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RESUMO 

 

A doença de Alzheimer (DA) está relacionada à ligação anômala que ocorre entre o peptídeo  

β-amilóide  (βA) e  íons metálicos, com destaque para os metais cobre e zinco. Esta interação 

pode ser facilitada, caso ocorra stress oxidativo a nível cerebral. Um dos fatores causador 

desse stress, é a presença de íons de ferro nesse meio em grandes quantidades.  Na literatura 

existem diversos estudos que evidenciam  que  o  cobre  se  liga  ao  núcleo  da  βA  através  

de  anéis imidazólicos  de  histidina. Agentes quelantes,  em  princípio usados 

farmacologicamente  no  tratamento  da  intoxicação  com  metais  pesados,  podem  ser  

usados como quelante desses metais em nível celebral, contribuindo para o tratamento da DA.  

Neste  trabalho, verificou-se a ação quelante de microesferas de quitosana atuando na 

remoção de íons cobre, ferro e zinco, na presença de β-amilóide ou de um composto 

equivalente que contenha histidinas (conhecidos como os responsáveis pela ligação com os 

íons metalicos). Devido a limitações no uso da  βA, decidiu-se por  usar  histidina,  para  um  

melhor  entendimento  da  interação  que  ocorre  no  sistema. Microesferas de quitosana 

foram preparadas por spray-dryer, para utilização na adsorção  de íons metálicos (ferro, cobre 

e zinco (monocomponentes e em mistura), com e sem a presença de histidina. Isotermas e  

curvas cinéticas  de  adsorção  foram  obtidas,  e  a  partir  dessas  constatou-se,  que  a  

histidina interage com a quitosana de forma diferente, dependendo do metal. As microesferas 

foram caracterizadas por MEV, DRX e grau de desacetilação. A partir desses resultados foi 

possível descrever a interação entre quitosana e histidina, evidenciada pela alteração na 

estrutura cristalina e diminuição do grau de desacetilação da quitosana quando em presença de 

histidina. Com base nos dados de cinética observou-se que a presença da histidina causou uma 

diminuição no tempo de equilíbrio. As isotermas de adsorção mostraram que a presença da 

histidina, causou alterações diferentes nos valores de Qmax para os diferentes metais. 

Observou-se que a presença da histidina causou uma diminuição na capacidade de adsorção 

do zinco e um aumento para os sistemas contendo cobre e um efeito não significativo para os 

os sistemas contendo ferro. Verificou-se também que nos sistemas multicomponentes houve 

uma diminuição da quantidade adsorvida no equilíbrio, quando comparado com os sistemas 

monocomponentes. A partir desses resultados observa-se que a quitosana apresenta um 

potencial material a ser utilizado no tratamento da DA, uma vez que mesmo na presença da 

histidina ele continua adsorvendo os íons metálicos, potenciais causadores da doença.. 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Quitosana. Adsorção. Metais. 

 



 

ABSTRACT 

 

Alzheimer's disease (AD) is related to the anomalous binding that occurs between the β-

amyloid peptide (A) and metal ions, especially the copper and zinc metals. This interaction 

can be facilitated if oxidative stress occurs at the brain level. One of the factors causing this 

stress is the presence of iron ions in this medium in large quantities. In the literature there are 

several studies that show that copper binds to the nucleus of βA through imidazole rings of 

histidine. Chelating agents, in principle pharmacologically used in the treatment of heavy 

metal poisoning, can be used as a chelator of these metals at a cerebral level, contributing to 

the treatment of AD. In this work, the chelating action of chitosan microspheres was 

performed by removing copper, iron and zinc ions in the presence of β-amyloid or an 

equivalent compound containing histidines (known as those responsible for binding with 

metal ions). Due to limitations in the use of βA, it was decided to use histidine, for a better 

understanding of the interaction that occurs in the system. Chitosan microspheres were 

prepared by spray-dryer for use in the adsorption of metal ions (iron, copper and zinc 

(monocomponents and in mixtures) with and without the presence of histidine. Isotherms and 

kinetic curves of adsorption were obtained and it was verified that histidine interacts with 

chitosan differently, depending on the metal. The microspheres were characterized by MEV, 

XRD and degree of deacetylation. From these results it was possible to describe the 

interaction between chitosan and histidine, evidenced by the alteration in the crystalline 

structure and decrease in the deacetylation degree of chitosan,  when in the presence of 

histidine. Based in the kinetics data, it was observed that the presence of histidine caused a 

decrease in the equilibrium time.  The equilibrium isotherms showed that the presence of 

histidine, caused different changes in the Qmax values for the different metals: a decrease in 

the adsorption capacity for zinc and an increase for copper, and non-significant effect for iron-

containing systems. It was also verified that in the multicomponent systems there was a 

decrease in the equilibrium adsorbed amount,  when compared with monocomponent systems. 

Based in these results, we inferred that chitosan presents itself as a potential material to be 

used in the AD treatment, since even in the presence of histidine it continues adsorbing metal 

ions related to this disease.  

 

Keywords: Alzheimer's disease. Chitosan. Adsorption. Metals. 
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1. INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

 

A doença de Alzheimer (DA)  é  uma  doença  neurodegenerativa e progressiva  que 

ataca o cérebro e comumente, aparece em geral por volta de 60-70 anos, e nem sempre é 

diagnosticada. Estima-se que, após os 65 anos, entre 1 a 6% da população sofra desta doença 

e a sobrevida média, após o diagnóstico de demência seja de 8 anos (PEDRET et al., 2010). 

  A hipótese mais aceita por especialistas para a explicar a causa da DA é a hipótese da 

cascata amiloidal. Estudos mostram que mutações na proteína percursora da amiloide (PPA) 

têm levado a um aumento na produção da substância βAmiloide (βA), uma proteína presente 

no cérebro humano em sua forma solúvel. De acordo com essa hipótese, a neurodegeneração 

na doença de Alzheimer inicia-se com a clivagem proteolítica da PPA e resulta na produção, 

agregação e deposição da substância βA, agora em sua forma insolúvel, gerando as placas 

senis ou amiloidais (HARDY  e  SELKOE, 2002). 

O cobre e o zinco estão diretamente relacionados à formação das placas senis, 

principal suspeito da causa da Alzheimer. Essa relação se dá principalmente através da 

interação do metal com a proteína cerebral β-amilóide (βA), através  dos  anéis imidazólicos  

de  histidina, que compõem a proteína  βA. Esses metais são fundamentais para o perfeito 

funcionamento do cérebro, porém, devem estar presentes a nível cerebral em pequenas 

concentrações. Os níveis destes metais no cérebro são controlados por mecanismos de 

homeostase, uma vez que esses mecanismos são danificados, a concentração desses metais 

cresce gerando danos a saúde, dentre eles a DA. O acúmulo de cobre e zinco a nível cerebral 

possibilita a ocorrência de interação entre estes metais e a βA, esta por sua vez torna-se 

insolúvel e deposita-se sobre células cerebrais danificando-as. A principal alteração 

fisiológica encontrada no cérebro de pacientes com DA é a presença de placas βA (insolúvel) 

(GAGGELLI et al., 2006; MANZANO-LEÓN  e MAS-OLIVA, 2006). 

O ferro, por sua vez, em altas concentrações a nível cerebral, acelera ainda mais a  

produção de radicais livres, que por sua vez leva ao chamado estresse oxidativo, gerando  um  

processo  inflamatório  no  cérebro.  Esse processo inflamatório esta  associado  à iniciação de 

doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson, por danificar mecanismo de controle 

dos níveis celebrais de outros metais como cobre e zinco (BUSH, 2012). 

Diversas pesquisas têm sido realizadas buscando desenvolver medicamentos eficientes 

no tratamento de doenças neurodegenerativas. A adsorção, um fenômeno de superfície que 

ocorre devido à existência de interações entre as duas fases em contato, destaca-se como um 

dos mais eficientes métodos na remoção e recuperação de metais tóxicos em baixas 
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concentrações. Agentes quelantes como EDTA e clioquinol já são usados farmacologicamente 

no processo de remoção de substâncias danosas em organismos humanos. Concentrações 

simultâneas elevadas de  metais podem causar danos oxidativos, como a neurodegeneração, 

considero um processo complexo de fisiopatologia ainda não totalmente compreendido. 

Assim, um agente quelante, independentemente de origem sintética ou natural, por ter alta 

afinidade por diferentes íons metalicos, como alumínio, cobre e zinco, ao invés afinidade 

especifica por um metal apenas, pode apresentar efeitos úteis no tratamento da DA. A 

desferioxamina (DFO), um agente quelante específico de ferro, com altas afinidades para 

alumínio, cobre e zinco, tem demonstrado alguns benefícios terapêuticos para pacientes com 

DA (Lui et.al. 2005). O uso de nanopartículas conjugado a agentes quelantes, que imitam as 

partículas de lipoproteínas e transferem quelantes de ferro para dentro e fora do cérebro, tem 

sido utilizado não apenas como um meio útil ao tratamento da DA, mas também como uma 

forma de compreender melhor o mecanismo causador dessa doença. 

Nanopartículas produzidas a partir de biopolímeros, que  possuam  ação  quelante,  

como  alginato,  quitosana  e  celulose, são exemplos de materiais que podem ser aplicados no  

tratamento  da  DA, visto que podem transportar fármacos através da barreira cerebral. Esses 

materiais são  biocompatíveis,  não causando problemas de rejeição, quando incorporados 

naturalmente aos tecidos corporais e possuem características de um bom quelante clínico com 

baixa toxicidade (FERREIRA, 2006). Os biopolímeros podem ligar-se preferencialmente aos 

metais tóxicos, devido a sua grande versatilidade química,  com elevada estabilidade e uma 

taxa de excreção  maior do que os ligantes  endógenos como hormônios e neurotransmissores, 

favorecendo a rápida eliminação do metal tóxico.  

A  quitosana  é o produto  da  desacetilação  da  quitina, o  segundo polímero  mais  

abundante  na  natureza perdendo apenas para a celulose.  É  biodegradável,  hidrofílica,  

atóxica, biocompatível e altamente versátil, capaz de ser condicionada em várias formas tais 

como membranas, filmes e microesferas, baixo custo e possui uma excelente capacidade de 

remoção de íons metálicos. Pode ser submetida a alterações químicas e/ou físicas, para se 

obter um aumento na capacidade de adsorção. 

Sabe-se que oligômeros derivados de quitosana possuem importantes propriedades 

farmacêuticas para o tratamento da DA. A quitosana deve inibir a acetilcolinesterase e possui 

efeitos anti-proliferativos, isso se deve especialmente devido a sua alta capacidade anti-

inflamatória e antioxidante. Além disso, a quitosana pode proteger os neurônios contra a 

apopitose induzida pela H2O2 prevenindo a formação da  β-Amilóide e bloqueando a 

apopitose intrínseca (NILOUFAR e KHODAGHOLI, 2013).  
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O trabalho realizado é parte das pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisas em 

Separações por Adsorção (GPSA) da Universidade Federal do Ceará, que desde 1994 vem  

estudando os fundamentos da adsorção em processos de separação, modelagem e simulação 

de unidades contínuas de processamento para indústria, e nesse trabalho aborda de forma 

pioneira a adsorção de íons metálicos em biopolímeros modificados. Atualmente é 

reconhecido no cenário nacional e internacional por pesquisas nas áreas de adsorção em fase 

líquida e gás, combustíveis, lubrificantes, e materiais para aplicações biomédicas. Além do 

desenvolvimento de tecnologias em processos de adsorção, o GPSA possui um papel 

importante de formação de recursos humanos qualificados e o consequente desenvolvimento 

do Estado. . 

O objetivo  desse  trabalho  foi  estudar  a  ação  quelante  de microesferas de  

quitosana,  atuando  na remoção  dos  íons  cobre, ferro e zinco, em forma monocomponente e 

de mistura,  na  presença  de histidina (anéis himidazólicos que compõem a βA).  Acredita-se 

que a interação metal-βA ocorre especificamente nos anéis imidazóicos que compõem estas 

proteínas, e os metais se ligam ao aminoácido de histidina. Para compor esse trabalho são 

descritos os principais objetivos específicos que foram realizados, de modo a produzir o 

material, caracterizar e entender a interação quitosana/metal /histidina.   

