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“Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar, para 

atravessar o rio da vida – ninguém, exceto tu, só tu. Existem, por certo, atalhos sem números, 

e pontes, e semi-deuses que se oferecerão para levar-te além do rio; mas isso te custaria a 

tua própria pessoa; tu te hipotecarias e te perderias. Existe no mundo um único caminho por 

onde só tu podes passar. Onde leva? Não perguntes, segue-o.” 

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE 



 

RESUMO 

A reação de desacetilação da beta-quitina assistida por ultra-som de alta intensidade 

foi estudada e os efeitos da amplitude e da duração da irradiação e da temperatura sobre a 

eficiência da reação e as características das quitosanas obtidas foram avaliadas. As 

espectroscopias de ressonância magnética nuclear e no infravermelho foram empregadas para 

a caracterização estrutural das amostras, enquanto que a difração de raios X e a microscopia 

eletrônica de varredura permitiram avaliar as suas características morfológicas. As titulações 

condutimétricas, as medidas de viscosidade e a cromatografia de exclusão por tamanho foram 

empregadas para as determinações de grau médio de acetilação e massas molares médias 

ponderal e viscosimétrica, respectivamente. As quitosanas do Conjunto I foram obtidas nos 

experimentos em que a amplitude (baixa, intermediária e alta) e a duração (30, 45 e 60 

minutos) da irradiação foram variadas, enquanto aquelas do Conjunto II resultaram dos 

experimentos em que a temperatura (50, 60, 70 e 80ºC) e a amplitude (baixa, intermediária e 

alta) de irradiação foram variadas, sendo o tempo de irradiação fixado em 30 minutos. Os 

valores de grau médio de acetilação e a massa molar média viscosimétrica das amostras do 

Conjunto I variaram nos intervalos 7%<GA<25% e 1,0x105< vM <6,5x105 g/mol, 

respectivamente. Esses resultados revelam forte correlação entre a amplitude e o tempo de 

irradiação e as características estruturais das quitosanas, sendo os valores de GA e vM  tanto 

menores quanto maiores a amplitude e a duração da irradiação. O intervalo de variação de 

GA das amostras do Conjunto II foi muito semelhante àquele das amostras do Conjunto I, 

porém quitosanas com massas molares mais elevadas foram obtidas no caso do Conjunto II 

(4,5x105< vM <7,1x105 g/mol). De acordo com os resultados desses experimentos, a 

temperatura exerce efeito mais importante do que o tempo de irradiação, principalmente sobre 

o caráter macromolecular das quitosanas obtidas. Independentemente do conjunto 



 

considerado (Conjunto I ou Conjunto II), os rendimentos (R) das reações foram elevados e 

variaram no intervalo 72%<R<90%, entretanto as análises de cromatografia de exclusão por 

tamanho revelaram que amostras do Conjunto II contêm produtos de baixa massa molar. 

Os resultados obtidos mostram que a desacetilação da beta-quitina assistida por ultra-

som de alta intensidade se constitui em uma nova metodologia mais eficiente do que as 

convencionalmente empregadas nas indústrias e laboratórios de pesquisa para a produção de 

quitosanas. Assim, a escolha adequada dos parâmetros do processo permite a produção de 

quitosanas com massas molares elevadas (5,0-7,0 x 105 g/mol) e baixos graus de acetilação 

(<10%) em tempos mais curtos (30-60 minutos) e temperaturas mais baixas (<800C) do que as 

necessárias nos processos convencionais de desacetilação.  

Palavras-Chave: Beta-Quitina; Desacetilação; Ultra-Som; Quitosana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The deacetylation of beta-chitin assisted by high intensity ultrasound was studied and 

the effects of the irradiation amplitude and duration and of the temperature on the reaction 

efficiency as well as on the chitosan characteristics were evaluated. The nuclear magnetic 

ressonance and infrared spectroscopies were employed for the structural characterization 

while the X ray diffraction and the scanning electron microscopy allowed the evaluation of 

morphological characteristics. The average degree of acetylation was determined by titrimetry 

while the weight average molecular weight and the viscosity average molecular weight were 

determined by size-exclusion chromatography and viscometry, respectively. The chitosan 

samples pertaining to Group I were produced by carrying out the experiments in which the 

irradiation amplitude (low, intermediate and high) and the time (30, 45 and 60 minutes) were 

varied, while those of Group II resulted from experiments in which the temperature (50, 60, 

