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RESUMO 

 

A pesquisa em materiais bioativos, especialmente recobrimentos, permite produzir superfícies 

antimicrobianas resistentes, atóxicas, biodegradáveis e adequadas para contato com alimentos ou 

seres humanos. Este projeto combinou o efeito de diferentes tipos de quitosana (Chi) em filmes 

nanoestruturados para fabricação de recobrimentos ultrafinos sobre lâminas de silício (substrato 

modelo) e possível aplicação em substratos têxteis (algodão). Assim, filmes finos a base de quitosana 

foram construídos pela técnica layer-by-layer e a composição axial foi obtida pela espectroscopia de 

fotoelétrons excitados por raio X (XPS) com perfil de profundidade (depth profiling). Quitosanas 

possuindo diferentes valores de grau médio de acetilação (GA) e massa molar média viscosimétrica 

(Mv) foram combinadas com dois diferentes poliânions, denominados carboximetilcelulose (CMC) 

e poliestireno sulfonado de sódio (SPS). Quando a quitosana, um polímero carregado positivamente 

em meio aquoso ácido, foi combinada com o polieletrólito forte (SPS), a carga positiva total da Chi, 

diretamente relacionada com o seu grau médio de desacetilação, foi o fator chave para a modificação 

química e estrutural dos filmes. No entanto, quando o poliânion fraco (CMC) foi combinado com a 

quitosana, pH e massa molar afetaram fortemente a estrutura e composição do filme. Em seguida, 

foram feitos estudos de interdifusão molecular em filmes finos de CMC/Chi. São poucos os estudos 

que exploram a difusão de um polímero negativamente carregado (no caso, SPS) em um filme de 

biopolímeros. Este modelo serviu para ilustrar de forma simples como a quitosana interage com 

moléculas muito diferentes entre si (CMC e SPS). Ligações fortes são verificadas para o complexo 

Chi/SPS, resultado das interações eletrostáticas entre os polímeros. Já o sistema CMC/Chi é 

complementado por interações eletrostáticas de natureza mais fraca (e.g. ligação hidrogênio). Essas 

mudanças foram verificadas pelo estudo de espectros de XPS de alta resolução e são muito 

importantes para o entendimento dos sistemas de LbL que contém quitosana. Por fim, são mostradas 

análises de spray-LbL, uma vertente da técnica que tem como vantagem a redução de tempo e 

facilidade de aumento de escala em comparação ao método de imersão convencional de layer-by-

layer. O entendimento da dinâmica da formação de filmes finos contendo quitosana e o ajuste 

apropriado de suas propriedades pode tornar os materiais adequados para a aplicação desejada, como 

exemplificado pelos testes antimicrobianos. 

 

Palavras-chave: XPS, quitosana, layer-by-layer, polímero natural, filmes automontados 
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ABSTRACT 

 

The research on bioactive materials, especially coatings, enables the production of resistant, nontoxic, 

biodegradable, and suitable antimicrobial surfaces for contact with food or humans. This project 

combined the effect of different types of chitosan in the manufacture of nanostructured films for 

antimicrobial coatings on textile substrates and silicon slides. Chitosan-based thin films were 

assembled using the layer-by-layer technique and the axial composition was accessed by X-ray 

photoelectron spectroscopy with depth profiling. Chitosan (Chi) samples possessing different average 

degree of acetylation (DA) and viscosity average molecular weight (Mv) were used in this study as 

well as two different polyanions, namely sulfonated polystyrene (SPS) and carboxymethyl cellulose 

(CMC). When chitosan, a positively charged polymer in aqueous acidic medium was combined with 

a strong polyanion (SPS), the total positive charge of chitosan, directly related to its average degree 

of deacetylation, was the key factor affecting the film formation and its structure. However, when a 

weak polyanion (CMC) was combined with chitosan, pH and viscosity average molecular weight of 

chitosan strongly affected film structure and composition. Following, we studied the molecular 

interdiffusion in thin films of CMC/Chi. There are few studies in the literature which explore the 

diffusion of a negatively charged polymer (in our case, the SPS) into a biopolymer thin film. This 

system illustrated in a simple way how chitosan interacts with different macromolecules (CMC and 

SPS). Higher binding energy values were observed for the Chi/SPS complex, as a result of the strong 

electrostatic interactions between the polymers. The CMC/Chi system is complemented with 

electrostatic interactions of weaker nature (i.e. hydrogen bounds). These changes in the binding 

energies were verified by the XPS high resolution spectra and provided a better understanding of LbL 

systems containing chitosan. Finally, we explored the spray LbL approach as a methodology to easy 

scale-up and capable of reducing the time required for the film build-up in comparison to the 

traditional dipping method. The variation of chitosan architecture, polyanion pair and pH shows that 

it is possible to molecularly control the chemical and structural properties of nanostructured coatings 

at the molecular level, thus opening up new possibilities to adapt them for the desired application, as 

shown by the antimicrobials tests. 

 

 

Keywords: XPS, chitosan, layer-by-layer, natural polymers, self-assembled films. 
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1. Introdução e justificativa 

 

A maioria das superfícies (de medicamentos, alimentos, tapetes, luvas, tecidos etc.) pode ser 

revestida com compostos antimicrobianos [1, 2]. Assim, substratos diversos como vidro, polietileno 

de alta e baixa densidade (PEAD e PEBD), polipropileno (PP), nylon, polietileno tereftalato (PET) 

foram modificados com sais quaternários de amônio para gerar superfícies com propriedades 

antimicrobianas [3]. Polímeros com atividade antibacteriana foram depositados diretamente sobre 

vidro e papel através de polimerização radicalar controlada por transferência de átomos (ATRP) [4]. 

Substratos de aço inoxidável foram recobertos com compostos à base de prata que formaram 

duradoura superfície antibacteriana, mesmo após repetidos ciclos de limpeza, em ambientes secos ou 

úmidos [5]. A preocupação crescente do público e da indústria com a contaminação cruzada e o 

crescimento de bactérias induziu o desenvolvimento de muitas aplicações, tais como embalagens 

antibacterianas para a indústria alimentícia, a fim de evitar a proliferação de bactérias nos alimentos 

[6, 7]. Embalagens antibacterianas que prolongam a vida útil dos alimentos perecíveis, o que é 

necessário para o transporte em longas distâncias, baseiam-se essencialmente nas propriedades 

antibacterianas de compostos de prata [2] e de quitosana [8, 9]. Vários tipos de embalagens baseadas 

em nanocompósitos foram desenvolvidas com excelente desempenho [9, 10]. 

A técnica de formação de filmes denominada layer–by–layer, ao empregar materiais 

bioativos [11, 12], permite produzir superfícies antimicrobianas atóxicas, biodegradáveis e adequadas 

para aplicações biomédicas[13, 14] ou na indústria alimentícia [15, 16]. 

Micro-organismos podem ser inativados pelo rompimento de suas membranas celulares sob 

a ação de antibióticos, iodo ou metais pesados [4, 5], ou por policátions [17], detergentes ou solução 

de etanol 70%, processos mecânicos ou radiação (calor, luz ultravioleta, radiação γ, raio-x). Prata é 

um agente biocida muito conhecido, com baixa toxicidade para células de mamíferos em baixas 

concentrações [1, 18, 19]. A adição de cobre [20, 21] ou flúor [22] a películas protetoras também 

provou ser eficaz contra bactérias. 

A enxertia de superfícies com policátions antibacterianos com cadeias longas e flexíveis para 

penetrar na parede celular das bactérias é outra abordagem possível [23, 24]. Também foram 

estudados polímeros catiônicos contendo grupos amônio quaternário [25, 26], fosfônio, sulfônio, 

piridínio [3, 24, 26, 27], peptídeos antimicrobianos [28], polímeros naturais (pectina [29], nisina [30, 

31]) ou lipídios naturais (como os óleos essenciais) [32, 33], fixados por funcionalização covalente, 

mas ainda com potencial de exibir interações eletrostáticas destrutivas às membranas celulares [5]. 
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Nos processos em que se usam partículas de dióxido de titânio com propriedades de autolimpeza 

ativadas por fotocatálise [33, 34], as bactérias são inativadas [35-37] pela formação de radicais a 

partir de hidroxila. 

Quitosana, na forma de filme ou de nanopartículas, desperta interesse por suas propriedades 

antibacterianas [2, 38, 39]. É um polissacarídeo linear obtido a partir de quitina, a qual ocorre 

abundantemente nas carapaças de crustáceos e em moluscos [39]. O mecanismo básico proposto para 

explicar a atividade antimicrobiana da quitosana é devido aos grupos amino das unidades 2-amino-

2-desoxi-D-glicopiranose, que são carregados positivamente em meios moderadamente ácidos 

(pH≈5,0), que podem permear a membrana celular dos micro-organismos, negativamente carregada, 

causando a ruptura e liberação de compostos intracelulares [40, 41]. Dois outros mecanismos têm 

sido identificados como sinérgicos: quelação de metais em pequenas quantidades por interação com 

os grupos amino das unidades GlcN, inibindo a atividade enzimática e, no caso de células fúngicas, 

a passagem através da membrana celular, o que inibe a síntese de RNA [42]. Alguns compósitos à 

base de quitosana [43, 44] apresentaram propriedades mecânicas adequadas para biomateriais usados 

em implantes ósseos.  