 Preparação de microesferas de quitosana para adsorção de íons metálicos.  

 Caracterização das microesferas de quitosana utilizando-se  análises  de  

microscopia  eletrônica  de  varredura  (MEV), difração  de  raios-X  (DRX),  e 

espectroscopia  de  infravermelho  por transformada  de  Fourier  (FTIR-ATR). 

 Estudo  da  interação  quitosana-metal   em  presença  de  histidina,  através  da 

determinação das isotermas  e das cinéticas de adsorção (mononocomponente e em misturas). 

 Caracterização  do  complexo  quitosana-metal  e  quitosana-metal-histidina, 

utilizando-se  análises  de  microscopia  eletrônica  de  varredura  (MEV), difração  de  Raios-

X  (DRX),  espectroscopia  de  infravermelho  por transformada  de  Fourier  (FTIR-ATR) e  

espectroscopia  de  energia  dispersiva de  Raios-X  (EDX). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A doença de Alzheimer (DA) 

A doença de Alzheimer (DA) é uma patologia neurodegenerativa frequentemente 

associada à idade, cujas manifestações são cognitivas e neuropsiquiátricas e resultam em uma 

deficiência progressiva seguida por uma eventual incapacitação (ZHAO e TANG, 2004). 

Esta doença caracteriza-se por um distúrbio progressivo da memória e outras funções  

cognitivas,  afetando o funcionamento ocupacional e social. O primeiro aspecto clínico é a 

deficiência da memória recente, sendo as lembranças remotas preservadas até um certo 

estágio da doença. À medida que a patologia evolui, além das dificuldades de atenção e 

influência verbal, outras funções cognitivas se deterioram, como a capacidade de fazer 

cálculos, habilidades viso-espaciais e a capacidade de usar objetos comuns e ferramentas 

(LINDEBOOM, 2004).  

O transtorno da memória afeta os processos de aprendizado e evocação, ocorrendo à 

diminuição na aquisição de novas informações, com piora progressiva até que não haja mais 

nenhum aprendizado novo. Após os estágios iniciais, a perda de memória é global, e o 

indivíduo torna-se  progressivamente  incapaz  de  desempenhar atividades da vida diária e de 

cuidar de si mesmo.  

Na doença avançada, observa-se a tríade afasia, apraxia e agnosia, caracterizada pela 

perda significativa da linguagem, da capacidade de desempenhar tarefas e de nomear pessoas 

e objetos. Observa-se também alterações psíquicas e comportamentais, dentre elas psicose, 

alterações do humor e do sono, agitação psicomotora e agressividade,  causando a necessidade 

de intervenções farmacológicas pontuais (FORLENZA, 2005). 

Atualmente a DA é considerada como a causa mais frequente de demência  

neurodegenerativa  nos países desenvolvidos. Sua  etiologia é desconhecida, mas é 

considerada uma enfermidade de causa multifatorial e complexa, sendo a idade o principal 

fator de risco não modificável. Um doente de Alzheimer, após diagnosticada a doença, resiste 

em média 8 anos (FEHLBAUM-BEURDELEY et al., 2010) 

As causas dessa doença ainda não são totalmente conhecidas, mas sabe-se que no 

cérebro de um doente de Alzheimer ocorre alteração nas reações redox, havendo registo de 

um aumento de danos oxidativos (ZAWIA et al., 2009). Esses danos, por mecanismos que 

serão detalhados posteriormente, são os principais mecanismos propostos em causar a 

insolubilização da βA, uma proteína cerebral, e a formação de placas senis, como produto da 

união de βA insolúveis. Suspeita-se que a secreção e a deposição do βA, assim como a 
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agregação das placas senis, sejam uma tentativa das células se protegerem contra esses danos 

(LIU et al., 2009). 

A doença de Alzheimer pode surgir com uma causa genética ou não, sendo 

denominadas familiar e não familiar, respectivamente. No caso da não familiar, duas 

hipóteses principais foram propostas, a fim de explicar a etiologia da doença, a hipótese 

colinérgica e a hipótese da cascata amiloidal.  

De acordo com a hipótese colinérgica, a doença é causada por uma disfunção do 

sistema colinérgico, que é suficiente para produzir uma deficiência de memória em modelos 

animais, a qual é semelhante à doença de Alzheimer.  No entanto essa hipótese não é aceita 

devido ao fato de os pacientes não apresentarem resposta positiva ao tratamento 

farmacológico para o sistema colinérgico (BARTUS e EMERICH, 1999).  

Já pela hipótese da cascata amiloidal, a neurodegeneração na doença de Alzheimer 

inicia-se com a clivagem proteolítica da  PPA e resulta na produção, agregação e deposição da 

substância βA em placas senis. Esta é a hipótese mais aceita mais aceita por especialistas, pois 

os estudos mostram que mutações na PPA têm levado a um aumento na produção da 

substância βA (HARDY  e  SELKOE, 2002). 

Conforme mostra a Figura 2.1, a PPA é uma glicoproteína transmembranal. É 

derivada de uma proteoglicano de maior tamanho denominada PDMBP (Platelet-Derived 

Macrophage-Binding Proteoglycan) secretada em grandes quantidades pelas plaquetas. βA é 

a região final da PPA, liberada na sua forma solúvel, após sua própria fosforilação (região 

vermelha da Figura 2.1)  (MAS-OLIVA et al., 1994).  

 

Figura 2.1: Estrutura da PPA. A caixa destacada em vermelho mostra a região em que 

se encontra o peptídeo βA. 

  

Fonte: COHEN  et al., 2006. 

As proteínas amiloide estão presentes em todas as formas de degeneração, 

normalmente na forma solúvel. Entretanto, quando em altas concentrações, fibras amiloidais 
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insolúveis são formadas no cérebro, e estas se depositam sobre  as  células,  causando  sua  

morte. Em alguns casos estas podem agregar-se a metais como zinco e ao cobre, agravando 

assim sua toxicidade neuronal, e ligando-se especificamente ao aminoácido histidina presente 

na constituição da βA  (GAGGELLI et al., 2006; MANZANO-LEÓN  e MAS-OLIVA, 

2006). 

A natureza exata da toxicidade destas placas é incerta, porém, é possível constatar 

através da literatura,  que  as  proteínas  amiloides  estão  na  forma  solúvel,  quando  não  há  

a ocorrência da DA. Entretanto, a auto agregação destas placas e o que provoca o Alzheimer 

no indivíduo ainda  não  está  estabelecido.  Para  cada  tipo  de  doença  degenerativa  existe  

um  peptídeo específico envolvido na constituição da PPA.  

 

2.2 Metais Tóxicos e a Doença de Alzheimer (DA) 

Metais  pesados  são  elementos  de  alto  peso  molecular  sendo alguns  altamente  

nocivos  à  saúde,  como  o  cobre,  o cádmio  e  o  chumbo.  Uma  vez  incorporados  à  

cadeia alimentar,  essas  espécies  podem  ser  tóxicas  a  qualquer  forma  de  vida  mesmo  

em  baixas concentrações,  principalmente  por  não  serem  biodegradáveis  e,  portanto,  

apresentarem efeito acumulativo  no ambiente em que são inseridos (GONÇALVES et al., 

2007). 

Estudos recentes têm revelado uma forte influência da homeostase de determinados 

metais na evolução de doenças neurodegenerativas, como as doenças de Alzheimer e de 

Parkinson, particularmente os metais que possuem atividade redox (KOZLOWSKI et al., 

2009). A doença de Alzheimer é caracterizada pela elevação do nível de ferro no cérebro, 

além do acúmulo de cobre e zinco nas  βA cerebrais. De forma geral, o ferro, quando em altas 

concentrações causa o stress oxidativo, o qual, danifica os mecanismos de homeostase, 

relacionando-se com o controle dos níveis cerebrais de cobre e zinco, além de outros metais 

que são fundamentais ao perfeito mecanismo cerebral, e que devem ser mantidos em 

pequenas concentrações nesse meio (BUSH  e  TANZI, 2008). 

Quando metais como cobre e zinco estão presentes a nível cerebral em altas 

concentrações estes acabam por interagir com a βA, e esta torna-se insolúvel,  agregando-se 

entre si até que ocorra a formação de placas senis. Essas placas depositam-se sobre as células 

cerebrais danificando-as. Entretanto, o mecanismo preciso e a causa da toxicidade das placas 

senis ainda não são totalmente conhecidos (HARDY  e  SELKOE, 2002). 

Estudos mostram que o cobre é capaz de promover a agregação da substância βA, 

formando um complexo de alta afinidade. A neurotoxicidade desse composto depende do 
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peróxido de hidrogênio formado pelo complexo βA-cobre (CHERNY et al., 2001). Além 

disso, metais como o cobre, o zinco e o ferro foram encontrados em depósitos amiloidais em 

cérebros de pacientes portadores da doença de Alzheimer (LOWELL et al., 1998).  

Camundongos transgênicos foram tratados cronicamente com clioquinol, como agente 

quelante para zinco e cobre em placas amiloidais. Esse agente é também capaz de solubilizar 

as fibras βA das amostras do tecido post mortem de portadores da doença de Alzheimer 

(CHERNY et al., 1999). Os autores observaram nesse estudo um declínio substancial na 

deposição amiloidal cerebral (aproximadamente 49 %), associado ao clioquinol. Nesse caso o 

agente quelante,  atuou diretamente na redução do acúmulo de βA, proporcionando uma 

melhora significativa na saúde geral dos animais e consequente aumento de peso, não 

apresentando efeitos colaterais (CHERNY et al., 2001).  Assim, substancias como a quitosana 

que também possuem alta ação quelante e de origem natural, portanto mais baratas e 

acessíveis, são potenciais princípios ativos a serem usado no tratamento desse doença. 

 

- Ferro e a  Doença de Alzheimer 

O Ferro (Fe) é elemento essencial para o corpo humano e é particularmente abundante 

no cérebro, uma vez que é co-fator para muitas proteínas envolvidas na função normal do 

tecido neuronal.  Pode estar envolvido em quase todos os aspectos da função celular normal, e 

por causa do seu papel na produção de radicais livres, é essencial que as células e os sistemas 

orgânicos tenham um mecanismo definido para  ligar, armazenar e entregar Fe (DUNFORD, 

1987).  

Alterações no metabolismo do Fe é um fator amplamente aceito como percursor da 

DA. Concentrações elevadas de Fe são encontradas em áreas específicas do cérebro, 

especialmente nos gânglios da base (BARTZOKIS et al., 2000), hipocampo (DING et al., 

2009), neocórtex (CORNETT et al., 1998). Portanto, torna-se evidente que Fe 

progressivamente se acumula dentro dos neurônios, com a idade, levando a lesões e oxidações 

neurodegenerativas (BUSH, 2012). 

O ferro, a nível cerebral, contribui para um aumento do stress oxidativo, uma vez que 

pode conduzir à produção de espécies reativas de oxigênio, como o peróxido de hidrogênio, e 

radicais hidroxilo, bem como de espécies reativas de nitrogênio, como o óxido nítrico. Estes 

radicais livres são tóxicos e no caso de não serem removidos ou neutralizados reagem com 

lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, danificando as funções celulares (BARNHAM et al., 

2008). 
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A elevação dos níveis de ferro a nível cerebral, causa uma disfuncionalidade nos 

mecanismos que controlam os níveis dos metais de transição, desempenhando um papel 

crucial na patogênese da DA.  Embora sejam elementos traços fundamentais, quando em altas 

concentrações interagem com a βA, tornando-a insolúvel e consequentemente causando a 

agregação dessa proteína em placas senis e sua deposição sobre as células cerebrais (BUSH, 

2012).  