70 e 800C) and the irradiation amplitude (low, intermediate and high) were varied, the 

irradiation time being fixed at 30 minutes. In Group I the values of average degree of 

acetylation and viscosity average molecular weight of the chitosans ranged as 7%<DA<25% 

and 1,0x105<Mv<6,5x105g/mol, respectively. These results evidenced a strong relationship 

between the irradiation amplitude and duration and the structural characteristics of chitosans, 

the values of DA and Mv being lower the higher the irradiaton amplitude and duration. The 

chitosans of Group II exhibited a DA range similar to that of the samples of Group I however 

the molecular weights of the chitosans were higher in Group II (4,5x105<Mv<7,1x105 g/mol). 

According to the results of such experiments, the temperature effect is more important than 

the irradiation duration effect, mainly on the macromolecular character of the chitosans. 

Regardless of the Group (Group I or II), the reaction yields (Y) were high and they were 

inserted in the range 72%<Y<90%. However, the size-exclusion chromatography analyses 

showed that the chitosans of Group II contained low molecular weight products. 



 

The results of this investigation showed that the high intensity ultrasound-assisted 

beta-chitin deacetylation is a novel process more efficient than those commonly used to 

produce chitosan in industries and in research laboratories. Thus, if the parameters process are 

adequately chosen, chitosans with high molecular weights (5,0-7,0 x 105 g/mol) and low 

average degrees of acetylation (<10%) are produced in shorter times and at lower 

temperatures than those tipically of the commonly used processes. 

Keywords: Beta-Chitin; Deacetylation; Ultrasound; Chitosan. 
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1 Introdução 

 

A quitina foi descrita pela primeira vez pelo francês Henri Braconnot, em 1811, que a 

extraiu de fungos superiores, e deu o nome de “fungina”. A denominação quitina foi proposta 

por Odier, em 1823, que a isolou das carapaças de insetos (besouros e escaravelhos). O termo 

quitina deriva do grego “chiton” (χιτωµγ), que significa túnica ou cobertura (1-2).  

Entre as substâncias orgânicas mais abundantes na natureza, encontra-se em primeiro 

lugar a celulose, presente em todos os vegetais e também microorganismos, e em segundo 

vem a quitina, que é um componente dos exoesqueletos de invertebrados e de paredes 

celulares de alguns fungos e algas. A quitina é produzida por biossíntese nos organismos já 

mencionados e apresenta uma taxa de reposição na biosfera que é aproximadamente o dobro 

da taxa de reposição da celulose (1).  

As indústrias pesqueiras processam anualmente toneladas de espécies marinhas (3) 

(Tabela 1), grande parte desta produção vira resíduo, que possui uma biodegradação lenta, 

sendo que estes resíduos contêm uma grande quantidade de quitina, além de outros compostos 

tais como proteínas, sais minerais e lipídeos. Pode ser observado na Tabela 2, a composição 

média de diferentes resíduos da indústria pesqueira. O descarte de tais resíduos diretamente 

em córregos, rios ou mares ocasiona o aumento da demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

devido à grande carga orgânica dos resíduos. Isto pode acarretar um desequilíbrio na vida 

aeróbia, pondo em risco todos os seres vivos que dependem de tais ecossistemas. Dessa 

maneira, a redução do descarte desses resíduos é muito importante do ponto de vista da 

preservação do meio ambiente e do lucro que pode resultar para as empresas se tais resíduos 

forem empregados para a obtenção de quitina, quitosana e/ou proteínas. 
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Tabela 1 - Produção pesqueira marinha registrada, em quilogramas, das principais espécies que contém 

quitina, São Paulo, 2004 

Espécie Quantidade (Kg) % em Relação à 
produção total (a) 

Caranguejo Vermelho 1.098.467 4,0 

Camarão Sete Barbas 1.749.866 6,3 

Lula 646.150 2,3 

(a) - A produção total de espécimes marinhas no ano de 2004 no estado de São Paulo foi de 27,7 x 105 Kg. 

