dissipação de energia no 
cisalhamento. O mesmo mostra uma inversão entre 
os módulos G’ e G’’ a partir da qual o material 
apresenta um comportamento elástico (G’>G’’). O 
reograma (B) mostra um comportamento de solução 
polimérica indicando menor interação entre as 
cadeias permitindo a dissipação de energia no 
cisalhamento, o mesmo resultado foi obtido para 
solução 1% de quitosana. 
A tabela 1 traz a faixa de freqüências de 
cisalhamento na qual as dispersões mostram uma 
variação linear para os módulos G’ e G’’ com o 
aumento da freqüência. O comportamento indica 
que o tempo de relaxação diminui com a 
concentração, causado por uma maior interação 
entre as cadeias. 
  
 

Tabela 1.  Variação de G’ e G’’ para diferentes 
concentrações de quitosana em pH 3. 

  0,1 Hz 0,3 Hz 1 Hz 
Material G'(Pa) G''(Pa) G'(Pa) G''(Pa) G'(Pa) G''(Pa) 
Gel 3%  29,71 38,73 61,61 72,89 122,80 129,30 

Sol.1,5% 0,06 1,00 0,43 3,04 2,20 8,54 

Sol.1% 7.10-5 0,15 0,03 0,40 - - 

A figura 2 mostra o reograma obtido para dispersão 
de quitosana a 1,5% em pH 5,0. 

 
Figura 2 : Módulos G’ e G’’ para amostra 1,5 % em 
pH 5. 
A tabela 2 mostra a variação obtida para G’ e G’’ em 
função do pH, para a solução contendo 1,5% de 
quitosana. 
Tabela 2.  Variação de G’ e G’’ para solução 1,5% 
de quitosana em diferentes valores de pH e 
freqüências. 

Sol. 
1,5% 

0,1 Hz 0,3 Hz 1 Hz 

pH G'(Pa) G''(Pa) G'(Pa) G''(Pa) G'(Pa) G''(Pa) 

3 0,06 1,00 0,43 3,04 2,20 8,54 
5 0,06 0,95 0,38 2,74 1,93 7,60 

Os valores de G’ e G” próximos para cada 
frequência indica que o aumento do pH, apesar da 
desprotonação das cadeias não aumenta a 
interação entre elas. 

Conclusões 

Pode-se observar que a formação de géis de 
Maxwell e de soluções poliméricas é governada 
pelas interações cadeia-cadeia de acordo com a 
concentração de quitosana, influenciando nos 
valores de G’ e G’’. Foi verificado que o efeito do pH 
não foi suficiente para alterar significativamente os 
valores de G’ e G’’ nas condições usadas, sendo 
mais expressivo o efeito da concentração. 
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Comparando-se as 
figuras 1B e 2, observa-
se a influência do pH 
nos valores dos módulos 
G’ e G’’, não modifica 
significativamente o 
valor destes parâmetros  
 