 

- Cobre e a Doença de Alzheimer 

Metais como o cobre (Cu) e o zinco (Zn) circulam no cérebro de forma regulada, 

através da barreira hematoencefálica. O Cu encontra-se distribuído por todo o organismo, 

geralmente na forma de complexo orgânico, e normalmente associado a metalo-proteínas com 

função enzimática. Estas enzimas encontram-se envolvidas na síntese de proteínas 

constituintes do esqueleto e vasos sanguíneos, e neurotransmissores essenciais à função 

nervosa.  Os níveis de Cu encontrados no plasma ao nascimento é normalmente baixo e vai 

aumentando ao passar da idade, de modo que sua absorção, distribuição e excreção são 

controladas por várias proteínas, prevenindo potenciais danos provocados pelas formas livres 

deste metal. Pode-se dizer que alterações na homeostasia dos níveis de Cu no cérebro levam a 

desordens neurológicas (DUCE e BUSH, 2010).   Elevadas concentrações de Cu foram 

encontradas nas placas amiloides de cérebros de doentes de Alzheimer, tanto associados ao 

βA como livre nos emaranhados neurofibrilares que são constituintes naturais do cérebro 

(URANGA et al., 2010). 

O βA liga-se ao Cu promovendo a agregação da βA em placas amiloides, embora 

ainda não esteja exatamente estabelecido esse mecanismo de interação (ARENDASH et. al., 

2006). O βA reduz o Cu
2+

 a Cu
+
 e catalisa a formação de peróxido de hidrogênio, através de 

processos que usam oxigênio, colesterol, vitamina C e catecolaminas, originando radicais 

hidroxilo, muito tóxicos, o que aumenta o stress oxidativo (CHAUHAN et al., 2006). Além 

disso, a βA aumenta temporariamente a sua toxicidade ao agregar o excesso de Cu 

intracelular livre (URANGA et al., 2010).  

 

- Zinco e a Doença de Alzheimer 

O Zn é um oligoelemento que tem como função bioquímica a participação em 

processos enzimáticos e a estabilização da estrutura molecular dos componentes sub-celulares 

e das membranas. Encontra-se em todos os tecidos e fluidos corporais, sendo o cérebro um 

dos órgãos que contém níveis mais elevados deste metal. A sua eliminação é feita através dos 
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rins, da pele e do intestino. Em um indivíduo saudável a excreção de Zn através da urina 

situa-se entre 300-600 μg/L (DUTRA et al., 2006). 

A concentração de Zn diminui com o avançar da idade, havendo acentuado 

decréscimo a partir dos 75 anos de idade. Esta diminuição em doentes de Alzheimer aumenta 

a patologia amiloide, visto que a diminuição de Zn sistêmico provoca aumento na retenção de 

Zn no cérebro (MAYNARD et al., 2006). 

 

2.3 Interação Matriz Polimérica-Metal 

Diferentes  métodos  têm  sido  utilizados  para  remoção  de  metais  tóxicos  de  

soluções aquosas  (precipitação  química,  troca  iônica,  tratamento  eletroquímico,  

tecnologia  de membranas e adsorção.  A bioadsorção, uma das técnicas utilizadas, é capaz de 

complexar metais dissolvidos em solução através da atividade química do bioadsorvente. 

Desta forma, apresenta-se  como  uma  nova  tecnologia  para  remoção  e  recuperação  de  

íons  metálicos  (MAHL e BEPPU, 2014).  

A  retenção  de  compostos  em  uma  superfície  sólida  pode  ser  devido às forças de 

atração existentes na superfície dos sólidos, originadas por uma falta de compensação de 

atrações, ou ligações dos átomos superficiais. O fenômeno de  adsorção  ocorre  com 

desprendimento de energia (processo exotérmico). O calor liberado por mol de substância 

adsorvida,  recebe o nome de calor de adsorção e  depende  de  vários  fatores  como  a 

natureza dos sólidos e da partícula, da temperatura que se efetua a adsorção e o local da 

superfície em que se agrega a partícula (FERREIRA, 2006). 

O fenômeno de adsorção envolve tipicamente a transferência de massa de um ou mais 

componentes contidos em uma massa líquida externa ao interior do sólido adsorvente. Este 

mecanismo ocorre basicamente em três etapas: difusão do adsorbato à superfície externa do 

adsorvente, difusão intraparticular, e interação química ou adsorção propriamente dita sobre 

os sítios ativos, via diferentes mecanismos como quelação, troca iônica  ou  complexação.   

Quando um único componente está sendo adsorvido na superfície do sólido, diz-se 

estar ocorrendo adsorção monocomponente.  Embora, a ocorrência de tais sistemas é pouco 

frequente, sendo  comum  sistemas  onde  diferentes  espécies competem  pela  superfície  do  

sólido,  denotando-se  adsorção  multicomponente. 

Dentre alguns dos fatores que podem influenciar a adsorção  pode-se citar: 

temperatura, polaridade do solvente, velocidade de agitação, relação sólido-líquido, tamanho 

das partículas do sólido, concentração inicial do adsorvato, pH da solução, outras espécies 

competitivas e impurezas na superfície do adsorvente (KRATOCHVIL, 1998). 
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O estudo do processo de adsorção em sistemas que possam com seus resultados 

contribuir para aplicação a sistemas reais é de grande relevância, sendo a avaliação de  novos  

materiais  adsorventes  em  diferentes  sistemas  (mono  e multicomponente)  um dos aspectos 

importante no estudo e otimização destes processos. Volesky  (2001)  sugere  que  

inicialmente  seja  feito  um  estudo  completo  de equilíbrio  de  bioadsorção  de  equilíbrio  

em  um  sistema  monocomponente  para o bioadsorvente  selecionado, expandindo-se a 

análise para o estudo de comportamento multicomponente. 

Para se estudar um  processo  de  adsorção  é  fundamental o conhecimento de suas 

propriedades de equilíbrio e sua cinética de adsorção. A isoterma de adsorção representa a 

quantidade de um determinado soluto adsorvido por uma superfície adsorvente, em função da 

concentração de equilíbrio do soluto.  

A  bioadsorção  é  um  tipo  específico  de  adsorção  caracterizada  pela  utilização  de 

materiais  de origem  biológica  como adsorventes  na remoção de  um soluto em um fluido. A 

bioadsorção depende de inúmeros fatores ambientais externos, além do tipo de metal, sua 

forma iônica na solução e o tipo de sítio particular ativo para sequestrar o metal.  A 

concentração inicial  de  íons  em  solução,  o  pH  do  sistema,  o  diâmetro  médio  de 

partículas  e  a  temperatura  também são  parâmetros  que  podem  influenciar  no  processo  

de bioadsorção e que, portanto, devem ser otimizados. 

Para o caso específico da interação da βA quando conjugados a Cu e Zn, facilmente 

provoca a precipitação de oligômeros de βA  (BARNHAM et al., 2008). Existem vários 

estudos que revelam que o Cu e o Zn têm afinidade pelo peptídeo βA e que ambos se ligam 

aos mesmos resíduos da βA, especificamente ao aminoácido histidina, que é um dos 

constituintes dessa proteína.  Esses íons metálicos competem pelos mesmos sítios do 

aminoácido (anéis imidazóicos), tendo o Zn
2+

 maior relevância na rápida agregação do 

peptídeo do que o Cu
2+

, embora esse último induza principalmente mudanças 

conformacionais da βA (HOERNKE et al., 2010) 

A  ideia  geral é que para os portadores da DA a  ligação  dos  íons  metálicos  com  a  

βA,  ocorra  de  maneira anômala, sob condições não saudáveis (LOVELL, et al. 1998; 

SMITH,  et  al.  1997).  Segundo  GABUZDA  (1994),  o acúmulo  de  íons  metálicos  e  o 

stress  oxidativo , que  ocorre  no  cérebro  de  pacientes  com  DA,  está  associado  com  a 

diminuição da solubilidade e deposição da βA. Isso ocorre quando metais interagem com a 

proteína celebral β-amilóide (βA) através  de  anéis imidazólicos  de  histidina, formando as 

chamadas placas βA. Estas placas por sua vez se depositam sobre as células neurais 

danificando-as (MANZANO-LEÓN  e MAS-OLIVA, 2006).   
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2.4 Quitosana como Bioadsorvente de Íons Metálicos 

A quitosana tem sido proposta como um material potencialmente atraente para 

diversos usos, principalmente em engenharia, biotecnologia e medicina, por se tratar de um 

polímero natural, biodegradável, extremamente abundante e atóxico. As indicações mais 

comuns são seu emprego como meio complexante de íons metálicos, dispositivos ação 

antifúngica e bactericida, e confecção de matrizes para liberação controlada de drogas, entre 

outras dezenas de possíveis aplicações sugeridas para esse material. 

Esse biopolímero apresenta importantes propriedades biológicas tais como baixa 

toxicidade, não causa alergia, pode ser empregado como anticoagulante, biodegradável, 

biocompatível e possui propriedades antibacterianas. Além disso é insolúvel em água, bases, 

álcool e acetona, sendo completamente solúvel em soluções de alguns ácidos orgânicos, como 

por ex., ácido acético em pH<6 (JANEGITZ et. al., 2007). 

Nas  posições  C-2,  C-3  e  C-6,  respectivamente,  a quitosana possui três tipos de 

grupos funcionais, um grupo amino e dois grupos hidroxilas, dentre  as  hidroxilas,  uma  é  

primária  e  outra  secundária (FURUSAKI  et  al., 1996) . Assim, o pH altera 

substancialmente o estado  das  cargas  e  as  propriedades  da  quitosana. Em  pHs  baixos,  

os  grupos  amino  são protonados  e  ficam  positivamente  carregados,  isso  faz  com  que  a  

quitosana  se  torne  um polieletrólito  catiônico  solúvel  em  água.  Por  outro  lado  à  

medida  que  o  pH  aumenta,  os grupos  amino  da  quitosana  são  desprotonados  e  o  

polímero  perde  sua  carga  tornando-se insolúvel (YI et al., 2006; CHO et al., 2000). 

 

Figura 2.2: Estrutura linear da unidade monomérica da quitosana. 

 

Fonte: KUMAR, 2000. 

 

A quitosana, além de abundante e de baixo custo, possui alta capacidade para formar 

complexos de metais pesados, sendo considerada uma fonte de matéria-prima renovável e 

economicamente viável. Esta capacidade se deve à presença de grupos amino e hidroxilas, 

que ficam expostos após a reação de desacetilação da quitina.  
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Existem estudos sobre a atuação da quitosana  como  adsorvente  de  íons cobre na 

presença de β-amilóide ou histidina. O estudo citado concluiu  que ocorre  uma  competição 

pelos  íons  cobre  entre  quitosana  e  histidina e essa competição levou a uma diminuição na  

capacidade  de  adsorção  da  quitosana. Os autores concluíram que a quitosana pode 

complexar com o Cu, mesmo na presença da βA. O estudo comprovou que a quitosana  é um  

poderoso  agente  quelante  de  íons  cobre, mesmo na presença de  competidores como a  βA 

e histidina (MAHL e BEPPU, 2014). Porém este estudo utilizou macropartículas de 

quitosana, uma vez que a diminuição do diâmetro da partícula pode aumentar a área de 

contato entre adsorvente e adsorbato, esse diferencial poderá influenciar positivamente na 

capacidade de adsorção desse material. 

 

2.5. Quitosana e a Doença de Alzheimer 

O sistema nervoso central (SNC) representa um desafio especial para a terapia 

farmacológica uma vez que está  particularmente  bem  isolado de substâncias estranhas a sua 

constituição original. Esse isolamento se deve a barreira hematoencefálica, que utiliza  

junções  firmes  especializadas  para  impedir  a  difusão passiva da maioria das substâncias, 

dentre elas os fármacos, da circulação sistêmica para a circulação cerebral. Por conseguinte, 

os fármacos destinados a atuar no SNC devem ser pequenos o suficiente e hidrofóbicos  para  

atravessar  facilmente  as  membranas  biológicas (GODIN, 2001). 

Existem diversos tipos de partículas poliméricas empregadas na administração de 

medicamentos. Estas podem ser classificadas em micro e nano partículas de acordo com seu 

tamanho. No caso das micropartículas, estas são partículas esféricas de tamanho variando 

entre 1 e 250 µm (o ideal é diâmetro < 125 µm). Dentro deste grupo se incluem as 

microcápsulas, que são sistemas vesiculares no qual o fármaco está confinado na cavidade 

interior, rodeada de uma membrana polimérica. Já  as microesferas, são sistemas matriciais, 

no qual o fármaco está disperso por toda a partícula (SÁEZ et al., 2003). 