Estudos recentes mostram que as alterações e os fenômenos ambientais gerados pelas 

atividades da indústria pesqueira são decorrentes da falta de planejamento e da falta de 

interesse das indústrias em adequarem-se aos procedimentos atuais de saúde, segurança e 

meio ambiente (4). Por outro lado, como mencionado acima, a obtenção da quitina e quitosana 

a partir dos rejeitos da indústria pesqueira é de grande interesse econômico e ambiental. De 

fato, a produção desses polímeros a partir da biomassa pode contribuir para reduzir 

drasticamente o acúmulo de resíduos no meio ambiente.  

Existem atualmente diversos estudos sobre as aplicações da quitosana (1-2,5-15). Muitos 

dos estudos realizados com a quitosana levam em consideração a sua capacidade de interagir 

com uma variada gama de substâncias, tais como proteínas, lipídeos, pesticidas, corantes, íons 

metálicos e radioisótopos. Destacam-se também algumas de suas propriedades que a 

distinguem de outros polímeros, como a sua atoxicidade, atividade antimicrobiana, 

biodegradabilidade e biocompatibilidade. O fato de a quitosana ser um polieletrólito linear 

com alta densidade de carga positiva e com a capacidade de aderir a superfícies carregadas 

negativamente resulta que o polímero é um excelente agente floculante, liga-se a superfícies 

celulares, forma géis com poliânions e tem a capacidade de formar filmes e membranas (1-2, 5-

15). 
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Tabela 2 - Composição química representativa de diversos tipos de resíduos que contêm quitina 

 TEORES 

FONTES Proteína % (a) Cinzas % (a) Lipídios % (a) Quitina % (a) 

Cabeça de camarão 42,0 ± 1,8 20,5 ± 0,5 2,4 ± 0,02 35,5 ± 2,1 

Casca de camarão 58,0 ± 2,8 24,2 ± 0,3 1,4 ± 0,02 16,4 ± 1,8 

Carapaça de 

lagosta 

23,1 33,7 2,2 20,2 

Resíduos de krill 41 23,0 11,6 24,0 

Gládios de lulas 55,3 ± 3,1 0,9 ± 0,04 0,6 ± 0,03 43,2 ± 2,4 

(a) -  % em base seca. 

As quitosanas são atualmente utilizadas (11) no tratamento de águas, atuando na 

remoção dos íons metálicos e como agente floculante eliminando substâncias tais como 

proteínas e lipídeos. A indústria papeleira utiliza a quitosana para o tratamento da superfície 

do papel com a finalidade de aumentar a sua resistência sem afetar o seu brilho. Devido a sua 

propriedade de formar filmes (13), a quitosana é utilizada em formulações de cremes e loções 

que tem por finalidade a hidratação da pele, e a indústria têxtil vê a quitosana como uma 

grande aliada no desenvolvimento de novos tecidos mais resistentes e biodegradáveis.    

1.1 Características Físico-Químicas de Quitina e Quitosana 

A quitina é um polímero linear cuja estrutura primária é formada por um dissacarídeo 

de unidades 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose (GlcNAc) e 2-amino-2-desoxi-D-

glicopiranose (GlcN), unidas por ligações glicosídicas do tipo β (1→4) (Figura 1). 
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                                                                                                             n 

Figura 1 - Representação da estrutura primária idealizada da quitina, onde n é o grau de polimerização. 

Devido ao fato da quitina ser um produto natural, não deve ocorrer como composição 

única. Entende-se por isso, que ocorram variações estruturais. Tais variações incluem a 

dimensão das cadeias poliméricas, o conteúdo de grupos amino e acetamido e a distribuição 

destes ao longo das cadeias. A quitina obtida a partir de diatomáceas (Thalassiosira fluviales e 

Cytlotella cryptica) constitui uma exceção, pois as análises confirmam que nesse caso 

ocorrem exclusivamente as unidades 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose (1). A estrutura 

química da quitina é semelhante a da celulose (Figura 2), sendo que a principal diferença 

encontra-se no carbono 2 do anel de glicopiranose, que contém o grupo hidroxila (-OH) na 

celulose e o grupo acetamida (-NHCOCH3) na quitina.   