A principal desvantagem dos recobrimentos com propriedades antibacterianas está na 

presença de resíduos orgânicos, que formam contraditoriamente ambiente propício para a 

multiplicação de micro-organismos [45]. O uso de mecanismos de autolimpeza, como obtido através 

de partículas de dióxido de titânio [34], aumento da hidrofobicidade [46, 47], ou alterando a 

nanoestruturação da superfície [48-50] com o efeito da “folha de lótus”, eliminaria a maioria desses 

resíduos da superfície. No entanto, a necessidade de radiação ultravioleta para ativar o fotocatalisador 

dióxido de titânio encoraja a considerar a superhidrofobicidade como método preferencial para 

promover propriedades de autolimpeza [51].  

Neste trabalho, quitosanas com propriedades bem definidas, em termos do grau de acetilação 

e massa molar foram combinadas com dois polímeros solúveis em água, denominados poliestireno 

sulfonado de sódio (SPS) e carboximetilcelulose (CMC). O SPS é um poliânion sintético que serve 

de modelo para avaliação das interações eletrostáticas fortes. A CMC é um polieletrólito fraco, 

derivado da celulose, com propriedades interessantes para a indústria de alimentos, fármacos e 

cosméticos.  

A principal característica da quitosana é o seu grau médio de acetilação (GA), que expressa a 

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

glicopiranose (GlcN), sendo GA = unidades de GlcNAc/(unidades de GlcNAc + unidades de GlcN) 
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ao longo da cadeia polimérica. Além do GA, a massa molar e a sua dispersidade afetam fortemente 

as propriedades físico-químicas[52], a funcionalidade e atividade biológica da quitosana [53, 54]. A 

conversão de quitina em quitosana ocorre pelo processo de N-desacetilação, uma reação heterogênea 

na qual o polissacarídeo é tratado com NaOH, ocorrendo a hidrólise dos grupos acetamido das 

unidades de GlcNAc, predominantes na quitina (GA > 60- 70%), resultando na formação de grupos 

amino das unidades de GlcN, prevalentes na quitosana (GA < 40%) [52]. Os principais fatores que 

afetam a eficiência da reação de desacetilação e as características da quitosana produzidas, além da 

concentração de NaOH empregada, são o tempo de reação e a temperatura. Geralmente, a reação é 

rápida durante os 30 – 40 minutos iniciais. No entanto, ela resulta apenas na desacetilação parcial da 

quitina, resultando em uma quitosana com GA ≈ 40% e prolongar o tempo de reação e/ou aumentar 

a temperatura não aumenta a sua eficiência, resultando em despolimerização severa do material. 

Devido à natureza semicristalina da quitina, a desacetilação termoquímica ocorre 

predominantemente em sua região amorfa enquanto as cadeias pertencentes aos domínios cristalinos 

não se encontram acessíveis, com exceção daquelas situadas na superfície dos cristalitos. Assim, uma 

vez que todas as cadeias de quitina acessíveis da quitina são convertidas em quitosana, prolongar o 

tempo de reação não resulta em um número maior de cadeias desacetiladas. Consequentemente, a 

maioria das quitosanas comerciais possuem valores de massa molar viscosimétrica médios ou baixos 

(50,000 g/mol < Mv < 200,000 g/mol) e um intervalo curto de grau médio de acetilação (10 % < GA< 

25 %). Além do mais, a baixa reprodutibilidade da desacetilação termoquímica resulta em quitosanas 

com características e propriedades que variam quando lotes de produção diferentes são comparados.  

O método de desacetilação de beta-quitina assistido por ultrassom de alta intensidade (DAIUS) 

permite, por sua vez, a produção de quitosanas com maior faixa de grau de acetilação (5% < GA< 

40%) e massa molar viscosimétrica mais elevada (Mv > 400.000 g/mol) [55, 56]. O método DAIUS 

também apresenta reprodutibilidade alta, permitindo a obtenção de quitosanas com propriedades bem 

definidas e controladas.  

Assim, o uso de quitosanas controladas para construção de filmes finos permite estudar com 

mais clareza como a estrutura deste polímero influencia na arquitetura, composição química e 

resposta antibacteriana dos recobrimentos. Em termos de estudos fundamentais sobre a formação de 

filmes por meio da técnica de layer-by-layer, a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio X 

(XPS) tem se destacado por ser um método analítico de superfícies (penetração de ≈10 nm) altamente 

sensível que, quando combinado com fontes de sputtering para remoção lenta e gradual de material, 
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permite a análise química de alta resolução de filmes ultrafinos.  A informação advinda desta técnica 

pode ser expandida para o entendimento do controle da estrutura de filmes multicamadas, bem como 

qual mudança química e/ou estrutural ocorre devido a difusão de um dos polímeros e quando 

polímeros permutam durante o processo de deposição ou pós-tratamento. O desenvolvimento de 

técnicas de remoção de material menos destrutivas possibilita o avanço de técnicas que mostram o 

perfil de composição em profundidade de materiais poliméricos (depth profile). Muitas técnicas de 

depth profile usam fontes de íons simples, como as de argônio, bastante aplicáveis para materiais 

inorgânicos, porém inapropriadas para polímeros. Assim, recentemente, o uso de um canhão de íons 

C60, mais adequada para remoção superficial de materiais menos rígidos, em conjunto com o XPS, 

tem sido uma ferramenta para análise de filmes poliméricos em profundidade.  

Este projeto explorou o recobrimento e a funcionalização de superfícies através de filmes 

nanoestruturados pelos métodos de imersão (dipping) e atomização (spraying). Mais especificamente, 

desenvolvemos métodos para obter revestimentos nanoestruturados que puderam reduzir o 

crescimento microbiano na superfície de wafers de silício (substrato modelo) e um estudo sobre uma 

possível funcionalização de algodão (substratos têxteis). Os recobrimentos foram à base de quitosana 

e o ponto chave foi a extensiva caracterização química de recobrimentos formados por polieletrólitos 

de diferentes naturezas a fim de se identificar a dinâmica de formação dos filmes, interações 

preferenciais e parâmetros que afetam espessura e topografia dos mesmos. 

A necessidade de um desenvolvimento global sustentável vem obrigando a sociedade a propor 

ações, como o uso de sacos reutilizáveis e restrição aos sacos descartáveis. Embora o emprego de 

sacos reutilizáveis reduza o impacto ambiental, seu uso tem despertado preocupação sobre a 

contaminação microbiana. Uma solução para esse tipo de problema é usar produtos "inteligentes", 

adaptáveis a várias necessidades e funções. Isso tem se tornado possível através dos avanços na 

ciência de materiais, seja tanto por tratamentos que modificam a superfície do material, quanto pela 

deposição de revestimentos. Além de materiais têxteis reutilizáveis, tais métodos podem também 

encontrar aplicação em biomateriais e materiais de uso hospitalar, esportivo, entre outros.  
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2. Objetivos, colaborações envolvidas e estrutura da tese 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Obter revestimentos para substratos têxteis via layer-by-layer utilizando quitosanas com 

propriedades controladas, avaliando a influência da estrutura do polímero na formação e propriedades 

físico-químicas e antimicrobianas dos filmes. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Construir, por meio da técnica layer-by-layer, filmes de quitosana juntamente com o 

polieletrólito forte poliestireno sulfonado de sódio (SPS) ou com a CMC (carboximetilcelulose), um 

polieletrólito fraco, com o propósito de identificar a interação da Chi com moléculas de diferentes 

naturezas. As quitosanas empregadas foram obtidas por desacetilação assistida por ultrassom de alta 

intensidade e possuíam valores de massa molar e grau de acetilação bem definidos. 

 Uso de espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio X (XPS) com ferramenta depth 

profile para avaliar a composição superficial e interna de filmes layer-by-layer. Além da análise de 

espessura, morfologia e topografia por meio de técnicas de perfilometria e microscopia ótica e de 

força atômica, respectivamente. 

 Estudar a difusão de SPS em um filme de CMC/Chi para verificar a dinâmica de formação do 

filme e interações preferenciais da quitosana por meio dos espectros de alta resolução de XPS. 

 Avaliar a capacidade antimicrobiana dos recobrimentos formados. A Pseudomonas 

aeruginosa (P. aeruginosa, gram-negativa) é comum em infecções hospitalares e a Staphylococcus 

aureus (S. aureus, gram-positiva), presentes em alimentos, pode causar intoxicação alimentar, e estas 

bactérias requerem diferentes mecanismos bactericidas [57-59]. 

 Fazer um comparativo entre filmes de CMC/Chi, utilizando polímeros comerciais e 

controlados, produzidos por duas diferentes vertentes dos métodos de deposição layer-by-layer: 

imersão (dip coating) e atomização (spray coating). 
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2.3. Colaborações envolvidas 

 

Para a realização deste trabalho multidisciplinar, várias colaborações foram necessárias. 

Orientados pelo Professor Sérgio Paulo Campana Filho do Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo (USP) em São Carlos, os alunos Danilo Martins dos Santos e Anderson Fiamingo 

prepararam quitosanas com propriedades controladas pela desacetilação da beta-quitina assistida por 

ultrassom de alta intensidade. O trabalho foi preconizado pelo Doutor Jorge Augusto de Moura 

Delezuk. 