Uma das aplicações farmacêuticas mais importantes das microesferas é na liberação de 

fármacos, pois possuem características para penetrar diversos tecidos. Tais características 

estão relacionadas a alguns parâmetros da partícula: tamanho, distribuição, porosidade, 

degradabilidade, permeabilidade do polímero, etc, ou de acordo com o tecido, ao qual, o 

material é destinado, devendo apresentar seletividade pelo tecido desejado e evitar danos ao 

tecido hospede (SÁEZ et al., 2003).  

Atualmente os principais tratamentos usados na DA são apenas de natureza 

sintomática, tentando contrabalançar o distúrbio do neurotransmissor da doença. No entanto, 
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os tratamentos modificadores da doença tem ganhando importância, como mecanismos e 

estratégias utilizados para proteger contra lesões neuronais, apoptose, disfunção e 

degeneração no sistema nervoso central, reconhecidos como neuroprotetores. A 

neuroproteção pode ser alcançada através de várias classes de agentes quelantes naturais e 

sintéticos. Entretanto, devido aos efeitos colaterais de agentes neuroprotetores sintéticos, a 

busca de agentes neuroprotetores naturais têm recebido atenção. Um número crescente de 

estudos vêm avaliando a possibilidade do uso de derivados de quitina, como a quitosana, 

como neuroprotetores (SHARMA E KOTHIYAL, 2014). 

Além dos fatos citados anteriormente, oligômeros derivados de quitosana quando 

associados a grupamentos amino-etil, possuem importantes propriedades biológicas em 

aplicações medicinais e farmacêuticas, tais como inibidor da a angiotensina, uma enzima 

conversora, inibidor da acetilcolinesterase e efeitos anti-proliferativos, devido a alta 

capacidade anti-inflamatoria e antixidante.    

O  uso de substancias quelantes de metais pode ser uma forma de prevenção e mesmo 

tratamento dessa doença. Estudos mostram que  sistemas queladores de ferro, especialmente 

na forma de nanopartículas, têm potencial para entrar no cérebro e trazer o excesso de metais 

para fora do cérebro, evitando danos oxidativos associado aos metais.  

O defiroproma (DFO) é atualmente o único medicamento quelante para Alzheimer, 

aceito pela FDA, atuando através do processo de quelação da sobrecarga de ferro. Essa terapia 

promove a excreção de ferro e tem levado a grandes melhorias na qualidade e duração da vida 

dos pacientes. Entretanto, o DFO causa diversos efeitos colaterais, dentre eles a 

neurotoxicidade e alterações neurológicas. Nesse  sentido, a quitosana se mostra como 

alternativa substitutiva, visto que sua toxidade é mínima, sua capacidade de quelação de 

metais é significativa e um material altamente estável (LIU et al., 2005).  

Vários produtos naturais já são usados sozinhos ou combinados com outros compostos 

neuroprotetores para melhorar a memória e cognição em pacientes com DA. A baixa 

biodisponibilidade e eficácia clínica são os grandes problemas do uso de neuroprotetores 

sintéticos. Esses problemas seriam reduzidos ao utilizar polímeros naturais, como quitosana.  

Os principais estudos exploram a aplicação da quitosana como matriz carreadora dos 

fármacos usados no tratamento da DA, em especial a tracrina, que atualmente é o fármaco que 

desenvolve melhor resposta no tratamento dessa doença. Nesse caso, a quitosana é usada 

como matriz inerte, não interagindo com o fármaco e nem com o paciente. A traquina é 

ancorada previamente a matriz polimérica e ao ser administrada ao organismo humano, serve 

como uma barreira, evitando a dispersão do fármaco para outro órgão e sua liberação 
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controlada. Assim, uma maior quantidade do fármaco chega ao órgão desejado para que sua 

ação seja mais efetiva. No caso da DA este órgão é o cérebro (WILSON et al., 2010).  

Malhotra et al. (2013) realizaram um estudo sobre a síntese de nanopartículas de 

quitosana PEGiladas marcadas com peptídeo para a entrega de siRNA, direcionadas a doenças 

neurodegenerativas. Nesse estudo, os autores concluíram que  a síntese e o desenvolvimento 

destas nanopartículas não está limitada a uma aplicação, mas representa uma plataforma de 

tecnologias, de modo que as nanopartículas podem ser produzidas de forma modular, para 

direcionar qualquer aplicação de doença, simplesmente substituindo a porção de 

direcionamento na superfície das nanopartículas e a carga, adequando a substancia que irá 

carrear. Wilson et al. (2009) estudaram a capacidade de entrega da tacrina no cérebro por 

micropartículas de quitosana carregadas magneticamente. Os autores observaram que as 

micropartículas transportaram significativamente o fármaco ao cérebro, visto que maiores 

concentrações dessa substancia foi observada nesse meio, em comparação com a 

administração do fármaco livre, podendo serem utilizadas para administrar esta droga no 

cérebro para o tratamento da doença de Alzheimer. Os autores observaram também que o uso 

de micropartículas contribuiu para a redução da dose total requerida, para a terapia com a 

redução simultânea na toxicidade relacionada a dose.  Desse modo, os autores concluíram que 

o uso de nanopartículas de quitosana, como um sistema de liberação de tacrina, prolonga o 

tempo de residência do  fármaco no sangue e aumenta sua meia-vida, melhorando sua ação e 

eficiência. 

Jaruszewski et al., 2012, desenvolveram nanosistemas de quitosana, denominados 

imuno-nanoveículos capazes de estabilizar e direcionar os depósitos cerebrovascular da 

proteína amiloide, a possível causadora da DA. Os autores concluíram que a  quitosana 

dificulta a formação da  βA, impedindo parcialmente a insolubilização das já formadas. 

Adicionalmente, os imuno-nanoveículos mostraram capacidade de atingir seletivamente o 

antígeno βA intracelular, demonstrando o seu potencial como veículos de diagnóstico e 

terapêuticos para detectar e tratar a DA. Elnagar et. al. 2015, produziram nanopartículas de 

quitosana carregada com Piperina intranasal (PIP),  usados na terapia direcionada para o 

cérebro com doença de Alzheimer, para melhorar as funções cognitivas tão eficientes como 

outras droga com a vantagem adicional de mecanismo duplo (inibição da esterase e efeito 

antioxidante). Os autores observaram que a quitosana na forma de adesivos superficiais foi 

adaptada com sucesso para uma transmissão de PIP de forma efetiva, segura e não invasiva.  

Existem também estudos sobre o uso de oligossacarídeos de quitosana  em ratos 

portadores da doença de Alzheimer, pela indução por amilóide-β1-42. Os oligossacarídeos  
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administrados por via oral foram eficazes na redução dos déficits de aprendizagem e memória 

nos ratos. Além de serem capazes de melhorar a apoptose neuronal, graças a capacidade de 

inibir o estresse oxidativo, suprimiram a resposta inflamatória e diminuíram as medidas da 

inflamação, através de uma diminuição na liberação de citocinas pró-inflamatórias (por 

exemplo, interleucina-1beta e fator de necrose tumoral alfa) (JIA et al. 2016). Jaruszewski et 

al. (2012) criaram um protótipo de imuno-nanoveículo capaz de direcionar as proteínas 

amiloides cerebrais. As nanoparticulas estudadas apresentaram tamanho médio de 200 nm, de 

modo, que são mantidos na vasculatura cerebral e não se difundem para o parênquima 

cerebral, permanecendo por mais tempo desenvolvendo a função desejada a nível cerebral. A 

quitosana adsorvida na superfície de nanoveículos impediu sua agregação em suspensões 

aquosas e aumentou consideravelmente a sua estabilidade coloidal. Além disso, os imuno-

nanoveículos mostraram a capacidade de segmentar seletivamente o antigêno Aβ intracelular 

e, assim, demonstraram seu potencial como diagnóstico e terapêutico para detectar e tratar 

DA. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - Reagentes utilizados 

- Quitosana (Sigma, 85% de desacetilação, E.U.A.) 

- Ácido acético glacial (Chemco, 99,7%, Brasil) 

- Etanol comercial 

 

Os reagentes apresentados a seguir são de grau analítico: 

- NaOH (Synth, Brasil) 

- HCl (Synth, 36,5-38,0%, Brasil) 

- Nitrato de cobre, Cu(NO3)2 (Synth, Brasil) 

- Nitrato de ferro, Fe(NO3)3 (Synth, Brasil) 

- Nitrato de zinco, Zn(NO3)2 (Synth, Brasil) 

- L-histidina monocloridrato (Synth, Brasil) 

 

3.2 - Obtenção das Microesferas de Quitosana  

3.2.1 - Preparo da Solução de Quitosana 

Uma solução de 1 % em massa (m/m) foi preparada através da dissolução da quitosana 

em uma solução acética com concentração de 3 % em volume (3 mL/100 mL).  

A solução foi mantida sob agitação mecânica (Fisatom, 713D, Brasil) a 3000 rpm, por 

uma hora. Após isso foi estocada a 4
o
C, para posterior uso na obtenção das microesferas de 

quitosana. 

 

3.2.2 - Microesferas de Quitosana 

As microesferas de quitosana foram obtidas utilizando a técnica de secagem por 

aspersão, spray-dryer, para isso a solução de quitosana 1% (m/m) foi diluída na proporção 

1:10, usando etanol comercial 50% e adicionou-se o agente de secagem Aerosil ®. 

A quantidade de massa do agente de secagem foi determinada através de um Teste de 

Placa: 5mL da solução de quitosana já diluída foi adicionada a diferentes massas de aerosil: 

0%, 20% e 30% (m/m) em relação a massa inicial de quitosana, e submetida a secagem em 

estufa por 24h a 120
o
C. Após esse tempo avaliou-se quais as porcentagens de aerosil 

formaram um produto menos úmido, o aerosil é um agente de secagem inerte ao processo de 

adsorção. 

Posteriormente, a solução de quitosana foi submetida a aquecimento até atingir 60
o
C. 

Essa temperatura foi mantida constante durante todo o processo de secagem no  spray-dryer.  
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No processo de secagem, foram testadas duas condições de operação do processo: 

Condição 1: Ve de 0,36 L/mim, Vs de 35 L/mim, Te de 140
o
C e Ts de 112

o
C 

Condição 2: Ve de 0,26 L/mim, Vs de 35 L/mim, Te de 80
o
C e Ts de 65

o
C 

Onde Ve é a velocidade de entrada, Vs a velocidade de saída, Te é a temperatura de 

entrada e Ts a temperatura de saída. 

O rendimento do processo foi calculado utilizando a Equação (1): 

 

%Rendimento=                                                              * 100                   (1) 

 

A condição de operação usada para a produção das microesferas  a serem usadas nesse 

estudo foi determinada avaliando as macrocaracterísticas do pó formado e o rendimento do 

processo.  

A Figura 3.1 mostra o fluxograma do processo de obtenção das microesferas de 

quitosana. 

Figura 3.1-Fluxograma de processo para obtenção das microesferas. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

3.3 – Caracterização das Microesferas de Quitosana 

Depois de concluídos os ensaios de adsorção de íons metálicos pelas microesferas de  

quitosana,  em sistemas contendo ou não   histidina,  foram  realizadas  caracterizações, 

buscando compreender  melhor  as  interações  que  ocorreram  nos  sistemas metal/polímero.  
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50% (1:10) 

Aquecimento ate 
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As caracterizações  foram realizadas  com  as  microesferas  de  quitosana,  antes  e  após  a  

adsorção  metálica,  e  após  a adição  de  histidina  com  exceção  da  técnica  de  

espectroscopia  de  energia  dispersiva  de Raios-X (EDX) utilizada somente para caracterizar 

as esferas após adsorção metálica e adição de histidina. 

 

3.3.1 – Titulação Potenciométrica  

Adicionou-se, ao sistema contendo 30mg de quitosana e ao sistema contendo 30mg de 

quitosana com 4 mg de histidina, 40mL de solução de ácido clorídrico 0,15 mol L
-1

, 

deixando-a por 24 h para protonação dos grupamentos amino disponíveis. A solução 

resultante foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,1 mol L
-1

. A cada volume 

conhecido de NaOH adicionado o potencial em Milivolts foi medido, obtendo-se uma curva 

típica de titulação potenciométrica. A partir da derivada primeira da curva de titulação foi 

possível observar os dois pontos de inflexão. Dessa forma, através das inflexões da curva foi 

possível determinar a porcentagem de grupamentos aminos da quitosana.  