 

 

 

 

 

Figura 2 - Representação da estrutura da celulose, onde n é o grau de polimerização. 
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1.1.1 Polimorfas de Quitina 

A quitina apresenta três polimorfas, α, β e γ-quitina, que diferem quanto ao arranjo do 

polímero no estado cristalino. A quitina é um polímero semicristalino cujas cadeias se 

organizam em folhas (ou lamelas) que estão dispostas paralelamente umas às outras nos 

domínios cristalinos. As cadeias de quitina apresentam extremidades redutora e não-redutora 

e a disposição relativa destas cadeias nas folhas é o que diferencia o arranjo das polimorfas de 

quitina. Na α-quitina as cadeias poliméricas estão dispostas de forma antiparalela, o que 

favorece o estabelecimento de numerosas ligações hidrogênio inter e intramoleculares e 

também inter e intrafolhas, conforme mostra a Figura 3, resultando em um empacotamento 

denso. Pode-se observar através das Figura 3 (a) e 03(b) que existem quatro tipos de ligações 

hidrogênio presentes na estrutura da α-quitina (16): ligações de hidrogênio intramoleculares 

O(3’)-H⋅⋅⋅O(5) (como na celulose) e O(6’)-H⋅⋅⋅O(7), ao longo do eixo c; ligações de 

hidrogênio intermoleculares C=O(7)⋅⋅⋅H-N-C(2), ao longo do eixo a; e ligações de hidrogênio 

intermoleculares O(6)-H⋅⋅⋅O(6’), ao longo do eixo b. Devido ao fato dos grupamentos CH2OH 

apresentarem conformações diferentes, estes formam ligações hidrogênio distintas (O(6’)-

H⋅⋅⋅O(7) e O(6)-H⋅⋅⋅O-(6’)). Todas as carbonilas dos grupamentos amida, na α-quitina, 

participam da ligação de hidrogênio intermolecular C=O(7)⋅⋅⋅H-N-C(2), sendo que uma fração 

destes grupos também participa da ligação hidrogênio intramolecular O(6’)-H⋅⋅⋅O(7). Todos 

os grupos hidroxila, no estado cristalino, estabelecem ligações hidrogênio, e as formadas entre 

cadeias de diferentes folhas são as responsáveis pela insolubilidade da α-quitina na maioria 

dos solventes. 



 

 

 

Figura 3 - Estrutura proposta para a 

as linhas tracejadas representam ligações hidrogênio 

Na β-quitina as cadeias estão dispostas paralelamente, o que prejudica o 

estabelecimento de ligações de hidrogênio 

empacotamento menos denso que o observado no caso da 

quitina, as cadeias da β-quitina possuem ligações de hidrogênio intramoleculares O(3’)

H⋅⋅⋅O(5) ao longo do eixo c, como pode ser observado na 

(Figura 4(b) e Figura 4(c))

intermoleculares C=O(7)⋅⋅⋅

hidrogênio intermoleculares adicionais O(6’)

Estrutura proposta para a α-quitina: (a) projeção do eixo b e c e (b) projeção do eixo a e b. 

epresentam ligações hidrogênio (16). 

quitina as cadeias estão dispostas paralelamente, o que prejudica o 

estabelecimento de ligações de hidrogênio intermoleculares e interfolhas, resultando em 

empacotamento menos denso que o observado no caso da α-quitina. Semelhantemente a 

quitina possuem ligações de hidrogênio intramoleculares O(3’)

O(5) ao longo do eixo c, como pode ser observado na Figura 4(c). Ao longo do eixo a 

 (17), as cadeias sucessivas estão unidas por ligações de hidrogênio 

⋅H-N-C(2) e todos os grupamentos CH2OH formam ligações de 

moleculares adicionais O(6’)-H⋅⋅⋅O(7), unindo as cadeias na mesma folha. Ao 
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quitina: (a) projeção do eixo b e c e (b) projeção do eixo a e b. 

quitina as cadeias estão dispostas paralelamente, o que prejudica o 

folhas, resultando em 

Semelhantemente a α-

quitina possuem ligações de hidrogênio intramoleculares O(3’)-

c). Ao longo do eixo a 

, as cadeias sucessivas estão unidas por ligações de hidrogênio 

OH formam ligações de 

O(7), unindo as cadeias na mesma folha. Ao 



 25

(a) 