Os Professores do Massachusetts Institute of Technology, Michael Rubner e Robert Cohen, 

forneceram a estrutura necessárias para fabricação e caracterização dos filmes à base de quitosana, 

em especial o XPS com ferramenta depth profile. 

A Professora Ângela M. Moraes forneceu as instalações necessárias para a realização dos 

testes antibacterianos. As Professoras Mariana A. da Silva, da UFSCar, e Andrea Cristiane Krause 

Bierhalz, da UFSC, juntamente com o M.S. Sérgio Toledo, forneceram o treinamento necessário para 

a execução dos testes. 

O Professor Diego Mantovani e a Dr. Pascale Chevallier ajudaram na realização de análises 

de perfilometria, ângulo de contato e XPS durante a visita técnica na Université Laval para as 

amostras feitas por spray-LbL utilizando quitosanas controladas. 

Por fim, o engenheiro Stefan Anker, da Technische Universitaet Ilmenau, auxiliou nos testes 

de layer-by-layer por spray, tanto na execução de experimentos quanto na otimização do sistema. 

 

2.4.  Estrutura da tese 

 

O capítulo 3 apresenta a revisão bibliográfica da tese. O capítulo 4 é sobre o uso de quitosana 

com massa molar e grau de desacetilação bem definidos na montagem de filmes finos por meio da 

técnica layer-by-layer. O capítulo 5 é sobre a comparação entre as técnicas de dipping e spraying para 

a formação dos recobrimentos ultrafinos. Os capítulos 4 e 5 contêm suas próprias seções de materiais 

e métodos e também de resultados. O capítulo 6 unifica as conclusões obtidas por meio dos estudos 

supracitados. Há também dois apêndices. O primeiro é sobre o cálculo utilizado para converter os 

dados obtidos pela análise de XPS. O segundo aborda a questão da repetibilidade em filmes LbL 

feitos via spraying e dipping para a validação de ambas as metodologias. 
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3. Revisão Bibliográfica 

 

3.1. Aspectos gerais do método layer-by-layer para recobrimento de superfícies 

 

A necessidade de um desenvolvimento global sustentável vem obrigando a sociedade a propor 

ações, como o uso de embalagens reutilizáveis e restrição às sacolas descartáveis. Embora o emprego 

de sacolas reutilizáveis reduza o impacto ambiental, seu uso tem despertado preocupação sobre a 

contaminação microbiana. Uma solução para esse tipo de problema é usar produtos "inteligentes", 

adaptáveis a várias necessidades e funções. Isso tem se tornado possível através dos avanços na 

ciência de materiais, seja por tratamentos que modificam a superfície do material, como pela 

deposição de revestimentos. Além de materiais têxteis reutilizáveis, tais métodos podem também 

encontrar aplicação em biomateriais e materiais de uso hospitalar, esportivo entre outros.  

Na literatura, diversos trabalhos exploraram a técnica layer-by-layer (LbL) para a construção 

de filmes com espessura micro-nanométrica [60, 61]. Na maioria dos estudos, o conceito fundamental 

para a formação desses filmes é advindo da interação entre espécies com cargas eletrostáticas opostas. 

Nesse caso, um substrato, como por exemplo, uma lâmina de vidro ou de silício, é imersa 

alternadamente em soluções polieletrolíticas com cargas opostas, promovendo a formação das 

multicamadas [62]. Entre cada imersão do substrato nestas soluções pode ser incorporada uma etapa 

de lavagem com água para retirada do excesso de íons. O método LbL é ilustrado na Figura 3.1. 

É um método simples para fabricação de filmes multicamadas (PEMs, do termo em inglês 

polyelectrolyte multilayers) cuja aplicação se torna cada vez mais versátil, particularmente após o 

estabelecimento de métodos LbL com base em diferentes interações moleculares (forças eletrostáticas 

[63], ligações hidrogênio [64], reconhecimento molecular [65], forças de van der Waals [66]), 

permitindo a incorporação de diversos tipos de moléculas (proteínas [67], polissacarídeos [68], 

compostos sintéticos [69], DNA [70]). O método é independente do tamanho e formato do substrato, 

que pode ser constituído por uma variedade de materiais (vidro [71], titânio[72], fibras têxteis [73], 

plásticos [74], silício [75]). 
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Figura 3.1 – Método LbL. (A) Imersão do substrato em soluções de policátions, poliânions e enxágue 
e (B) formação das camadas após as imersões nas soluções polieletrolíticas. Adaptado de Decher 
[62]. 

 

Para processos cuja força motriz é advinda das interações eletrostáticas, os polieletrólitos ou 

colóides, que apresentam certa densidade de carga, são utilizados em excesso para carregar positiva 

ou negativamente o substrato. Portanto,  um excesso não-estequiométrico de carga é absorvido em 

relação à camada precedente após cada passo. Este excedente de carga fornece o mecanismo para a 

inversão da polaridade de carga da superfície, o que permite adsorção das camadas subsequentes [62], 

promovendo o crescimento do filme. 

Além de poder empregar diversos materiais, o filme pode ter sua rugosidade, espessura e 

porosidade controlados no nível molecular pelo ajuste de condições experimentais como pH, força 

iônica e concentração do polieletrólito [76, 77]. 

A explicação preliminar da técnica LbL ilustra a grande flexibilidade que esse método de 

construção de filmes multicamadas apresenta. As soluções polieletrolíticas devem apresentar 

concentração de polieletrólitos suficiente para promover o excesso de adsorção dessa substância pelo 
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substrato, promovendo a neutralização e inversão de cargas da superfície. A alternância da carga da 

superfície resulta em um processo contínuo de montagem do filme entre materiais carregados positiva 

e negativamente.  

Como biomateriais, especialmente proteínas e polissacarídeos, possuem sítios carregados em 

sua superfície, eles são geralmente utilizados no processo de deposição eletrostática do método layer-

by-layer [78, 79]. Porém, a maioria dos estudos concentra-se na construção de filmes multicamadas 

provenientes de polieletrólitos fortes ou de poliânions e policátions altamente carregados [80]. Esses 

recobrimentos possuem uma característica predominante: a espessura do filme e a quantidade de 

polieletrólito depositada aumentam linearmente com o número de bicamadas depositadas. Para esses 

casos, as cadeias dos polieletrólitos adotam uma conformação linear e estendida, em função da forte 

repulsão eletrostática entre os segmentos carregados de sua cadeia [81]. 

Já o processo de construção de filmes multicamadas a partir de polieletrólitos fracos (como é 

o caso da maioria dos polímeros naturais em solução) são extremamente dependentes do pH das 

soluções polieletrolíticas e da flexibilidade intrínseca dos polímeros, uma vez que esses parâmetros 

influenciam a densidade de cargas e, por consequência, a conformação molecular do polieletrólito e 

interação entre os segmentos de sua cadeia [82].  

A natureza dos materiais utilizados na técnica layer–by–layer pode resultar em características 

distintas quanto ao regime de crescimento e morfologia dos filmes formados. Assim, a compreensão 

do mecanismo de formação dos filmes multicamadas e a função dos vários parâmetros que afetam a 

espessura, estrutura e propriedades interfaciais são fundamentais para o projeto apropriado do 

recobrimento e para sua futura aplicação. 

 

3.2 Parâmetros relevantes no processo de formação de filmes multicamadas pela técnica layer-

by-layer 

 

Para que ocorra a formação de filmes multicamadas por forças eletrostáticas é necessário que 

haja uma densidade de carga mínima tanto por parte do recobrimento formado sobre o substrato 

quanto das cadeias polieletrolíticas a serem adsorvidas [83]. Quando ambos se encontram altamente 

carregados, a espessura do filme e a quantidade de polieletrólito depositada aumentam linearmente 

com o número de bicamadas depositadas. Esse comportamento é bastante comum para sistemas que 

utilizam polieletrólitos fortes, ou seja, polímeros que se apresentam altamente carregados em uma 
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ampla faixa de pH, e.g. os polímeros sintéticos PDAC/SPS (poli(cloreto de dialildimetil amônio) e 

poliestireno sulfonato de sódio)) [84].  

No entanto, esse modelo de crescimento linear e estratificado verificado para alguns pares de 

polieletrólitos fortes não é a única possibilidade existente no processo de construção dos filmes [85-

87]. 

Para sistemas contendo os polipeptídeos PGA/PLL (poli(L–ácido glutâmico)/poli–L–lisina) 

o aumento linear do número de bicamadas depositadas resultou em um crescimento “exponencial” da 

espessura do filme [85]. Comparando esse sistema com filmes de SPS/PAH (hidrocloreto de 

poli(alilamina)), foi verificado que para os polímeros sintéticos, as camadas são formadas por 

pequenos glóbulos regulares que preenchem toda a extensão do filme, enquanto que as camadas dos 

filmes de PGA/PLL apresentam estruturas em conformações mais irregulares e enoveladas em 

solução, levando a (i) um incremento “exponencial” na deposição de massa, (ii) mobilidade das 

cadeias fracamente adsorvidas no interior do filme (in and out diffusion) [86] e (iii) possibilidade de 

interações dos polieletrólitos por ligações hidrogênio, visto que polipeptídios também podem 

interagir entre si por interações eletrostáticas de natureza mais fraca ou não-eletrostáticas. 