O número de grupamentos aminos foi determinado através da equação 2: 

        %NH2 = MNaOH *(V2-V1)*161*100          (2) 

 

em que MNaOH é a molaridade da solução de NaOH (mols/L), V1 e V2 são 

respectivamente os volumes de NaOH empregados para neutralizar o excesso de HCI e a 

amostra de quitosana protonada, 161 é a massa molecular da unidade monomérica de 

quitosana e m2 a massa da amostra no estado seco tomada para titulação (g). 

 

3.3.2 - Difração de Raios-X (DRX) 

Utilizando-se o equipamento de difração de Raios-X Philips  Analytical  X  Ray  

(X'Pert-MPD,  Netherlands).  Os  parâmetros  utilizados  foram, voltagem  de  40  kV,  

corrente  de  40  pA,  2θ:  5-90
o
,  passo:  0,02

o
,  velocidade  0,033 graus/segundo. As análises 

foram feitas no LRAC da FEQ/UNICAMP. 

Esta  técnica  visa  analisar  vários  parâmetros  dos  cristais  presentes  na amostra, 

permitindo assim  a  determinação  real  da  estrutura  e  da orientação  desses  cristais,  

análise química, investigação do equilíbrio de fases, estudo de deformação plástica, dentre 

outros.  

 

 

 

m2 
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3.3.3 -  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A  microscopia  eletrônica  de  varredura  foi  realizada  no  Laboratório  de  Recursos 

Analíticos e de Calibração (LRAC-  FEQ/UNICAMP) utilizando um microscópio eletrônico 

de varredura LEO Electron Microscopy/Oxford (Leo440i, Inglaterra).  Com essa técnica 

buscou-se verificar  a  morfologia  da superfície das microesferas e determinar seu diâmetro 

médio.   

As amostras foram liofilizadas, para retirada da  água presente em seus poros sem 

destruí-los,  congelando-as  com  nitrogênio  líquido,  com  auxílio  do  equipamento  de 

liofilização  Labcomco  (Freeze  Dry  System/Freezone  4.5,  Brasil)  no  Laboratório  de 

Engenharia Química e Produtos (LEQUIP/FEQ /UNICAMP), a um vácuo de 35x10
-3 

bar e 

uma temperatura de -45°C.  

Após a etapa de liofilização, as amostras foram maceradas e cobertas com uma fina 

camada de ouro utilizando o sistema de metalização Polaron (SC7620, Inglaterra) 

(LRAC/FEQ/UNICAMP).  

 

3.4 - Especiação Metálica 

Diagramas de especiação metálica em função do pH foram simulados utilizando o 

software HYDRA (Hydrochemical Equilibrium-Constant Database, Suécia), de modo a 

conhecer  o  comportamento  das  diferentes  espécies  em  meio  aquoso.  Essa simulação foi 

realizada para se determinar a melhor  faixa  de  pH  para  se  realizar  os  ensaios  de  

adsorção. Os  sais de sulfato  e nitrato dos metais já citados foram utilizados na simulação. 

Embora este software tenha a dificuldade de não operar em sistemas multicomponentes 

optou-se pela sua utilização. 

 

3. 5 - Ensaios de Adsorção 

Os nitratos dos respectivos metais: ferro, cobre e zinco, foram os sais escolhidos para 

realização dos ensaios de adsorção.  Sua escolha foi baseada no diagrama de especiação 

metálica que se encontra nos Resultados e Discussões deste trabalho. 

 

3.5.1 - Influência da agitação e da massa de adsorvente na capacidade de 

adsorção 

Objetivando analisar a influência da agitação e da massa de adsorvente na capacidade 

estática de adsorção das microesferas de quitosana, ensaios utilizando diferentes condições de 

agitação e massas de adsorventes foram analisadas.  



35 
 

Para a realização deste ensaio, foi utilizada uma solução de íons metálicos com 

concentração inicial  de  20  mg/L  e  pH  =  5,0.  No intervalo  de  tempo  de 24 horas  uma  

alíquota  foi retirada e sua concentração medida utilizando o Espectrômetro de  Absorção 

Atômica (Perkin  Elmer AA Analyst 100)  com  chama  oxidante  de  ar-acetileno, com curva 

de calibração entre 0,0 e 10mg/L e comprimento de onda de 324,7; 248,2 e 213,9 nm para 

cobre, ferro e zinco respectivamente.  

Este ensaio de adsorção foi realizado utilizando duas agitações: 45 rpm e 90 rpm, 

utilizando agitador rotacional da marca TECNAL, modelo TE-165, e três massas de 

adsorventes: 30 mg, 50 mg e 100 mg,  a uma temperatura de 25°C. 

 

3.5.2 - Ensaios de adsorção de íons metálicos em microesferas de quitosana 

Os experimentos foram realizados a temperatura ambiente, com agitação de 45 rpm. O 

pH foi fixado em 5,0, valor escolhido, com base na especiação metálica dos íons metálicos, 

realizada antes dos ensaios de adsorção. 

Foi estudada a capacidade de adsorção das microesferas de quitosana com e sem a 

presença de histidina estando os metais na forma monocomponente ou em mistura, conforme 

os procedimentos descritos abaixo: 

 PROCEDIMENTO 1: As microesferas de quitosana foram imersas em solução 

metálica monocomponente para os íons cobre, ferro e zinco. 

 PROCEDIMENTO 2: As microesferas de quitosana  foram adicionadas de 4 mg de 

histidina e a mistura foi imersa na solução metálica monocomponente  para os íons 

cobre, ferro e zinco. 

 PROCEDIMENTO 3: 4 mg de histidina foram imersos na solução metálica 

monocomponente  para os íons cobre, ferro e zinco. 

 PROCEDIMENTO 4: As microesferas de quitosana foram imersas em solução 

metálica multicomponente,  contendo cobre, ferro e zinco. 

 PROCEDIMENTO 5: As microesferas de quitosana    foram adicionadas de 4mg de 

histidina e a mistura foi imersa em solução metálica multicomponente    contendo 

cobre, ferro e zinco. 

 PROCEDIMENTO 6: 4 mg de histidina foram imersos na solução metálica 

multicomponente  para os íons cobre, ferro e zinco. 
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3.5.3 - Cinética de adsorção 

Para a cinética de  adsorção  dos  sistemas  foram  usados 30 mg de microesferas de 

quitosana, 4 mL da solução metálica com concentração inicial de 20 mg/L e 4mg de histidina. 

Em intervalos  de  tempo  específicos (de 2 a 480 minutos,  a concentração era medida 

utilizando um Espectrômetro de  Absorção Atômica (Perkin  Elmer AA Analyst 100) com 

chama oxidante de ar-acetileno. 

A quantidade de íons metálicos adsorvidos em cada tempo específico foi calculada 

usando a Equação (3): 

 

Q (Capacidade de Adsorção) =                                               (3) 

                                                                                                                                                                                  

Em que Co  é a concentração inicial de íons metálicos (mg/mL), Ct  é a concentração 

experimental de íons metálicos (mg/mL), V é o volume da solução de íons metálicos (mL) e 

m é a massa das esferas de quitosana usada para o processo de adsorção em base seca (g). 

 

3.5.4 - Isotermas de adsorção 

Para obtenção dos dados de equilíbrio dos sistemas descritos acima, utilizou-se uma 

massa de 20 mg de esferas de quitosana, 4 mL da solução de metálica em diferentes 

concentrações e 4mg de histidina. O  pH  da  solução  foi  ajustado  com  soluções  de  NaOH  

(2  mol/L), durante o ensaio o pH não era ajustado. 

Os sais utilizados  para  realização  dos  experimentos  foram os nitratos de ferro, 

cobre e zinco na forma monocomponente ou multicomponente,  e  a concentração das 

soluções variaram de 0,1mmol/L a 15 mmol/L (monocomponente) e de 0,1mmol/L a 8 

mmol/L (multicomponente). 

Após  o  sistema  atingir  o  tempo  de  equilíbrio,  obtido  através  da  cinética de 

adsorção, eram retiradas alíquotas de cada solução para determinação de sua concentração. A 

quantidade de íons metálicos adsorvidos em cada tempo específico foi calculada usando a 

Equação 3. 

 

3.6 Modelagem de Adsorção 

3.6.1 Equilíbrio de Adsorção 

Dado um sorbato em fase fluida (gás ou líquido) e um adsorvente sólido (p. ex., uma 

microesfera de quitosana), a uma dada temperatura, existe uma relação de equilíbrio entre a 

quantidade de sorbato adsorvida no sólido e sua concentração no fluido:  

(Co-Ct)V            

    m  
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                                                                = f ( C, T, pH )                              (4) 

 

Normalmente, os dados de equilíbrio de adsorção são apresentados na forma de 

isotermas,  relacionando a concentração do adsorbato na fase fluida com sua concentração na 

fase sólida (ou fase adsorvida) (June et al., 1990; Snurr  et  al.,  1993).  A  determinação  

experimental  das  isotermas  é,  ainda,  um primeiro  e  fundamental  passo  em  qualquer  

estudo  de  um  novo  sistema  adsorbato/adsorvente.  Da informação  obtida  a  partir  da  

isoterma  de  adsorção, é  possível  estimar  a  quantidade  total  de adsorvente necessário para 

um certo processo e, consequentemente, as dimensões dos equipamentos a  serem  utilizados  

para  levar  a  efeito  o  processo  adsortivo  (Vega  et  al.,  1996). 

3.6.2.1 Modelo de Langmuir  

O modelo de Langmuir pressupõe a existência de um número bem definido e 

localizado de sítios de adsorção (q), todos energeticamente equivalentes, onde apenas  uma 

molécula é adsorvida por sítio, sem  qualquer  interação  com  moléculas  adsorvidas  em  

sítios  de  adsorção  vizinhos.  O  parâmetro qs indica  a  fração  de  cobertura  na  superfície  

do  adsorvente.  Estes parâmetros possibilitam uma estimativa da constante da relação 

adsorvente/adsorbato (k) e da capacidade máxima  de adsorção de um dado sistema 

sorbato/adsorvente (qm), utilizando apenas os dados de equilíbrio obtidos experimentalmente. 

Esse modelo segue a seguinte equação: 

q               k.Cp  . 

qm            1+k.Cp                                                                                                           (5) 

3.6.2.1 Modelo de Toth 

A isoterma de adsorção de Tóth (1971) é um modelo empírico, derivado de um estudo 

de equilíbrio gás-sólido. Este modelo possui três parâmetros e como a isoterma de Langmuir, 

pode ser utilizada em equilíbrio líquido-sólido. Esse modelo contém incorporado o parâmetro 

“D” que verifica se a superfície é heterogênea do ponto de vista energético. Este modelo é 

descrito pela Equação 6 (DUONG, 1998). 

qeq  = qTO          bT Ceq                                                               (6) 

                  ( 1+ (bTCeq)
D
)
1/D

             

Onde, qTO é a quantidade máxima adsorvida (mg g-1) e bT é a constante da  isoterma 

de Toth (mg L-1) e D é o parâmetro de heterogeneidade, se D=1 obtêm-se o modelo de 

Langmuir.       

Massa adsorvida 

Massa de adsorvente 

= 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Obtenção e Caracterização das Microesferas de Quitosana 

Através da realização do Teste de Placa decidiu-se pelo uso de aerosil na proporção de 

30% (m/m) em relação à massa inicial de quitosana, pois porcentagens menores  (0% e 20% 

(m/m)) não foram suficientes para que ocorresse a formação das micropartículas secas.  

No processo de secagem, foram testadas duas condições de operação de processo e os 

resultados são macroscopicamente demonstrados na Figura 4.1, com os respectivos 

rendimentos obtidos:  

 

Figura 4.1 – Resultado da secagem da quitosana em spray-dryer em diferentes 

condições de operação. (A) Condição de operação 1: Ve de 0,26 L/mim, Vs de 35 L/mim, Te 

de 80
o
C e Ts de 65

o
C; (B) Condição de operação 2: Ve de 0,36 L/mim, Vs de 35 L/mim, Te de 

140
o
C e Ts de 112

o
C. 