(c) (b) 

longo do eixo b, ao contrário da α-quitina, não há formação de ligações de hidrogênio 

intermoleculares entre cadeias de diferentes folhas. A β-quitina consequentemente exibe uma 

melhor reatividade (17-22), intumescimento em água (23-24) e uma solubilidade (22) maior do que 

a α-quitina. Na γ-quitina ocorre uma combinação dos arranjos da α- e da β-quitina, pois duas 

cadeias em disposição antiparalela são intercaladas por uma cadeia disposta de maneira 

paralela (1-2) (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 -  Estrutura proposta para a β-quitina: (a) projeção do eixo a e b, (b) projeção do eixo a e (c) 

projeção do eixo b e c. As linhas tracejadas representam ligações de hidrogênio(17). 
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A Figura 5 (25) apresenta as disposições das cadeias de quitina nas diferentes 

polimorfas conforme explicado acima. 

 

 

 

                                     α-Quitina               β-Quitina               γ-Quitina 

Figura 5 - Representação esquemática das estruturas polimórficas de quitina, sendo que as setas 

representam as cadeias poliméricas no sentido do terminal não-redutor para o redutor. 

1.2 Fontes e Processos de Obtenção da Quitina 

A quitina é o componente orgânico mais abundante na estrutura esquelética de muitas 

das classes que formam o grupo dos invertebrados. As principais fontes para a produção 

industrial de quitina são as cascas de camarões e carapaças de caranguejos, que possuem 

composições variadas quanto aos teores de proteínas, sais de cálcio (principalmente fosfatos e 

carbonatos), lipídios e pigmentos (Tabela 2). O processo de extração da quitina a partir de 

cascas de camarões e carapaças de caranguejos segue essencialmente três etapas: 

desmineralização, desproteinização e despigmentação. Estas etapas se destinam a eliminar o 

carbonato e fosfato de cálcio e/ou magnésio, as proteínas e os pigmentos contidos na 

biomassa. Os procedimentos mais utilizados para a extração da quitina geralmente 

compreendem a utilização de soluções ácidas na desmineralização, que tem por finalidade a 

eliminação dos sais minerais, e de soluções alcalinas na etapa de desproteinização, o que 

resulta na eliminação das proteínas. A eliminação dos pigmentos ocorre via extração destes 

por solventes orgânicos. Entretanto, é importante observar que as condições reacionais 

empregadas nessas etapas devem ser brandas, no sentido de evitar a despolimerização e 

também a desacetilação da quitina.   
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Estudos demonstraram que para a extração da beta-quitina de gládios de lula apenas a 

etapa de desproteinização é necessária, pois nesta matéria-prima a existência de sais minerais 

e pigmentos é extremamente baixa (22). 

1.3 Desacetilação da Quitina 

Uma das principais reações de derivatização da quitina é a hidrólise dos grupos 

acetamido, originando grupos amino, para gerar o polímero conhecido como quitosana. As 

amidas em princípio podem hidrolisar tanto em condições ácidas quanto alcalinas, mas a 

hidrólise em meio ácido não é comumente empregada devido à susceptibilidade das ligações 

glicosídicas da quitina a hidrólise ácida. Geralmente a reação é realizada em solução aquosa 

alcalina, um processo heterogêneo que apresenta como variáveis a concentração do álcali, a 

temperatura e o tempo de reação. O produto obtido da reação é denominado quitosana (Figura 

6) somente se a porcentagem média de grupos amino for igual ou superior a 40% e, 

principalmente, se for solúvel em soluções aquosas diluídas de ácidos, como ácido clorídrico 

e ácido acético.  

 

Figura 6 - Representação da estrutura primária idealizada da quitosana, onde n é o grau de 

polimerização. 