Alguns polieletrólitos se comportam em solução como ácidos ou bases fracas. Assim, o grau 

de ionização destes compostos vai ser favorecido ou não pelo pH do meio, dependendo do seu pKa. 

O processo de formação de multicamadas a partir de polieletrólitos fracos pode ser controlado pelo 

pH das soluções polieletrolíticas uma vez que este parâmetro influencia a densidade de carga das 

cadeias dos polieletrólitos afetando suas conformações e interações mútuas [77].  

Sendo assim, existem determinadas condições em que estes polímeros apresentam cadeias 

bastante carregadas, em conformações mais regulares e estendidas devido às fortes repulsões entre os 

segmentos de mesma carga de sua cadeia [84]. A adsorção de moléculas em conformações mais 

lineares leva à formação de filmes mais finos [81]. Já em condições desfavoráveis de pH, as cadeias 

destes polieletrólitos, que se encontram pouco ionizadas, assumirão conformações mais enoveladas e 

irregulares, devido às baixas repulsões eletrostáticas entre os segmentos de sua cadeia. Essa 

conformação do polieletrólito em solução é parcialmente transmitida para o filme em construção, o 

que resulta em revestimentos mais espessos do que aqueles provenientes de polieletrólitos fortemente 

carregados [81, 84]. Essas diferentes conformações dos polímeros em solução levam a desvios do 

comportamento de deposição linear de massa por ciclo de montagem do filme.  
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O sistema PAH/PAA (hidrocloreto de poli(alilamina) e poli(ácido acrílico)), um par de 

polieletrólitos sintéticos fracos, é outro exemplo que ilustra a importância do grau de carga para a 

formação das multicamadas. Filmes mais espessos foram obtidos quando ambos os polieletrólitos 

estavam fracamente carregados (pH 11 para o PAH e pH 3 para o PAA), enquanto filmes mais finos 

foram obtidos quando o sistema PAH/PAA se encontrava completamente carregado (pH 3 para o 

PAH e pH 11 para o PAA) [84].  

Dessa forma, é possível ajustar com precisão no nível molecular a estrutura e propriedades 

dos filmes multicamadas. Shiratori e Rubner (2000) [77] também verificaram que o processo de 

deposição de PAH/PAA pode ser completamente controlado pelo ajuste do pH das soluções de 

imersão. Foi possível depositar desde camadas extremamente finas (<10 Å) até recobrimentos mais 

espessos (>120 Å) e, em alguns casos, evitar que o processo de deposição dos polieletrólitos 

ocorresse. Assim, o pH se torna um fator chave no caso de polieletrólitos fracos, já que com o devido 

ajuste do pH das soluções polieletrolíticas, o grau de ionização desses polímeros pode ser alterado 

substancialmente.  

Materiais inovadores e funcionais sempre foram almejados e o emprego de modificação de 

superfícies no nível molecular tem grande impacto no sucesso desta busca. A modificação de 

superfícies resultou em uma multiplicidade de novas propriedades que anteriormente não eram 

associadas ao material original. Essas mudanças incluem modificações das propriedades elétricas, 

óticas, magnéticas, físico–químicas e biológicas do material em questão. Como consequência,várias 

disciplinas das ciências naturais sofreram o impacto do estudo de modificações de superfície, 

alterando as propriedades fundamentais dos materiais no nível molecular. Pelo método LbL, é 

possível produzir dispositivos para as mais variadas funções, como liberação de fármacos [88], adesão 

de células [87], superfícies antifúngicas [89], antibacterianas [17], super–hidrofílicas [90], 

antirreflexo [91], entre outras.  

Por alteração de propriedades simples é possível arquitetar filmes com diferentes propriedades 

químicas e estruturais de forma a adequá-los para as mais diversas aplicações. 
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3.3. Revestimentos antimicrobianos construídos pelo método LbL: importância da 

modificação/funcionalização de superfícies 

 

Os micro-organismos são anteriores ao surgimento da espécie humana e nos acompanham 

desde o início da evolução. Muitas vezes essas associações são benéficas, como é o caso, por exemplo, 

das bactérias intestinais que auxiliam no processo de digestão e das leveduras utilizadas no processo 

de fermentação de pães e bebidas. 

Em outras situações, porém, esses micro-organismos são causadores de doenças em seres 

humanos. Além de dispositivos médico-hospitalares e implantes, há outros campos de interesse para 

materiais que possam constituir superfícies antimicrobianas, como a preservação de alimentos, 

higiene e saúde (health care), sistemas de ar condicionado, reservatórios de água, entre outros [24, 

92]. 

A compreensão e manipulação de propriedades físicas e químicas de materiais possibilitam a 

construção de superfícies com funcionalidade antimicrobiana. Apesar da complexa interação entre 

superfície/micro-organismo, atualmente três estratégias são abordadas quanto ao projeto de 

superfícies antimicrobianas [92, 93]: 

 

 Construção de materiais não-adesivos a células microbianas [69, 74]: consiste na 

obtenção de uma superfície capaz de repelir células microbianas, evitando assim estágios avançados 

da adesão de micro-organismos que leva à formação de biofilmes estáveis; 

 Ação por contato (contact killing) [5, 17]: esse mecanismo de ação consiste em 

impedir ou retardar o crescimento de micro-organismos que aderem à superfície do material 

construído. 

 Incorporação/liberação de compostos antimicrobianos [1, 5, 94, 95]: íons metálicos, 

peptídeos ou antibióticos podem ser incorporados ao material que constitui a superfície para lhes 

atribuir a funcionalidade antimicrobiana. Nesse caso, o material deve ser arquitetado de forma a ser 

favorável à incorporação e liberação desses compostos. 
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As três estratégias previamente citadas são exploradas pela técnica layer-by-layer, tanto 

individualmente como de forma sinérgica, já que para potencializar a capacidade antimicrobiana de 

uma superfície mais de um mecanismo de ação contra micro–organismos pode ser utilizado [5, 92].  

Os trabalhos a seguir mostram que a técnica LbL, mesmo empregando diferentes materiais e 

condições de tratamento, possibilita a montagem de estruturas capazes de prevenir a adesão e/ou 

crescimento de bactérias e fungos. 

Lichter e Rubner (2009) [17] construíram filmes multicamadas formados pelo policátion 

PAH/SPS e, ao estudar as condições de pH durante e após a construção dos filmes, constataram que 

é possível modificar a arquitetura do filme de tal maneira que materiais que a princípio não 

apresentam características antibacterianas passam a apresentá-las devido à exposição e mobilidade 

de cargas positivas presente nos materiais constituintes desses revestimentos. Isso porque é possível 

protonar e expor grupos funcionais catiônicos (responsáveis pelo contact killing) mesmo após a 

formação do filme. No caso, filmes multicamadas construídos em valores de pH alto foram 

posteriormente imersos em pH < 2,5, o que possibilitou a abertura e mobilidade de grupos amino, 

que fornecem aos filmes multicamadas a capacidade antimicrobiana. 

Os resultados, apesar de bastante satisfatórios, foram melhores para a bactéria gram(+) 

Staphylococcus epidermidis do que para a bactéria gram(–) Escherichia coli, o que pode ser atribuído 

ao fato de que a parede celular de bactérias gram(+) é mais simples e mais facilmente rompida ao 

interagir com os grupos catiônicos das PEMs [93]. 

Fu e colaboradores (2005) [74] avaliaram a capacidade antibacteriana e antiadesiva de filmes 

multicamadas dos polímeros naturais heparina/quitosana utilizando E. coli como micro–organismo 

de teste. Neste trabalho foram depositados sobre substratos de PET aminolisado filmes de heparina e 

quitosana de 2 a 8 bicamadas nos valores de pH de 2,9; 3,8 e 6,0. A variação desse parâmetro está 

diretamente relacionada ao controle da composição superficial dos revestimentos formados, uma vez 

que é esperado que a capacidade antibacteriana dos filmes seja dependente da quantidade de quitosana 

presente em sua superfície. A concentração de bactérias foi reduzida mais rapidamente para PEMs 

construídas em pH 3,8 e apresentou resultados mais lentos em pH 6,0, valores nos quais, 

respectivamente, se observou maior e menor quantidade de cadeias de Chi na camada mais externa 

do filme. Em valores mais altos de pH, a quitosana apresenta menor quantidade de segmentos de sua 

cadeia carregados, adotando uma conformação globular e enovelada (loops and tails), levando à 
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formação de filmes mais rugosos. A menor disponibilidade de segmentos carregados, que interagem 

com as células bacterianas, diminuiu a eficiência antimicrobiana dos recobrimentos em estudo. 

Richert et al.(2004) [96] avaliaram as propriedades biológicas de filmes de quitosana e ácido 

hialurônico quanto à adesão de células bacterianas (E. coli) e também de condrócitos (células 

presentes no tecido cartilaginoso). A proposta foi avaliar a influência da força iônica das soluções de 

deposição na adesão dessas células sobre os filmes. Filmes construídos em força iônica de 0,15 mol/L 

mostraram-se mais eficazes contra a adesão de células do que aqueles construídos em força iônica de 

10-2 mol L-1. Estruturalmente, filmes construídos em maior valor de força iônica são mais espessos e 

menos rígidos, fatores que possivelmente não são favoráveis à adesão celular. Vasconcellos (2011) 

[97], também utilizando PEMs de quitosana e ácido hialurônico, preparadas em pH 3,0, constatou 

que esses recobrimentos previnem a proliferação de bactérias S. epidermidis, com resultados que 

apontam redução de até 99% de colônias bacterianas aderidas em substratos funcionalizados pela 

técnica LbL. 