 

Rendimento: 16,32% Rendimento: 71,74% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Observa-se que para a condição de operação 2 as microesferas formadas 

apresentaram-se mais secas, evitando que se formassem aglomerados com maior diâmetro. 

Partículas ou aglomerados com diâmetro maior não seriam eficientes em romper o isolamento 

cerebral que o SNC possui através da barreira hematoencefálica, para  impedir  a  difusão 

passiva da maioria das substancias maiores que podem ser nocivas ao seu perfeito 

funcionamento. Assim, substancias  destinadas a atuar no SNC devem ser pequenas para  

atravessar  essas  membranas (GODIN, 2001).  

(A) (B) 
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 Além disso, o rendimento para esta condição de operação foi significativamente 

maior (71,74%) que utilizando a condição 1 (16,32%). Portanto, optou-se pela utilização das 

condições de operação 2, 0,36 L/mim 35 L/mim, e as temperaturas de entrada e saída foram 

140
o
C e 112

o
C respectivamente. 

Macroscopicamente, pode-se observar que as micropartículas apresentam como um pó 

fino, de coloração branca. A morfologia da superfície das microesferas de quitosana também 

foi analisada, usando microscopia eletrônica de varredura, conforme demonstrada na Figura 

4.2. 

 

Figura 4.2 - Microscopia eletrônica de varredura das microesferas de quitosana obtidas 

por spray-dryer. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Pode-se  observar  através  da  Figura  4.2,  que  as  esferas  de  quitosana apresentam-

se densas e com pouca rugosidade, com diâmetro médio aproximado de 5 micrômetros. Pode-

se observar a presença partículas  brancas  de diâmetro menor, que se deve provavelmente a 

resquícios de aerosil, o agente de secagem utilizado na obtenção das micropartículas. Os 

resultados condizem com os propostos por OLIVEIRA et al. (2009) que produziram 

micropartículas  de  quitosana  reticuladas  com  glioxal usando o método de spray-dryer. No 

trabalho citado os autores obtiveram também partículas com superfície lisa, esférica e com 

tamanho variando de 0,9 a 6,7 µm. 

A Figura 4.3 mostra o aspecto microscópico das micropartículas, de quitosana e de 

quitosana contendo histidina, depois que foram imersas em solução aquosa.  
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Figura 4.3 - Aspecto microscópico das micropartículas depois de imersas em solução 

aquosa: (A) Quitosana e (B) Quitosana/Histidina. 

(A) 

 

 

 

(B) 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Verificou-se que após imersão das microesferas em solução aquosa estas 

apresentaram-se porosas. Provavelmente isso deve ao efeito catiônico da quitosana, com a 

protonação do grupo amino formando o grupamento NH
3+

, o qual, facilita a solvatação da 

quitosana em água, gerando certa solubilização das micropartículas e a consequente formação 

de poros e aglomeração das partículas  (DAMIAN et al., 2005). Pode-se observar que a 

presença da histidina não causou alterações na morfologia das microesferas de quitosana. 

 

4.1.2 Difração de Raios – X (DRX) 

Os difratogramas de raios-X das microesferas de quitosana, microesferas com adicão 

de histidina, e após imersão na mistura metálica, estão  apresentados na Figura 4.4. 

Figura  4.4 -  DRX para as microesferas de quitosana,  quitosana com histidina em solução 

aquosa e quitosana com histidina em solução metálica contendo Cu, Fe e Zn. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

Pode-se observar que os difratogramas existe um pico característico em 2Ө = 19,2°, 

indicando  uma  região  de  cristalinidade. De acordo com a literatura, a quitosana apresenta 

um arranjo atômico similar ao da  quitina,  com  picos  característicos em 2Ө  =  10,4º,  19,6º 

e 21,4º, correspondendo aos planos equatoriais de reflexão (200), (020) e (220) e (202) 
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(SAITO et al., 1987). O pico de 2Ө = 19,2°  é também observado para a quitosana com a 

adição de histidina, embora sua intensidade tem um leve decréscimo, indicando a formação de 

uma estrutura suavemente mais amorfa. 

Observou-se também que nos sistemas contendo histidina houve a formação de 

pequenos picos em baixas intensidades, entre 10
o
 e 20

o
, e não se repete após o material ter 

entrado em contato com os íons metálicos. Esse fato evidencia que a presença de metal no 

sistemas pode diminuir a ocorrência de interação entre as microesferas e a histidina. Essa 

interação metálica foi capaz de causar mudanças na conformação quitosana/histidina, 

podendo interferir na sua capacidade de adsorção metálica. Foi possível observar também que 

o uso do aerosil no preparo das microesferas de quitosana não causou alterações na sua 

estrutura cristalina. 

Mahl (2013) ao realizar o ensaio de espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS), 

em partículas de quitosana na presença de β-amiloide (βA) observou que a adição da βA ao 

sistema fez com que a curva de Kratky sofresse uma pequena alteração tendendo a aumentar 

sua flexibilidade. Nesse caso a βA provocou um desenovelamento parcial da quitosana, 

refletindo uma possível interação entre quitosana e a histidina constituinte da βA.  

 

4.1.3 Titulação Potenciométrica 

A Figura 4.5 mostra as curvas de titulação para determinação do grau de desacetilação 

das microesferas de quitosana com e sem a presença de histidina. Através desse experimento 

pode-se verificar se a histidina esta interagindo com a quitosana de forma a alterar a 

disponibilidade dos grupos amino livres na unidade monomérica da quitosana. Tais 

grupamentos são os principais sítios de ligação entre quitosana e os íons metalicos, e portanto 

são fundamentais no processo de adsorção.  
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Figura  4.5 -  Curva de titulação potenciométrica e sua derivada primeira para micropartículas 

de quitosana (A), e micropartculas  de quitosana/histidina (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

No presente estudo verificou-se que a presença da histidina causou uma significativa 

diminuição nesse parâmetro, de 84,29% para 64,17%. A presença desse aminoácido causa 

uma mudança na estrutura da quitosana, podendo interferir na capacidade desta ligar-se a íons 

metálicos, visto que diminui a quantidade de grupos amino livres e consequentemente diminui 

a capacidade de adsorção. Além disso, a presença dessa interação pode contribuir a interações 

mV 

mV 

Potencial (mV) 

Derivada (mV.mL-1) 

Potencial (mV) 

Derivada (mV.mL-1) 

Vol. NaOH 0,1M (mL) 

Vol. NaOH 0,1M (mL) 



44 
 

mais fracas do metal com a quitosana, podendo levar a ocorrência do fenômeno de dessorção. 

Os resultados  do grau de desacetilação concordam com os apresentados por Vieira (2008), 

quem obteve valores médios de 81% para membranas de quitosana. Esses resultados 

corroboram  com os DRX, indicando a interação entre os grupos amino e os anéis 

imidazólicos da histidina, demonstrando mudanças estruturais na quitosana modificada.  

O grau de desacetilação é uma  propriedade  importante  na  caracterização  da  

quitosana, visto que esse fator  interfere  diretamente  nas  propriedades  de  adsorção  dos  

íons  de metais  pesados,  através  da  modificação  da  cristalinidade  do  polímero  e  de suas 

propriedades interação e difusão (NAKANO, 2016).  

Esse é um resultado bastante inovador e carente de uma análise mais precisa para 

investigar com mais detalhes a interação da quitosana com a histidina, de modo a avaliar se a 

interação se restringe aos grupos amino ou outros grupos funcionais da quitosana. Os 

resultados de DRX demonstraram que a adição da histidina produziu uma estrutura 

suavemente mais amorfa na quitosana. 

 

4.2 Especiação metálica 

Os diagramas de especiação mostram a distribuição das espécies metálicas em função 

do pH em uma solução aquosa. Esses diagramas foram simulados para decidir qual o sal e pH, 

seria utilizado nos estudos de adsorção. Os sais analisados pelo diagrama de especiação 

metálica foram o nitrato e o sulfato, dos respectivos metais (ferro, cobre e zinco),  com uma 

concentração de 20  mg/L. Os resultados obtidos estão apresentados nas Figura 4.6 a 4.8  

 

Figura 4.6 - Diagrama de especiação metálica do (A) sulfato de cobre e (B) nitrato de cobre, 

Cu(II) = 20 mg/L. 

 
  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

(A) (B) 
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Figura 4.7 - Diagrama de especiação metálica do (A) sulfato de ferro e (B) nitrato de 

ferro, Fe(III) = 20 mg/L. 

 
  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 4.8 - Diagrama de especiação metálica do (A) sulfato de zinco e (B) nitrato de 

zinco, Zn(II) = 20 mg/L. 

 
  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Decidiu-se  pela  utilização  dos  nitrato de cobre, ferro e zinco,  pois  observando  os 

diagramas constatou-se que para a solução de sulfato observa-se a presença de íons não 

dissociados nos valores de pH abaixo de 5. Ao utilizar este sal no processo de adsorção 

poderia levar a erros na quantificação de cobre adsorvido, visto que parte do metal estaria 

precipitado em solução.  

Após a escolha do sal que seria utilizado, foi escolhido em qual pH os experimentos 

seriam realizados. De maneira geral, a adsorção de metais pesados em quitosana aumenta com 

o aumento do pH das soluções. Em pH muito baixo, os grupos amino da quitosana são 

protonados a NH
3+

, ocasionando uma repulsão eletrostática dos íons metálicos e diminuindo a 

capacidade de adsorção. Já em soluções com pH elevado ocorre simultaneamente o processo 

(A) 
(B) 

(A) (B) 
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de formação dos hidróxidos dos íons metálicos (AMORIM, 2002). Analisando o diagrama de 

especiação para o nitrato de cobre, ferro e zinco, observa-se  que em pHs maiores que 5, o 

metal Cu
2+

 precipita na forma de Cu(O) e o metal Zn
2+

 na  forma ZnOH
+
, Zn(OH)

3-
 e 

ZnO(Cr), porém as formas dissociadas,Cu
2+

, Zn
2+

 e Fe
3+

 estão presentes em soluções de  pHs  

menores  que  5.  Sabendo que em soluções ácidas a  quitosana  pode  sofrer  protonação,  isso  

causaria  uma  diminuição  na  capacidade  de adsorção  dos  íons  metálicos,  desta  forma,  o  

pH  escolhido  para  a  realização  dos experimentos foi 5. 

 

4.3 Resultados dos ensaios de adsorção de íons metálicos 

4.3.1 Influência da agitação e da massa de adsorvente na capacidade de adsorção 

Na  Tabela 4.1 estão apresentados os valores da capacidade de adsorção, Q  (mg/g de 

quitosana), em duas  diferentes velocidades de  agitações e três  diferentes massas de 

adsorventes.  Estes ensaios  foram  feitos  de  forma  a  se  avaliar  qual  a  melhor  agitação e 

a quantidade de adsorvente para  se  utilizar  nos próximos experimentos (cinéticos e de 

equilíbrio). Os testes foram realizados utilizando o metal cobre. 

 

Tabela 4.1 – Valores de Q (mg/g de quitosana), para diferentes velocidades de 

agitação e massa de adsorvente. 

  30 mg 50 mg 100 mg 

Ferro 
45 RPM 1,17 1,19 0,79 

90 RPM 1,21 1,15 1,19 

Cobre 
45 RPM 1,91 1,99 1,55 

90 RPM 1,76 1,87 1,62 

Zinco 
45 RPM 1,44 1,47 1,75 

90 RPM 1,47 1,43 1,59 

Obs.: Resultados em mg/g de adsorvente 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 De acordo com os resultados encontrados, não  foi  possível  observar  que o aumento 

da massa de adsorvente esteja  influenciando  na  capacidade de adsorção. Observa-se também 

que  para esse estudo que as agitações testadas não estão influenciando o processo de 

adsorção. Sabe-se que o fenômeno de adsorção envolve tipicamente a transferência de massa 

de um ou mais componentes contidos em uma massa líquida externa ao interior do sólido 

adsorvente. Este mecanismo ocorre basicamente em três etapas: difusão do adsorbato à 

superfície externa do adsorvente, difusão  intraparticular,  e interação química ou adsorção 
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propriamente dita sobre os sítios ativos, via diferentes mecanismos  como quelação, troca 

iônica  ou  complexação (RUTHVEN, 1984).  Uma vez que por limitações operacionais não foi 

possível a utilização de agitações superiores a 90 RPM, pode-se dizer que as agitações 

testadas foram suficientes para romper o efeito filme e permitir que ocorresse a difusão 

intraparticula, sendo possivelmente esta a etapa de controle no processo de adsorção desse 

estudo. Desta forma escolheu-se a agitação de  45 rpm e 30 mg de adsorvente para realizar os 

experimentos.  