De fato, em soluções diluídas de ácidos a quitosana comporta-se como um 

polieletrólito catiônico devido à protonação dos grupos amino das unidades 2-amino-2-

desoxi-D-glicopiranose. Como raramente a quitosana completamente desacetilada é 

preparada, os polímeros obtidos por desacetilação parcial de quitina são considerados 
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copolímeros constituídos de unidades GlcN e GlcNAc. A composição das quitosanas é 

variável em função das condições empregadas na desacetilação de quitina, define-se portanto 

o grau médio de acetilação do polímero (GA) como a fração média de unidades GlcNAc 

presente nas cadeias. A massa molar média, o grau médio de acetilação e a distribuição das 

unidades GlcN e GlcNAc nas cadeias têm efeito marcante sobre a solubilidade da quitosana 

(26). O valor do parâmetro GA é um dos critérios empregados para diferenciar quitina e 

quitosana e, além disso, a solubilidade dos polímeros é diferente. De fato, a quitosana é 

solúvel em soluções aquosas de ácidos diluídos e a quitina é insolúvel, sendo solúvel apenas 

em sistemas solventes como N,N-dimetilacetamida/LiCl. A solubilidade da quitosana está 

relacionada com GA, pois depende da quantidade de grupos aminos protonados (-NH3
+) na 

cadeia polimérica. Assim, quanto maior a quantidade destes grupos, maior será a repulsão 

eletrostática entre as cadeias e maior a solubilidade (27).     

Alguns autores consideram que a denominação quitosana se aplica aos produtos de 

desacetilação de quitina que apresentam GA ≤ 40% (28-29). O valor GA dependente fortemente 

das condições em que a reação de desacetilação da quitina foi realizada e também das 

condições em que a quitina foi obtida. Além disso, também deve ser considerado que as 

polimorfas de quitina, pelo fato de adotarem diferentes arranjos no estado sólido, apresentam 

solubilidade, capacidade de intumescimento em solventes e reatividades, inclusive em relação 

à desacetilação, diferentes. Assim a hidrólise alcalina dos grupos acetamido é mais favorecida 

no caso da β-quitina como conseqüência da maior acessibilidade aos sítios reativos nas 

cadeias dessa polimorfa quando comparada à α-quitina (22, 30-31).     

Um dos métodos de desacetilação mais empregado nos laboratórios de pesquisa e 

também nas indústrias é o tratamento de quitina com soluções concentradas de hidróxido de 

sódio em temperaturas elevadas por várias horas. Em tais condições apenas a hidrólise parcial 

dos grupos acetamido de quitina é alcançada, mas acentuada despolimerização ocorre 
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simultaneamente se a temperatura for elevada e o tempo de reação for longo. Além disso, 

como a reação se processa heterogeneamente, os produtos desacetilados apresentam 

heterogeneidades em termos de suas características estruturais e variações importantes de 

propriedades. Várias metodologias têm sido propostas para aumentar a eficiência da reação e 

para minimizar a ocorrência de despolimerização. Assim, a realização da reação em atmosfera 

inerte (32), a diluição com solventes (33), a introdução de mudanças nas condições de 

processamento com o uso de extrusão reativa (34), de explosão de vapor (processo “flash”) (35), 

de irradiação de ultra-som (36) e de microondas(37), o uso de agentes redutores(38) e a execução 

de tratamentos sucessivos de desacetilação(39) têm sido propostos. Recentemente foi proposto 

o método conhecido como “freeze – pump out – thaw” (“FPT”) no qual a suspensão de 

quitina em solução aquosa concentrada de hidróxido de sódio é submetida a sucessivos ciclos 

de congelamento à temperatura do nitrogênio líquido, sucção com bomba de vácuo e 

aquecimento lento até atingir a temperatura ambiente (40). Ao menos seis ciclos devem ser 

executados e então a suspensão de quitina é submetida à desacetilação em temperaturas no 

intervalo 80°C – 1100C por tempos curtos (até 60 minutos). Dessa maneira, a execução de 3-4 

processamentos sucessivos permite a obtenção de quitosana extensivamente desacetilada (GA

<0,2%) e de massa molar elevada (Mv≅4,5 x 105 g/mol). A comparação dos resultados 

obtidos pelo emprego da metodologia “FPT” e da metodologia convencional de desacetilação 

de quitina revela que a primeira é muito mais eficiente. De fato, o emprego da metodologia 