Li et al. (2006) [5] utilizaram duas estratégias para construção de uma PEM com dois níveis 

antibacterianos: (i) parte do filme consistia em um sistema de incorporação e liberação de 

nanopartículas de prata (AgNP) e (ii) outra parte era formada por compostos de amônio quaternário, 

capazes de eliminar bactérias por contato. Testes com E. coli e S. epidermidis mostram que, na 

ausência do sistema de liberação de AgNP, a eficiência de contac killing foi aproximadamente de 

99%. Quando a PEM continha os dois níveis antibacterianos, esse valor foi superior a 99,99%. 

Etienne et al. (2005) [89] funcionalizaram filmes multicamadas de PGA/PLL com um 

peptídeo antifúngico derivado da cromogranina A (CGA). Este peptídeo está presente na saliva e 

fluidos da gengiva, demonstrando a sua importância na proteção natural da cavidade bucal. Estudos 

in vitro demonstraram que este filme foi capaz de inibir o crescimento da levedura Candida albicans 

em 65% e cessar completamente a proliferação do fungo filamentoso Neurospora crassa. Testes in 

vivo foram feitos suturando um disco de filme funcionalizado no tecido mucoso de ratos. Também 

foram realizados estudos com filmes não funcionalizados com CGA. Após 6 dias de estudos, sinais 

de candidíase foram observados nos discos de PEM não funcionalizados que entraram em contato 

com a mucosa dos animais. Já os discos que continham CGA praticamente não apresentaram traços 

de candidíase. Karlsson et al. (2010) [98] estudaram o mesmo tipo de filme, incorporando β–

peptídeos e também obtiveram sistemas de liberação eficientes contra o crescimento e proliferação 

de C. albicans em testes in vitro. 
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3.4.  Polímeros naturais aplicados em biomateriais 

 

O grande número de polissacarídeos com diferentes estruturas e propriedades se apresenta 

como uma fonte de materiais para as mais diversas aplicações, especialmente no domínio dos 

biomateriais [99]. Quitosana, alginato de sódio, carboximetilcelulose e ácido hialurônico são 

exemplos de polissacarídeos que, além de apresentarem individualmente propriedades importantes 

no cenário dos biomateriais, como biocompatibilidade e biodegradabilidade, também podem formar 

complexos polieletrolíticos para construção de filmes nanoestruturados [100], favorecendo a sinergia 

entre estes materiais. 

 

3.4.1. Quitosana (Chi) 

 

Por ser um polímero biocompatível e biodegradável, apresentando baixa toxicidade a células 

humanas, a quitosana tem sido explorada para aplicações na área de cosméticos, fármacos e 

alimentos. As principais características que definem a quitosana são o grau médio de acetilação (GA), 

que expressa a quantidade de grupos 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose (GlcNAc) na cadeia 

polimérica e 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose (GlcN) ao longo das cadeias, a distribuição das 

unidades GlcNAc, bem como a massa molar e a dispersidade [52]. De fato, tais características afetam 

as propriedades físico-químicas [101, 102], bem como a funcionalidade e atividade biológica da 

quitosana [53, 54]. Essencialmente, a terminologia mais aceita atualmente é o uso da palavra no 

plural, “quitosanas”, ao invés de “quitosana”, uma vez que os copolímeros de GlcN e GlcNAc 

apresentam propriedades e atividades diferentes de acordo com as suas características principais 

[103].  

A quitosana está presente como componente estrutural de células de fungos e leveduras mas 

a fonte usual para sua obtenção é a quitina presente de forma abundante no ambiente e encontrada no 

exoesqueleto de crustáceos, moluscos e insetos [52, 104]. A conversão da quitina em quitosana, 

frequentemente referenciada como reação de N-desacetilação, ocorre pela hidrólise dos grupos 

acetamido pertencentes às unidades GlcNAc, que são preponderantes na quitina (GA> 60 - 70 %), 

para resultar em grupos amino das unidades GlcN, que predominam na quitosana (GA< 40 %) [52].  
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Por ser um polímero de origem natural, a estrutura química bem como as propriedades físico-

químicas dependem da fonte, local e da temporada (estação do ano), além de outros fatores como os 

procedimentos de formas de extração da biomassa [52]. Esses fatores alteram as características da 

quitosana obtida da quitina e, adicionalmente, a escolha da rota da reação, geralmente química ou 

enzimática, e as condições utilizadas na N-desacetilação da quitina afetam fortemente as 

características e propriedades da quitosana resultante [52, 56]  

A principal vantagem da quitosana sobre a quitina é a sua solubilidade em meio aquoso 

moderadamente ácido devido à protonação dos grupos amino pertecentes às unidades GlcN [105],  o 

que garante à quitosana um caráter policatiônico e a torna interessante para a produção de filmes finos 

multicamadas por meio da técnica layer-by-layer [71, 106].   

A estrutura química da quitosana é esquematizada na Figura 3.2. Quitosana, na forma de 

filme ou de nanopartículas, desperta interesse por suas propriedades antibacterianas [2, 38, 39] e 

antimicóticas [42, 107]. É um aminopolissacarídeo linear e um dos biopolímeros mais abundantes na 

natureza [99, 104].  

 

 

Figura 3.2 – Estrutura química da quitosana. Adaptada de Tao et al. (2007) [108]. 

 

O efeito antimicótico de diferentes tipos de quitosana foi avaliado sobre a espécie Candida 

albicans [107, 109-111], micro-organismo capaz de causar infecções na pele, mucosas e vísceras 

humanas. No entanto, é extremamente importante ressaltar que a quitosana se apresenta de diversas 

formas quanto à origem, grau de acetilação, massa molecular, viscosidade, além de poder ser 

dissolvida em meios ácidos ou em somente água. Frente a essa diversidade de quitosanas, o micro-

organismo tende a responder de forma diferente nos testes antimicóticos. O efeito da quitosana está 

aparentemente relacionado às interações iônicas entre os grupos amônio do polímero com a parede 

celular carregada negativamente dos micro-organismos. Palmeira-de-Oliveira e colaboradores [110] 

verificaram em ensaios de cromatografia por troca iônica que espécies de Candida com parede celular 

mais negativa, ou seja, com mais afinidades a resinas positivas, são também mais sensíveis à 

quitosana. Também foi verificado que quanto menor o grau de acetilação do polímero, maior o efeito 
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antifúngico sobre os micro-organismos. Porém o efeito da massa molecular ainda não foi totalmente 

compreendido e diverge em alguns trabalhos da área [107, 109]. 

Ziani et al. (2009) [112] avaliaram a atividade antimicrobiana da quitosana contra três tipos 

de fungos: Aspergillus niger, Alternaria alternata e Rhizopus oryzae  e constataram que a quitosana, 

tanto em solução quanto na forma de filmes, foi efetiva contra o microrganismo A. alternata. No 

entanto, o crescimento de R. oryzae e A. niger só foi efetivamente contido quando a quitosana se 

apresentava, respectivamente, na forma de solução e de filmes. Assim, a capacidade antifúngica da 

quitosana é real, mas o total entendimento do mecanismo de ação ainda não foi alcançado.  

Roller e Covill (1999) [113] avaliaram o efeito da quitosana em solução sobre 15 diferentes 

espécies de fungos e verificaram que entre 7 espécies de fungos filamentosos, 3 deles foram 

resistentes à concentração máxima de 10 g/L de quitosana enquanto 7 de 8 leveduras testadas 

apresentaram inibição em sua taxa de crescimento quando em contato com quitosana ao nível de 0,1 

g/L. O autor destacou que o mecanismo de ação da quitosana é extremamente dependente do pH do 

meio, e que basicamente duas hipóteses podem ser formuladas: (i) a capacidade da quitosana em atuar 

como um agente quelante capaz de se ligar a nutrientes do meio necessários ao crescimento dos micro-

organismos e, na falta desses nutrientes, o crescimento celular torna-se mais lento ou (ii) os 

grupamentos amino da quitosana, altamente reativos com grupos aniônicos que compõe a parede 

celular dos micro-organismos, podem desestabilizá-la, impedindo o transporte de solutos essenciais 

ao seu desenvolvimento, levando ao rompimento da parede celular e desativando-a.  

De uma forma geral, os trabalhos evidenciam que a complexidade da interação 

quitosana/célula baseia-se no fato de que, além da diversidade de micro-organismos existentes, a 

quitosana pode se apresentar de diversas formas, no que diz respeito a sua massa molecular, 

concentração e o pH do meio [74, 114, 115]. 

 

3.4.2. Carboximetilcelulose (CMC) 

 

A carboximetilcelulose (Figura 3.3) é um polímero aniônico derivado da celulose (-(1,4)-

D-glucopiranose), apresentando grande solubilidade em água, devido ao acréscimo de grupos 

carboximetil na cadeia de celulose  em seu processo de produção, via reação de Willianson. Uma das 

características da CMC é o seu grau de substituição (DS) que é definido como o número médio de 

grupos hidroxílicos substituídos por grupos carboximetílicos da cadeia de CMC. 
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 A indústria alimentícia, de papel e tintas utiliza amplamente a CMC como agente espessante, 

para estabilizar emulsões ou para alterar a viscosidade de soluções[116].  