Estudos realizados por outros autores, utilizando  esferas  de  quitosana  e  quitosana-

PVA, observaram um  aumento  na capacidade de adsorção, provavelmente devido ao 

aumento na agitação. Fato que não pôde ser avaliado nesse estudo por limitações na 

capacidade de operação do aparelho utilizado. A agitação ótima encontrada por Ngah et al.  

(2004), em estudos de equilíbrio e cinética da adsorção de cobre (II) em grânulos de 

quitosana, foi de 500 rpm. Resultando em uma capacidade máxima de adsorção de 0,7109  

mmol  de  Cu(II)/g  de  adsorvente. Em agitações menores (100 e 300 rpm) os valores de Q 

também foram menores. Assim, pode-se dizer que em diferentes sistemas pode ser necessário 

maiores ou menores agitação para que se encontre condições ótimas de processo. Sendo que 

para  o material em estudo as agitações testadas, embora baixas se comparadas aos estudos 

citados anteriormente, foram suficientes para romper a camada limite formada sobre a 

superfície do sólido adsorvente. 

 

4.3.2 Cinética de Adsorção Monocomponente 

A  cinética de adsorção é determinada pela taxa  pela  qual  os  íons  metálicos  são  

transferidos  do  soluto  para  superfície  do adsorvente e podem especificar a eficiência do 

processo. Esses dados nos possibilitam conhecer possíveis  mecanismos  de  difusão,  

juntamente  com  os caminhos  da  reação  até  que  ocorra  o  equilíbrio.  Além disso, 

conhecer o  tempo  de  residência  do  soluto  na superfície  do  adsorvente  é  importante  para  

determinar  se  o  processo  chegou  ao  fim  e também para estimar a adsorção total que 

ocorreu no processo.  

O estudo da cinética foi realizado em banho finito para a concentração  inicial de 20  

mg/L. Os resultados obtidos para os sistemas contendo cobre, ferro e zinco estão apresentados 

na Figura 4.9.  
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Figura 4.9 - Cinética de adsorção para os sistemas monocomponentes 

contendo Cobre (A), Zinco (B) e Ferro (C). 

 

(A) 

(B) 

(C) 

Fonte: Elaborada pela autora.  
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Verificou-se que o tempo de equilíbrio foi menor para os sistemas contendo 

quitosana/histidina (1h), que  para os sistemas somente com quitosana (3,5h). Isso se deve ao 

fato de nos sistemas com histidina os metais podem estar interagindo nos sítios ativos tanto da 

quitosana como da histidina.  

 Os valores da quantidade adsorvida são menores quando existe a presença de histidina 

e menores ainda nos sistemas que não contem quitosana. Para o ferro, presença da histidina 

alterou pouco a capacidade de adsorção da quitosana, porém a ausência de quitosana (sistema 

contendo apenas histidina e metal) causou uma diminuição nos valores de Q. Esses resultados 

mostram que a quitosana é um melhor adsorvente metálico quando comparado com a 

histidina, visto que para todos os metais os valores de Q são significativamente maiores nos 

sistemas com quitosana. Quando as duas substancias (quitosana e histidina) estão em contato, 

observa-se uma diminuição dos valores de Q, sugerindo a ocorrência de uma interação entra 

quitosana e histidina. Interação esta responsável pela  diminuição da capacidade da quitosana 

se ligar a metais, provavelmente tendo como base os resultados apresentados anteriormente 

com relação ao grau de desacetilação, onde a presença da histidina foi responsável pela 

diminuição dos grupos amino, potencialmente os principais responsáveis pela interação com o 

metal.  

A partir desses resultados cinéticos pode-se observar também que o tempo de 

equilíbrio para os sistemas foi inferior aos encontrados por Mahl (2014), utilizando esferas de 

quitosana (1mm) como adsorvente para íons cobre na presença do peptídeo β-amiloide ou 

histidina, onde se observou um tempo de equilíbrio de 100 h. Nesse estudo o tempo de 

equilíbrio também foi inferior ao obtido por Wu et al.(2013), quem utilizaram esferas porosas 

de quitosana-tripolifosfato para adsorção de íons cobre,  e obtiveram  um  tempo  de  

equilíbrio  de  120  h.  Os resultados obtidos em nosso estudo, pode ser justificado pela 

diminuição do tamanho das partículas de quitosana, o que facilita a interação adsorvente-

adsorbato, diminuindo o tempo de equilíbrio, e facilitando sua aplicação em sistemas 

farmacológicos por trazer uma ação potencial em um tempo mais curto. 

 

4.3.3 Fênomeno de Dessorção 

Para os sistemas QUIT/Fe, QUIT/Cu/HIST, QUIT/Zn/HIST e QUIT/Fe/HIST foi 

observado a ocorrência do fenômeno de dessorção, conforme demonstrados na Figura 4.10.  

O fato da dessorção ocorrer principalmente nos sistemas contendo histidina indica  a 

ocorrência de interação entre histidina e quitosana (WAN et al., 2010), conforme já 

demonstrado pelos resultados de DRX e grau de desacetilação. 
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Figura 4.10 - Porcentagem de dessorção para os sistemas (QUIT/Fe), 

(QUIT/Cu/HIST), (QUIT/Zn/HIST) e (QUIT/Fe/HIST). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O fenômeno de dessorção não foi observado nos sistemas histidina/metal e para os 

sistemas quitosana/metal este fenômeno ocorre apenas para o ferro e em baixa intensidade, 

aproximadamente 5%. Já nos sistemas quitosana/histidina juntas o fenômeno de dessorção 

ocorre de forma mais significativa. Sabe-se que o pH em que a solução se encontra pode 

causar a variação da carga da histidina e da quitosana. Em uma faixa de pH entre 2 e 6,  os 

grupos amino e imidazol da histidina,  encontram-se protonados, desfavorecendo a quelação 

entre os cátions metálicos (Zn e Cu) e contribuindo somente para a interação entre a quitosana 

e a histidina (Deschamps, 2005).  Essa interação quitosana/histidina pode ser a responsável 

pela ocorrência desse fenômeno de dessorção dos cátions metálicos, visto que esse fenômeno 

de dessorção ocorre apenas nesses sistemas. A presença da histidina causa uma diminuição 

nos grupos amino livres, comprovado pela medida do grau de desacetilação, diminuindo a 

capacidade da quitosana se ligar aos metais e podendo gerar interações mais fracas com os 

grupos disponíveis.  

Pode-se observar pela Figura 4.10 que para os sistemas QUIT/Cu/HIST e 

QUIT/Zn/HIST a  porcentagem de metal dessorvida em relação ao Q de equilíbrio, chegou 

próximo a 80%, e a quantidade adsorvida ainda representa aproximadamente 0,2 mg/g de 

quitosana. Carvalho (2006) em estudo utilizando adsorventes à base de quitosana de camarão 

e bactérias na remoção de metais traços e petróleo obteve valores de dessorção para o metal 

cobre em torno de 90%, valores ainda superiores aos encontrados no presente estudo. Nesse 

estudo a quitosana foi usada como matriz para imobilização de uma cepa da bactéria 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

3 4 5 6 7 8

QUIT+Fe

QUIT+Fe+HIS

QUIT+Cu+HIST

QUIT+Zn+HIS

% de dessorção 

Tempo (h) 

QUIT/Fe 

QUIT/Fe/HIST 

QUIT/Cu/HIST 

QUIT/Zn/HIST 



51 
 

Staphylococcus saprophyticus subsp. Saprophyticus, e a dessorção dos íons adsorvidos na 

coluna foi avaliada usando soluções de ETDA 1M. 

 

4.3.5 Cinética de adsorção Multicomponente 

Também foram realizados ensaios de adsorção para a mistura contendo ferro, cobre e 

zinco, todos com concentração inicial de 20ppm, utilizando como adsorventes a quitosana, 

quitosana/histidina e histidina. Os resultados para este ensaio estão apresentados na Figura 

4.11: 

Figura 4.11 - Cinética de adsorção para o sistema multicomponentes a uma 

concentração inicial de 20 mg/L para os sistemas: Quitosana (A), Quitosana/Histidina 

(B) e Histidina (C). 
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 (C) 

Fonte: Elaborada pela autora.  
 

 

Observa-se que para os sistemas multicomponentes, o tempo de equilíbrio não foi 

influenciado significativamente pela presença de histidina. Observa-se também que, quando 

comparamos os sistemas multicomponentes aos monocomponentes, os valores de Q 

apresentaram-se maiores para o sistema multicomponente sem a presença de histidina para os 

metais cobre e zinco e ocorre um decréscimo do tempo de equilíbrio. A competição entre os 

íons metálicos pode possivelmente ter acelerado o processo de adsorção, favorecendo sua 

cinética de adsorção e contribuindo o processo de adsorção e dificultando a interação 

quitosana/histidina. Nos sistemas multicomponente não observou-se ocorrência do fenômeno 

de dessorção.  

 

4.3.5 Isotermas de Adsorção Monocomponente 

Através  dos  dados  de  equilíbrio  pode-se  descrever  como  os  adsorvatos  

interagem com os adsorventes, sendo de grande valia também para aperfeiçoar o uso dos  

adsorventes. Para este experimento utilizou-se o tempo de equilíbrio determinado através do 

experimento de cinética de adsorção. Sendo 1h para os sistemas contendo quitosana e 

histidina e 3,5h para os sistemas contendo apenas quitosana. 

Para descrever o comportamento experimental de equilíbrio para  cada sistema 

utilizou-se os modelos de Langmuir e Toth. Os ajustes foram realizados pelo  software 

Origin® e utilizou-se o método de regressão não linear. A Figura 4.12 mostram as isotermas 

experimentais descritas pelos modelos de equilíbrio para cada sistema e os parâmetros de 

equilíbrio podem ser vistos na Tabela 4.2. 
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Figura 4.12 – Dados experimentais e aplicação dos modelos de Lagmuir e de Toth aos 

sistemas monocomponentes contendo cobre (A), zinco (B) e ferro (C). 
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 (C) 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela  4.2  -  Parâmetros  obtidos  pelo  ajuste  dos  dados  de  equilíbrio  pelo  modelo  de Langmuir. 

 

    QUIT/Cu QUIT/Cu/HIST Cu/HIST QUIT/Zn QUIT/Zn/HIST Zn/HIST QUIT/Fe QUIT/Fe/HIST Fe/HIST 

Modelo 

de 

Langmuir 

Qmax 

(mmol/g de 

quitosana) 

2,88 2,36 2,9 2,88 2,35 2,24 2,9 2,33 2,24 

b (L/mmol) 3,77 3,85 3,47 3,77 4,33 4,55 3,47 4,64 4,5 

R
2
 0,85 0,84 0,84 0,85 0,84 0,87 0,84 0,88 0,88 

Modelo 

de Toth 

QTO (mg/g) 4,22 15,6 48,29 4,42 4,67 4,41 4,8 4,52 4,41 

b (mg/L) 0,53 1,67 5,74 0,52 0,53 0,52 0,54 0,51 0,52 

D 1,36 1,53 2,24 1,42 1,41 1,42 1,41 1,41 1,42 

R
2
 0,95 0,98 0,98 0,95 0,92 0,95 0,85 0,95 0,95 

 

               Fonte: Elaborada pela autora. 
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No modelo de Langmuir, o parâmetro da isoterma de Langmuir, Qmax (mmol/g de 

quitosana seca) representa a capacidade máxima de adsorção do adsorvente. A adição de 

histidina no sistema, de forma geral, ocasiona uma variação no Qmax, levando a hipótese de 

que a histidina esteja competindo com a quitosana pelos íons metálicos de forma diferenciada, 

dependendo do metal. A constante de equilíbrio b por sua vez representa a afinidade entre o 

soluto e o adsorvente, sendo que seu valor aumenta com a força de interação e depende da 

temperatura. Assim, valores  de  b baixos  indicam  uma  menor  força  de  interação  do  

adsorvente  com  o adsorvato.  Pode-se  observar  que, com exceção dos sistemas contendo 

cobre, onde este se manteve constante com a adição de histidina, o  valor  de  b  aumentou  

com  a  adição  de  histidina,  o  que significa  que  a  histidina  remanescente  na  matriz  

promove  a aumento  na  força  de interação  o metal e a  quitosana.   