“FPT” resulta na diminuição do número de reações sucessivas, e então do tempo total de 

reação, a serem executadas para resultar em quitosana completamente desacetilada a qual, 

além disso, apresenta grau médio de polimerização 1,7 vezes aquele de quitosana obtida por 

via de desacetilação convencional. Conforme os autores desse estudo, o método “FPT” 

promove a destruição das regiões cristalinas de quitina, aumentando a acessibilidade aos sítios 

reativos, renova a concentração das espécies mais reativas de hidróxido de sódio (mono e 
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diidrato) no interior das partículas de quitina e exclui o oxigênio molecular do meio reacional, 

minimizando a despolimerização via hidrólise alcalina oxidativa (41). Tais conclusões são 

baseadas nos estudos da cinética da reação de desacetilação e de difração de raios X das 

polimorfas de quitina antes e após aplicação da metodologia “FPT”, e nas características das 

quitinas desacetiladas empregando esse método (40-41). 

1.4 Utilização do Ultra-Som de Alta Intensidade 

Defini-se o ultra-som como sendo o som de freqüência além da sensibilidade do 

ouvido humano. O ultra-som apresenta freqüência característica entre 20kHz e 100MHz. 

Diversos estudos vêm sendo publicados sobre a sonoquímica, sendo suas principais 

utilizações em síntese orgânica, emulsificação de soluções, degradação de polímeros, 

polimerização, sonoluminescência, sonólise (formação de radicais livres), formação de 

sonogéis e preparação de catalisadores (42).  

O ultra-som, como toda energia sonora, é propagado via uma série de ondas de 

compressão e rarefação induzidas nas moléculas através do meio. Assim, é proposto que a 

propagação de ondas acústicas, definidas por sua freqüência e amplitude, através de meios 

líquidos provoca o fenômeno conhecido como cavitação. Durante a propagação das ondas 

acústicas o líquido é submetido alternadamente à compressão e rarefação, e se a energia 

aplicada for suficientemente elevada, durante a rarefação, ela pode superar as forças 

intermoleculares que mantém a estrutura do líquido, formando bolhas cavitacionais. Estas 

bolhas crescerão durante os ciclos seguintes, adquirindo vapor ou gás do meio. Se a amplitude 

atinge um valor crítico, dependendo da freqüência, ocorre um processo de expansão súbita até 

atingir um tamanho instável e, conseqüentemente, um colapso violento, com liberação de 

grande quantidade de energia (43) (Figura 7). 
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Durante a compressão as bolhas cavitacionais colapsam em menos que 10-6s, e 

segundo uma das teorias mais aceitas (44-45), denominada “Hot Spot”, gases e vapores nas 

cavidades são superaquecidos (≅ 5000ºC) e, ao mesmo tempo, submetidos a pressões elevadas 

(≅ 2000 atm). De acordo com esta teoria, no colapso de cada bolha cavitacional, há formação 

de jatos de solventes a velocidades muito elevadas que fragmentam e limpam a superfície do 

material. Portanto, os parâmetros que podem influenciar a cavitação são muito importantes, 

sendo os principais: a freqüência, a intensidade da irradiação, o tipo de solvente utilizado, a 

temperatura e a pressão externa. Uma relação entre estes parâmetros deve ser buscada para 

atingir os efeitos desejados quando se utiliza o ultra-som. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Propagação do som no líquido e demonstração da formação e colapso da bolha de cavitação 

(43). 

Nas reações químicas heterogêneas onde o acesso aos sítios reativos é limitado, faz-se 

o uso do ultra-som de alta freqüência para que o acesso a estes sítios reativos seja facilitado. 

Esse é o caso, por exemplo, das reações de desacetilação de quitina, nas quais o polímero em 

fase sólida é suspenso na fase líquida que contém os outros reagentes. Assim, um aumento da 
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área superficial das partículas sólidas e do acesso aos sítios reativos é alcançado através da 

trituração do material via cavitação. 

Sabe-se que a exposição prolongada de soluções contendo macromoléculas à radiação 

de ultra-som reduz a viscosidade da solução, pois há a degradação dos polímeros. Evidências 

experimentais sugerem que a degradação é causada por: (i) forças hidrodinâmicas da 

cavitação (isto é a energia de onda de choque produzida na implosão da bolha), (ii) tensão de 

cisalhamento na interface das bolhas pulsando, ou (iii) efeito térmico associado com efeito 

químico tanto da cavitação estável como da transitória (46). 