 

Figura 3.3 – Estrutura química da carboximetilcelulose. 

 

3.5. Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X com ferramenta depth profile: conceitos 

básicos e aplicações em análise química de superfícies de filmes multicamadas 

 

A composição química e física da superfície determina como os materiais sólidos interagem 

com o meio. A química de superfície de um material influencia fatores como a taxa de corrosão [117], 

atividade catalítica [118], propriedades adesivas para células [119] e molhabilidade [120].  

Para filmes layer-by-layer, é importante verificar quais elementos estão presentes, quais seus 

ambientes químicos e, sobretudo, quantificá-los. Diferentes técnicas têm sido empregadas para este 

fim. Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) é uma técnica muito 

popular, geralmente de fácil acesso e não requer grandes preparos da amostra para a leitura [121]. A 

desvantagem reside no fato de que muitas vezes o filme LbL é bem menos espesso que a penetração 

do feixe de irradiação IV (na faixa de micrômetros), mesmo no modo de refletância total atenuada, 

superestimando dessa forma a influência do substrato (vidro ou silício, por exemplo) sobre a 

composição dos filmes [122]. Trabalhos utilizando refletometria de nêutrons também investigaram a 

difusão intercamadas a fim de se averiguar o efeito da densidade de carga [123], hidrofobicidade 

[124] e força iônica [125] das soluções de polieletrólitos envolvidas no processo LbL. Apesar da 

profundidade da análise ser na ordem de poucos nanômetros, esse experimento requer o uso de 

polímeros deuterados [126], e esta modificação afasta o modelo estudado do sistema real 

correspondente. A técnica de XPS tem sido empregada para caracterizar filmes de LbL destinados as 

mais diversas aplicações. A grande precisão sobre a composição elementar, as informações 

complementares sobre estados energéticos dos mesmos e a capacidade de analisar a amostra com 

profundidade de análise adequada para filmes ultrafinos fazem do XPS uma ferramenta interessante 
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no contexto dos filmes multicamadas [124, 125]. A desvantagem da técnica pode estar associada a 

necessidade de ultra vácuo (UHV) e o efeito sobre a exposição prolongada ao raio X pode causar 

mudanças no estado químico dos elementos da amostra [127, 128], exigindo cuidados sobre a escolha 

dos parâmetros da análise, em especial a energia de passagem e o número de varreduras para detecção 

de um elemento específico. 

O princípio básico é a análise de fotoelétrons (i.e. elétrons produzidos pela absorção de luz) 

ejetados dos níveis de caroço (mais próximos do núcleo do átomo) por uma energia de raio X, dada 

pelo produto da constante de Planck pela frequência do fotoelétron incidente (hυ).  A energia do 

fotoelétron ejetado é então analisada pelo espectrômetro e os dados são apresentados como um gráfico 

de intensidade (normalmente representado por “contagens por segundo”) em função da energia 

cinética ou energia de ligação [129]. A energia cinética do elétron (Ek) é medida direta e 

experimentalmente pelo espectrômetro. A energia de ligação do elétron (Eb) é o parâmetro que 

identifica especificamente o elétron, tanto em termos do elemento associado a ele quanto do nível de 

energia atômico [130]. A relação entre os parâmetros envolvidos no experimento de XPS é dada pela 

Equação 01: 

Eb = hυ – Ek – W   (01) 

 

Onde W é uma função trabalho do espectrômetro de valor fixo, dependente do equipamento. 

A Figura 3.4 mostra de forma simplificada o processo que ocorre dentro da câmara de alto vácuo do 

espectrômetro: o feixe de raio X incide sobre amostra, interagindo com os elétrons do material. Com 

isso, parte dos elétrons ganha energia suficiente, são ejetados da amostra e coletados pelo analisador 

de elétrons do equipamento. Esse instrumento contabiliza o número de elétrons e verifica a energia 

cinética associada ao mesmo. Assim, é possível determinar a energia de ligação do elétron e associá-

la ao átomo emissor correspondente, identificando-o. Já pela contagem fornecida pelo analisador, é 

possível se obter a quantidade percentual dos tipos de átomos presentes na amostra. 
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Figura 3.4 – Esquematização simplificada do interior da câmara de ultra vácuo do equipamento de 
XPS. 

 

Embora a técnica de XPS seja essencialmente um método de análise de superfície, é possível 

utilizá-la para se obter informações sobre a composição química como função da profundidade da 

amostra. Para isso, são empregados métodos destrutivos [131] e não-destrutivos [132] da amostra 

para se obter o perfil de profundidade (depth profiling). Métodos não-destrutivos baseiam-se na 

mudança da resolução angular da análise [133]. Assim, a amostra permanece intacta, mas o feixe de 

raio X incide com diferentes profundidades sobre ela em função do ângulo de operação. Já os métodos 

destrutivos utilizam um canhão de íons para promover a erosão da amostra, expondo assim as 

camadas mais internas do material a ser analisado. O uso de íons de argônio para bombardear a 

superfície da amostra é muito empregado atualmente, em especial para superfícies metálicas [134-

136]. No entanto, os feixes de íons singulares (single ion beam) não são muito eficientes para a 

remoção de matérias poliméricos, já que a remoção do material costuma ocorrer de forma muito 

irregular [137]. Assim, nos últimos anos o uso de moléculas de fulerenos como clusters de C60
+ 
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(bulky-ball) [138], tem sido uma opção para promover a ablação de superfícies constituídas por 

polímeros, de forma controlada e homogênea. 

Assim, além dos elementos que compõem o espectrômetro, um canhão de clusters de íon C60 

também está contido na câmara principal do equipamento. Costumeiramente, é feita a análise de 

superfície da amostra de forma convencional, identificando-se os elementos presentes na amostra. 

Em seguida, são obtidos os espectros em alta resolução dos elementos de interesse, definindo-se as 

faixas de energia de ligação específicas a serem varridas pelo equipamento. Na sequência, é feito o 

“sputter” da amostra, ou seja, os clusters de C60 são bombardeados em direção a amostra, removendo 

de forma lenta e gradual uma camada do material. A espessura da camada removida pode variar desde 

unidades até centenas de nanômetros, dependendo do material e do modo de operação do canhão de 

C60
+. Removido o material orgânico, é feita novamente a leitura dos espectros de XPS da amostra. Os 

ciclos de remoção e leitura do espectro são feitos até atingir-se a profundidade de análise desejada 

(Figura 3.5). No caso de filmes layer-by-layer montados sobre substratos a base de silício, 

geralmente o ponto de parada é definido quando a quantidade de silício é superior a 5% da 

composição total do material orgânico analisado. 

 

Figura 3.5 – Perfil de profundidade de um filme nanoestruturado utilizando o XPS com ferramenta 
depth profile. Os ciclos de remoção e leitura de espectro são repetidos até o filme orgânico ser 
totalmente removido. 
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4. Influência do grau de acetilação e massa molar da quitosana na montagem e 

funcionalidade de filmes finos via layer-by-layer 

 

Uma importante característica da quitosana é sua solubilidade em meios moderadamente 

ácidos devido à protonação dos grupos amino, conferindo um caráter catiônico ao polímero e 

tornando-o atrativo para a produção de filmes finos por meio da técnica layer-by-layer. Esta técnica, 

classificada como bottom up, possibilita a formação de filmes com espessura micro ou nanométrica 

para as mais diversas aplicações.  

Neste capítulo, são apresentados resultados obtidos a partir do uso de quitosanas (Chi) com 

grau de acetilação e massa molar controlados. As amostras foram preparadas pelo método de 

desacetilação assistida por irradiação de ultrassom. Os poliânions selecionados para o estudo foram 

a carboximetilcelulose (CMC) e o poliestireno sulfonado de sódio (SPS).  

Foi feito um estudo fundamental sobre a influência do pH e das propriedades da quitosana na 

espessura, morfologia e composição química do filme, quando esta era combinada com cada um dos 

poliânions. Além disso, um teste de difusão de SPS em um filme de CMC/Chi para avaliar a 

mobilidade dos segmentos poliméricos que formam os filmes e verificar como a quitosana interage 

com macromoléculas com grupos aniônicos de diferentes naturezas. 

Por fim, é feita uma avaliação de como a atividade antimicrobiana dos filmes está relacionada 

com as propriedades das quitosanas estudadas, indicando qual microestrutura do polímero é mais 

indicada para a formação de recobrimentos capazes de reduzir o crescimento e/ou adesão de dois 

tipos diferentes de bactéria.  

 

4.1. Materiais e métodos 

 

4.1.1. Materiais 

 

Beta-quitina foi extraída de gládio de lula (Doryteuthis spp.) como descrito anteriormente [56] 

tratando a biomassa com solução 1 M de NaOH em temperatura ambiente por 18 horas. Poliestireno 

sulfonado de sódio (SPS, Mw ≈ 70,000 g/mol), carboximetilcelulose (CMC, na forma de sal sódico, 
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Mw ≈ 7,0  105 g/mol e Mw ≈ 2,5  105 g/mol, ambas com grau médio de substituição ≈ 0.9), 

polietilenoimina (PEI, 50% m/m em solução aquosa, massa molar  7,5  104
 g/mol) foram 

comprados da Sigma-Aldrich (Estados Unidos). Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) e 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923) foram compradas da Coleção de Culturas Tropical da 

Fundação André Tosello. Caldo e ágar Mueller Hinton Difco foram comprados da Medix (Estados 

Unidos). Discos de silício (100) polidos de um único lado (mechanical grade, φ = 15 cm) foram 

comprados da University Wafer (Estados Unidos). O tecido utilizado como substrato hidrofílico 

(código TE T 2861: 97% algodão, 3% elastano, 191 g/m2 de gramatura) foi cedido pela empresa 

Santaconstancia (Brasil). 