Observou-se no presente estudo que a adição de histidina aos sistemas em conjunto 

com a quitosana causou uma leve diminuição no valor de Qmax quando comparado com os 

sistemas contendo apenas quitosana. Para os sistemas contendo cobre os valores de Qmax 

foram de 2,88 mmol/g (QUIT/Cu), 2,36 mmol/g (QUIT/Cu/HIST) e 2,9 mmol/g (Cu/HIST). 

O sistema contendo apenas histidina e o metal os valores de Qmax foram menores ao sistema 

contendo apenas quitosana e metal, com exceção dos sistemas contendo cobre onde o sistema 

contendo apenas histidina e o metal apresentou valores de Qmax semelhantes. 

Observou-se ainda que os valores de Q não variam significativamente de um metal 

para o outro, isso se deve ao fato desses íons terem afinidades pelo peptideo βA e pela 

quitosana,  e que ambos se ligam aos mesmos resíduos da histidina, logo competem pelo 

mesmo local.  Podemos  observar também que fatores específicos a cada íon, como a 

eletronegatividade, raio iônico dos respectivos metais entre outros, nesse caso não estão 

influenciando de forma significativa no processo (KOTZ, 2005).  

O mecanismo de adsorção dos íons metálicos em materiais porosos pode envolver 

processo de difusão do íon metálico tanto na superfície externa e interna do adsorvente como 

pelos seus poros (NGAH et. al., 2002). No caso de equilíbrio de adsorção em sistema de 

batelada os três processos podem atuar simultaneamente (GUIBAL et al., 2005; SCHMUHL; 

KRIEG, 2001). O  modelo  de  Langmuir  assume  que  o  soluto  é  adsorvido  em  um 

número finito de sítios e que a adsorção ocorre em monocamadas onde não existe interação 

entre as moléculas adsorvidas (NGAH; FATINATHAN, 2008).  

A partir dos dados obtidos verifica-se que o modelo de Langmuir, forneceu boas 

correlações com os dados experimentais, se mostrando adequado aos dados  de  equilíbrio.  
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Isso  indica  que   a  adsorção  esteja  ocorrendo  apenas  na  monocamada,  sendo os grupos 

amino os principais responsáveis pela quelação dos íons metálicos. Carvalho (2006) em 

estudo do uso de biomateriais à base de quitosana de camarão e bactérias na remoção de 

metais traços e petróleo observou que para o sistema de batelada para o metal Cu o modelo 

mais adequado foi o modelo de Langmuir, condizendo com os resultados do presente estudo. 

O parâmetro D presente na isoterma de Toth relaciona a distribuição 

energética na superfície do adsorvente (XIAOOU et al., 2010). O valor encontrado de 

D foram superiores diferentes de 1,0, demonstrando a heterogeneidade do sistema. Pela 

equação de Toth sabe-se que quanto mais próximo de 1,0 mais homogêneo seria o sistema, 

assemelhando-se ao modelo de Langmuir. Os valores de D estão bem próximos em todos os 

sistemas, exceto para o sistema Cu/Hist, demonstrando maior heterogeneidade.   

Por outro lado, nos sistemas QUIT/Cu/HIST e Cu/HIST os valores de Qmax estimados 

pelo modelo de Toth foram incondizentes com os dados experimentais, isso pode ser atribuído 

ao fato desse modelo de isoterma, embora sejam modelos matemáticos capazes de seguir 

dados experimentais e capazes de descrever a relação de adsorção (q) em função da Ceq, 

apresenta dificuldade quando se trata de processos de  bioadssorção,  pois nesses processos 

não se tem informação especifica dos mecanismos de adsorção implicados. É preciso perceber 

que estas relações basicamente não refletem os princípios físicos – químicos fundamentais do 

processo de adsorção, fazendo com que muitas vezes esses modelos ofereçam apenas  um 

indicio dos mecanismos de adsorção, além de não serem sensitivos para as variáveis do 

processo (pH, força iônica, etc). 

Ngah e Fatinathan (2008) em estudo onde foram usadas esferas de quitosana para 

adsorção de cobre obtiveram capacidade máxima inferior a encontrada neste estudo.  Isso se 

deve ao fato de que no estudo realizado por Ngah e Fatinathan (2008) as esferas possuíam um 

diâmetro maior (2mm) do que  as  microesferas  que  foram  utilizadas  neste  trabalho. Como 

já foi dito, a  redução  do  tamanho  da  esfera proporciona um aumento na área superficial, 

permitindo uma maior eficiência na remoção dos íons metálicos. 

Dentre os aminoácidos existentes, a histidina é um dos ligantes mais fortes que se 

coordenam com metais, e exerce um papel importante na ligação de  íons metálicos com 

proteínas, possuindo três ligantes com potencial  para  capturar  íons  metálicos,  o   oxigênio  

carboxilato  (O-carboxil), nitrogênio  do  grupo  imida  do  imidazol  (Nim)  e  o  nitrogênio  

do  amino  (Nam) (DESCHAMPS, 2005). Esse fato reafirma a teoria de que  a histidina possa 

estar competindo com a quitosana pelos íons cobre e zinco, pois em sua estrutura se 

encontram grupos funcionais com grande potencial para captura destes metais. Porém, mesmo 
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com essa competição, a capacidade máxima de adsorção da quitosana não apresentou uma 

grande diminuição, mostrando que mesmo na presença  de  histidina,  a  quitosana  se  mostra  

como  um  poderoso  quelante  de  metais  e  a adsorção continua a ocorrer neste biopolímero. 

4.3.6 Isotermas de adsorção Multicomponentes 

As isotermas para os sistemas multicomponentes estão apresentadas na Figura 4.13 a 

4.15. 

Figura 4.13 - Isotermas de adsorção referente  aos sistemas QUITOSANA (A) e 

QUITOSANA/HISTIDINA (B),  HISTIDINA, com concentração variável de Cobre e 

constantes de Fe e Zn. Co Ferro: 0,5mmol; Co Zinco: 0,5mmol. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 4.14 - Isotermas de adsorção referente  aos sistemas QUITOSANA (A) e 

QUITOSANA/HISTIDINA (B),  HISTIDINA, com concentração variável de Ferro e 

constantes de Cu e Zn. Co Cobre: 0,5mmol; Co Zinco: 0,5mmol. 
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(C) 

  

Fonte: Elaborada pela autora. 

Figura 4.15 - Isotermas de adsorção referente  aos sistemas QUITOSANA (A) e 

QUITOSANA/HISTIDINA (B),  HISTIDINA, com concentração variável de Ferro e 

constantes de Cu e Zn. Co Cobre: 0,5mmol; Co Zinco: 0,5mmol. 
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(C) 

  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Verificou-se que em todos os sistemas houve uma diminuição do Q de equilíbrio para 

o metal que esta com a concentração variando quando comparamos este valor com o 

encontrado no experimento monocomponente. Para os demais metais o Q se manteve 

constante e relativamente baixo durante todo o processo. Isso se deve ao fato de que nos 

metais que a concentração foi mantida constante utilizou-se uma concentração baixa (0,5 

mmol/L). Assim, o aumento da concentração de um deste metal favorece o processo de 

adsorção deste gerando assim um aumento nos valores de  Q. 

Note que mesmo nos metais com concentração constante o Q destes são menores ou 

similares ao Q encontrado no experimento monocomponente. Isto reafirma a possibilidade de 

que a mistura dos metais causa a saturação dos sitios ligantes da quitosana, diminuindo sua 

capacidade de adsorção. Assim, o metal com maior concentração no meio possui maior 

quantidade adsorvida. 

Ao analisarmos os três primeiros pontos das isotermas, onde no primeiro ponto a 

concentração do metal com concentração variante é menor que a dos demais (0,01 mmol), no 

segundo as concentrações são equivalentes (0,5 mmol) e no terceiro a concentração do metal 

que varia é o dobro das do demais (1 mmol) teremos as seguintes observações: No primeiro 

ponto o metal de menor concentração apresenta um Q menor que os demais. Já no segundo 

ponto os valores de Q são próximos para os três metais, no terceiro ponto o metal que possui 

maior concentração já apresenta um Q significativamente maior que os demais. Mais um fato 

que indica a hipótese de que haja competição entre os metais pelos sítios de ligação. 

Note que mesmo nos sistemas multicomponentes os valores de Q para o Cu e o Fe são 

similares, e estes são maiores quando comparados ao Q do Zn. E em todos os casos os 

0 1 2 3 4 5 6

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Q
 (

m
m

o
l/
g

)

 

 

Ce (mmol/L)

 Cu

 Zn

 Fe



62 
 

Valores de Q são maiores para os sistemas que contem apenas quitosana e o metal, e menores 

para os sistemas contendo histidina e o metal. Esses resultados são semelhantes aos 

observados nos ensaios em monocomponentes, e nos revelam que a quitosana se destaca 

como melhor adsolvente metálico quando comparada a histidina. Porem quando ocorre a 

presença de quitosana e histidina juntas estas interagem e esta interação acaba por diminuir a 

capacidade de adsorção da quitosana, provavelmente por diminuir o número de grupos amino 

livres na  quitosana. Esse fato é confirmado quando avaliamos anteriormente o grau de 

desacetilação, visto que, quando em presença de histidina ocorre uma diminuição deste 

parâmetro. 

As características e meios de formação do complexo metal-quitosana têm sido 

estudadas para diferentes íons metálicos, porém, ainda está definido um mecanismo preciso 

pelo qual essa interação ocorre. Dois modelos têm sido propostos para demonstrar esse 

mecanismo o “pendant model” e o  “bridge model”. Segundo o “pendant model” uma espécie 

metálica liga-se a um grupo amino da quitosana, já segundo o “bridge model”, os íons 

metálicos são coordenados por vários grupos amino originários da mesma ou de diferentes 

cadeias do polímero (VIEIRA E BEPPU, 2006).  O fato é que sabe-se que prioritariamente os 

grupos amino estão relacionados ao processo de adsorção metálica. Logo quitosanas com 

maior grau de desacetilação consequentemente apresentaram maiores valores de  Q. Isso 

explica o fato de os valores de Q serem maiores nos sistemas contendo apenas quitosana uma 

vez que verificamos anteriormente que a presença da histidina causa uma diminuição no grau 

de desacetilação desse polímero. 

  



63 
 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos por este trabalho pôde-se entender melhor como ocorre 

a interação  quitosana/histidina/metal  e  concluir  que  na  presença  de  histidina,  ocorre  

uma  leve diminuição  na capacidade de adsorção da quitosana.  

O estudo mostra que a quitosana pode exercer uma possível contribuição no  controle  

e  atenuação  da  doença  de  Alzheimer,  pois  se  mostrou  um  poderoso  agente quelante de 

íons metálicos, mesmo na presença de histidina, visto que embora ocorra uma interação entre 

quitosana e histidina, essa interação não causa de uma diminuição significativa nos valores de 

Q. Porém, ainda são necessários estudos posteriores que avaliem melhor possíveis interações 

entre a quitosana e a histidina e quais consequências essas interações podem trazer a 

quitosana. Faz-se ainda necessário estudos mais específicos de caracterizações, para que se 

possa determinar qual o tipo de interação está ocorrendo, porque determinados sistemas 

apresentam capacidade de adsorção e dessorção diferentes. Faz-se também necessário um 

estudo  do processo de adsorção usando condições (pH e temperatura) semelhantes ao meio 

fisiológico, simulando sistemas corporais. 
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