A utilização do ultra-som de alta intensidade, também conhecida como sonicação, foi 

recentemente empregada como tratamento prévio da quitina a ser desacetilada em solução 

aquosa de NaOH 40%, resultando em maior eficiência da reação e permitindo a obtenção, 

com apenas uma etapa de reação, de quitosanas bastante desacetiladas (GA<10%) (47). 

Também foi constatado que o tratamento prévio de quitina em suspensão aquosa com ultra-

som não parece afetar a cristalinidade do polissacarídeo, mas tem acentuado efeito sobre a 

morfologia da superfície do material particulado (48-49).  

A sonicação, no caso da quitina e quitosana, também tem sido usada para acelerar a 

degradação em ácido clorídrico concentrado visando à produção de oligossacarídeos (50). 

Neste caso a quitina é suspensa no meio ácido concentrado, que é resfriado a 5°C para 

minimizar a simultânea ocorrência de desacetilação. Esta suspensão é submetida à sonicação 

por tempos variáveis (até 3 horas) com temperatura controlada (37-40°C) e os 

oligossacarídeos resultantes são isolados com o auxílio de cromatografia líquida de alto 

desempenho.  

Estudos mais recentes do Grupo de Físico Química Orgânica (51), sobre a irradiação de 

quitina com o ultra-som de alta intensidade se demonstraram extremamente atrativos, pois em 
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vez da utilização da irradiação do ultra-som como um pré-tratamento da matéria-prima, a 

irradiação foi empregada diretamente na reação de desacetilação de quitina (suspensões 

aquosas de quitina em hidróxido de sódio 40% são irradiadas com o ultra-som de alta 

intensidade). O resultado deste estudo mostrou que quitosanas de baixo grau de acetilação (

GA ≈ 5%) e de elevada massa molar média viscosimétrica ( vM  ≈ 7,0 x 105 g/mol) são 

obtidas com tempos inferiores (30 minutos) e temperatura mais brandas (60ºC) do que as 

reações de desacetilação anteriormente citadas.  
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OBJETIVOS 

O presente trabalho visa estudar as correlações entre a amplitude e a duração da 

irradiação e a temperatura do processo, e a eficiência da reação de desacetilação da beta-

quitina assistida por ultra-som de alta intensidade. A obtenção de quitosanas extensivamente 

desacetiladas e de massas molares média elevadas é almejada, através da otimização dos 

parâmetros do processo.    
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2 Conclusões  

 

A utilização do ultra-som de alta intensidade na reação de desacetilação de beta-

quitina, colocou em evidência uma nova tecnologia para a obtenção de quitosanas. O uso do 

ultra-som de alta intensidade apresenta um grande diferencial, quando comparado com outras 

metodologias apresentadas na literatura. As amostras de quitosana, obtidas com o auxilio do 

ultra-som de alta intensidade, apresentaram um baixo grau médio de acetilação (GA<10%) e 

elevada massa mola média (vM >7,0 x 105). A produção de quitosanas com essas 

características é de grande interesse para a indústria e para os pesquisadores que trabalham 

com esse biopolímero. 

A energia total liberada durante o processamento das suspensões de beta-quitina com 

irradiação de ultra-som de alta intensidade afeta diretamente a eficiência do processo de 

desacetilação do polímero e as características estruturais das quitosanas obtidas. Assim, 

quitosanas mais desacetiladas, porém de menor massa molar, são obtidas quando o processo 

emprega amplitudes de irradiação intermediária e alta e processamentos mais prolongados. Os 

efeitos da temperatura de processamento afetam diretamente o impacto da cavitação e 

também a ocorrência de hidrólise das ligações glicosídicas, sendo nesse caso muito 

importante determinar a combinação correta de parâmetros de processamento de maneira a 

obter o resultado desejado. De maneira geral e para processamentos curtos (até 30 minutos), 

temperaturas de processamento no intervalo 60-70ºC favorecem a reação de desacetilação e 

minimizam a ocorrência de despolimerização. Nesse intervalo de temperatura é preferível 

empregar amplitude da irradiação intermediária ou elevada, minimizando a produção de 

oligômeros e produtos de baixa massa molar. 
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