 

4.1.2. Quitosanas controladas quanto ao grau de acetilação e massa molar 

 

4.1.2.1. Preparo das quitosanas 

 

Quitosanas foram preparadas e caracterizadas pelo grupo coordenado pelo Professor Sérgio 

Paulo Campana Filho, do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. As 

amostras foram feitas pela aplicação do processo de desacetilação assisitida por irradiação de 

ultrassom (DAIUS) da beta-quitina extraída de gládios de lula, de acordo com o trabalho de Fiamingo 

et al. (2016) [56]. 

A desacetilação assistida por ultrassom de alta intensidade da beta-quitina foi feita com o uso 

do dispositivo ultrassônico Hielscher Sonifier UP400S (ν = 24 kHz) acoplado a sonotrodo de 22 mm 

de diâmetro, com irradiação pulsada (0,5) e potência ajustada em 200 W. Assim, 5 g de beta-quitina 

foram suspensas em 50 mL de solução de NaOH (m/m). A suspensão foi transferida para um reator 

cilíndrico de vidro encamisado (θint = 3.5 cm) acoplado a um termostato circulante e o sonotrodo foi 

imerso na suspensão, então submetida a irradiação de ultrassom por 50 min a 60 °C ± 1 °C. Em 

seguida, a suspensão foi transferida para um béquer de polipropileno contendo cubos de gelo de água 

destilada e mantida à baixa temperatura em uma mistura de gelo, água e etanol, sendo, em seguida, 

neutralizada (pH ≈ 7.5 – 8.0)  pela adição de ácido clorídrico concentrado. A suspensão foi filtrada e 

a quitosana resultante, designada Chi37H, foi lavada extensivamente com misturas de etanol/água 
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(75%, 80% e 90% (v/v)) e etanol puro. A Chi37H foi seca a 30 °C em estufa com circulação forçada 

de ar por 72 h. 

O mesmo procedimento de desacetilação assistida por ultrassom da beta-quitina descrito 

acima foi aplicado à amostra Chi37H, resultando na amostra Chi20H, uma amostra mais rica em 

unidades GlcN, i.e. possui um valor menor de grau médio de acetilação em comparação à Chi37H. 

Uma terceira amostra de quitosana, apresentando menor massa molar quando comparada às 

amostras Chi37H e Chi20H foi preparada pela submissão da amostra Chi20H ao processo de 

despolimerização via tratamento de ultrassom. Dessa forma, 500 mL de solução de quitosana (10 g/L 

em ácido acético 1% v/v) de Chi20H em um béquer de 1L (θint = 10 cm) foi submetida à irradiação 

ultrassônica pulsada com potência ajustada em 200 W na temperatura de 60 °C por 2h. Após o 

tratamento de ultrassom, a solução foi filtrada sob pressão positiva utilizando uma membrana porosa 

de 0,45 μm (Millipore - White SCWP) e então foi neutralizada (pH ≈ 7.5 – 8.0) pela adição de solução 

de NaOH (1,0 mol L-1), provocando a precipitação da quitosana. O precipitado foi filtrado e lavado 

com misturas de etanol/água (75%, 80% e 90%) e etanol absoluto. A quitosana resultante, nomeada 

Chi20L, foi seca a 30 °C em estufa com circulação forçada de ar. O processo sequencial de obtenção 

de quitosanas por meio do processo de desacetilação assistida por ultrassom de alta intensidade e 

irradiação de ultrassom são sumarizados na Figura 4.1. 

  

Figura 4.1 – Esquematização do processo de obtenção de quitosanas controladas pela desacetilação 
assistida por ultrassom utilizando com matéria-prima a beta-quitina de gládio de lulas. 

 

4.1.2.2. Caracterização das quitosanas 

 

O grau médio de acetilação (GA) das quitosanas foi determinado por espectros de 1H RMN, 

que foram obtidos a 80 °C utilizando o espectrômetro Bruker AVANCE III (υ = 400 MHz). Para 

aquisição do espectro de 1H NMR, as amostras (10 mg) foram dissolvidas em D2O/HCl (100/1 (v/v)). 

O GA foi calculado pela razão entre as áreas do pico referente aos prótons metílicos do grupo 

acetamida (unidades GlcNAc, sinais em ≈ 2.0 ppm) e a soma das áreas dos prótons ligados aos 
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carbonos 2 a 6 referentes aos prótons da glucosamina e dos grupos N-acetilglucosamina (4,1 – 3,0 

ppm) [139]. 

 A viscosidade intrínseca das quitosanas foi determinada em solução aquosa 0,3 mol L-1 ácido 

acético / 0,2 mol L-1 acetato de sódio (pH = 4,5) por viscosimetria capilar utilizando um viscosímetro 

AVS-360 acoplado a uma bureta automática, ambos da Schott-Geräte (Alemanha). As medidas foram 

realizadas a 25.00 ± 0.01 °C. Pelos valores de viscosidade intrínseca , a massa molar viscosimétrica 

média (��) das quitosanas foi determinada pela equação de Mark-Houwink-Sakurada utilizando os 

valores empíricos das constantes (K’ and α) propostos por Rinaudo et al. (1993) [140]. 

 

4.1.3.  Método layer-by-layer 

 

4.1.3.1. Preparo de soluções 

 

A solução de carboximetilcelulose, na concentração de 0,5 g L-1 foi preparada solubilizando-

se o polímero em água Milli-Q. Poliestireno sulfonado de sódio foi diluído em água Milli-Q na 

concentração de 0,01 mol L-1 com base na unidade repetitiva do polímero. A solução de quitosana (1 

g L-1) foi feita pela solubilização do polímero em uma solução 0,1 mol L-1 de ácido acético. O tempo 

de solubilização foi de 12 horas. Estas soluções tiveram o pH ajustado para 3,00±0,10 ou 5,00±0,10 

com soluções de HCl ou NaOH, ambas 1,0 mol/L. Polietilenoimina (PEI) foi preparada pela diluição 

do polímero em uma solução 0,1 mol L-1 de NaCl em água e teve o seu pH ajustado para 4,0±0,10. 

 

4.1.3.2. Preparo de substratos 

 

Substratos de silício foram limpos em acetona, isopropanol e água destilada, por 15 minutos 

cada, utilizando-se um banho ultrassônico (Branson® Ultrasonic Bath, 115 Vac, 60 Hz , USA). Em 

seguida, os substratos foram secos com N2 e tratados com plasma de O2 a 100 mTorr por 15 minutos 

(720 V DC, 25 mA DC, 18 W; Harrick Plasma Cleaner, modelo PDC-32G). O tratamento com plasma 

de O2 é utilizado para a limpeza dos substratos (em particular para a remoção de material orgânico, 

pelo fenômeno de etching) e para aumentar o número de grupos hidroxilas na superfície do silício, 
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possibilitando uma ligação iônica mais eficaz entre a superfície do substrato e os segmentos de 

polieletrólitos.  Uma monocamada de PEI foi depositada no substrato usando o equipamento 

automatizado de LbL com agitação constante e temperatura ambiente (LbL Nanostructure Pro). 

Substratos foram imersos em solução de PEI por 10 minutos, seguidos por 3 lavagens de 1 minuto 

cada em água Milli-Q. O pH da água de lavagem foi ajustado para 4,0. 

 Cortes de tecido de algodão no formato de 15cm x 15cm foram lavados em água Milli-Q em 

banho ultrassônico por 15 minutos. Em seguida, foram feitos 3 enxágues em água destilada por 15 

minutos, com troca da água a cada 5 minutos O tecido foi então disposto em um vidro de relógio de 

diâmetro de 250 mm e seco em estufa a 50 ºC por 12 horas.  Após a secagem, os tecidos foram 

cortados no formato de 7,5 cm por 2,5 cm e tratados com plasma de oxigênio por 10 minutos. 

 

4.1.3.3. Deposição por imersão (dip coating) 

 

Na Unicamp, utilizou-se o equipamento automatizado (Figura 4.2), desenvolvido no 

Laboratório de Engenharia e Química de Produtos [97], que realiza as imersões das lâminas de silício 

tanto nas soluções de polímeros quanto nas soluções de lavagem com água. No MIT, foi utilizado um 

equipamento de funcionamento similar da Nanostrata (Stratosequence VI, USA), situado no 

Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais.  Pelo software associado ao equipamento, foram 

fixados os tempos de lavagem e de imersão do substrato nas soluções de polieletrólitos e água, bem 

como o número de bicamadas desejado. Uma bicamada consiste no conjunto formado pela adesão de 

uma camada positiva com uma negativa. Em todos os casos, a deposição dos filmes multicamadas foi 

realizada por imersões alternadas do substrato em soluções de polieletrólitos de cargas opostas 

durante 10 minutos, intercaladas por lavagens em água Milli-Q com pH ajustado para o mesmo valor 

que o pH dos polímeros, durante 3 minutos, respectivamente. 
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Figura 4.2 – (A) LbL Nanostructure Pro. Desenvolvida pelo Dr. Fernando Vasconcellos para o 
LEQUIP. A foto é de Antonio Scarpinetti. (B) Tempos de deposição do substrato nas soluções de 
polímeros (“Poly –” e “Poly +”) e de lavagem com H2O. O círculo azul representa a base do 
equipamento e cada círculo branco representa um béquer. 

  

A nomenclatura a ser adotada neste capítulo é a seguinte:  

[Poliânion/ChiAMX]Y 

“Poliânion” refere-se à CMC ou SPS enquanto A e M correspondem ao grau médio de 

acetilação (37 ou 20) e à massa molar viscosimétrica media (L = baixa massa molar; H = alta massa 

molar) da quitosana, respectivamente. X é o pH das soluções (poliméricas e de lavagem) e Y é o 

número de bicamadas, sendo cada bicamada um par de poliânion/quitosana. 

 

4.1.3.4. Difusão de SPS em um filme de CMC/Chi 

 

Para avaliar como a difusão da molécula de SPS alterava a composição química dos filmes de 

CMC/Chi com diferentes valores de massa molar, foi proposto o experimento esquematizado na 

Figura 4.3. Assim, após a construção de um filme de 5 bicamadas em pH 3 dos polissacarídeos, o 
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mesmo foi imerso em uma solução de SPS por 10 e 60 minutos. Para avaliar o efeito da massa molar 

dos filmes de CMC/Chi no processo de difusão e mobilidade dos polieletrólitos, dois tipos de filmes 

foram montados: o primeiro consistia em um filme composto por polissacarídeos de alta massa molar, 

denominado CMC700/Chi20H. O segundo tipo de filme foi montado com polímeros com menor 

massa molar, denominado CMC250/Chi20L. Os números 700 e 250 fazem referência aos diferentes 

valores de massa molar da CMC empregada nos experimentos.  

 

Figura 4.3 – Teste de difusão de SPS em um filme de CMC/Chi. 

 

4.1.4.  Caracterização dos filmes 

 

4.1.4.1. Espessura, morfologia e rugosidade 

 

A partir do perfilômetro P-16+ da empresa KLA-Tencor (EUA), situado no Center for 

Materials Science and Engineering do MIT, foram realizadas análises referentes à espessura dos 
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filmes, com a ponta de diamante do equipamento aplicando uma força de 2 mgf sobre as amostras e 

percorrendo uma extensão de 500 μm, durante 18 s. Com o auxílio de uma lâmina afiada foi feito um 

corte no filme. A ponta de diamante do equipamento iniciou a varredura sobre a superfície do filme 

e ao passar pela fenda provocada pelo corte, o software forneceu uma imagem equivalente a um 

degrau. A diferença vertical observada na figura gerada pelo programa era equivalente ao valor de 

espessura do filme. Os pontos de leitura das amostras e um exemplo de degrau são esquematizados 

na Figura 4.4.  

 

Figura 4.4 – Diagrama esquemático dos pontos de leitura da espessura do filme sobre a lâmina de 
silício. Seis pontos de leitura são escolhidos e, para que o filme seja removido, uma lâmina de aço 
afiada é gentilmente arrastada sobre a superfície do filme, removendo o material polimérico e 
evitando-se danificar o silício. (B) Exemplo de perfil de espessura obtido pelo perfilômetro. Devido 
ao corte feito com a lâmina, um degrau é verificado no perfil. A profundidade do degrau é igual a 
espessura do filme. 

 

A rugosidade média quadrática e as imagens da topografia dos filmes foram feitas pelo uso 

do microscópio de força atômica Nanoscope V with Dimension 3100 SPM (Veeco, EUA). O modo 

de operação foi o tapping mode e as pontas cônicas utilizadas eram de Si com raio de 8 nm, 

comprimento de 125 μm, constante de 40 N m-1 e frequência de ressonância de 300 kHz (Bruker, 

EUA). As imagens eram usualmente obtidas no tamanho de 10μm x 10μm e tratadas com o software 
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Gwyddion®. Imagens de microscopia ótica foram feitas para a superfície de filmes de 

[CMC/Chi20L3] utilizando o microscópio Olympus IX-81 (Japão). 

 

4.1.4.2. Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-X com perfil de profundidade 

 

As análises de XPS com a ferramenta depth-profile foram feitas com base nos trabalhos de 

Gilbert et al.(2013) e Lee et al. (2015) [128, 141]. O equipamento estava alocado no Center for 

Materials Science and Engineering do MIT. Uma varredura inicial foi feita com o propósito de 

identificar os elementos químicos presentes na superfície da amostra. O espectrômetro utilizado foi 

o PHI VersaProbe II (EUA) com fonte monocromática de raios-X Al Kα (1,486.6 eV; 50 W; spot 

size (tamanho da região analisada) de 200 μm), varrendo uma área da amostra de 200x700m, e 

energia de passagem de 117.4 eV e ângulo de 45º de decolagem.  

Uma vez identificados os elementos que compunham a superfície da amostra, deu-se início a 

obtenção dos espectros desses elementos em alta resolução. Para carbono, nitrogênio, oxigênio, silício 

e enxofre foram escolhidos os espectros C1s, N1s, O1s, Si2p e S2s, respectivamente. É importante 

ressaltar que o espectro de enxofre só foi obtido quando o poliânion usado era o SPS. Espectros de 

carbono e oxigênio foram coletados para todas as amostras, já que esses elementos são comuns a 

todos os polímeros. Nitrogênio era o elemento exclusivo da quitosana, mas como a mesma estava 

presente na composição de todos os filmes, o espectro de N1s sempre foi obtido. O silício era o 

elemento chave para identificar a presença do substrato e a coleta do espectro de Si2p foi importante 

para determinar na análise de profundidade (depth-profile) quando o filme orgânico estava totalmente 

removido. 

Os espectros em alta resolução foram obtidos para a superfície e então iniciou-se o depth-

profiling. Para isso, fez-se uso do canhão de íons de C60
+, posicionado em um ângulo de 70° em 

relação a superfície onde a amostra era posicionada (sample holder). Detalhes sobre os parâmetros 

utilizados para ajuste do canhão de íons, tais quais a área de remoção, voltagem e corrente de operação 

do canhão, são mostrados na Tabela 4.1. Já as informações sobre a obtenção dos espectros de alta 

resolução para os elementos supracitados, como energia de passagem, intervalo de energia lido e 

passo de leitura de energia (step), são mostrados na Tabela 4.2. As amostras foram bombardeadas 

com os íons C60
+ por 1 minuto. Durante este processo, as amostras eram rotacionadas de forma 
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azimutal a 1 rpm, o que tornava a remoção do material mais homogênea.  Após a remoção do material, 

os espectros dos elementos presentes na amostra eram obtidos novamente. Esse ciclo de remoção de 

material e leitura da composição da amostra era repetido até que silício fosse detectado na 

concentração mínima de 5%, o que indicava que o filme orgânico já havia sido totalmente removido 

pelos íons C60
+.  

A composição elementar foi determinada pelas áreas dos picos e os fatores relativos de 

sensibilidade provenientes do software associado ao espectrômetro (PHI Multipak). Para converter 

as porcentagens elementares provenientes da análise de XPS em fração molar com base na unidade 

repetitiva (UR) do polímero, foi feito um balanço de massa utilizando os elementos nitrogênio (pico 

N1s) e enxofre (pico S2s) para o sistema SPS/Chi e nitrogênio e carbono (C1s) para o sistema 

CMC/Chi.  Exemplos de cálculos estão no Apêndice 1. 

Os dados tiveram o plano de fundo (background) subtraído utilizando-se o modelo “Shirley” 

e os espectros foram tratados com a função “smooth” para minimização de ruídos utilizando o 

algoritmo Savitzky-Golay de sete pontos. Esses tratamentos puderam ser feitos no programa 

CasaXPS®. O deslocamento da ligação carbono-carbono foi corrigido de forma que esse pico ficou 

na posição de 285 eV.  A espessura medida por perfilometria foi comparada com o número de ciclos 

de remoção necessários para se alcançar a superfície do silício. 

Tabela 4.1 – Configuração do canhão de íons C60
+ para aquisição do perfil de composição em 

profundidade (depth profiling) 

Sistema Voltagem (kV) Corrente (nA) Área alvo (mm2) 
[CMC/Chi5] e [SPS/Chi3] 10 5 4 
[CMC/Chi3] 10 20 3 

 

Tabela 4.2 – Parâmetros de aquisição dos espectros em alta resolução para a análise de XPS. As 
energias de ligação (EL) inferior e superior definem o intervalo de energia de ligação varrido pelo 
analisador de elétrons. 

Elemento Varreduras Energia de 
passagem (eV) 

EL 
inferior 

EL 
superior 

Passo 
da EL 

N1s 8 11.75 393 404 0.10 
O1s 2 117.4 523 543 0.50 
C1s 4 11.75 279 292 0.10 
S2s 8 29.35 222 242 0.25 
Si2p 1 117.4 94 114 0.50 
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4.1.4.3. Reflexão total atenuada no infravermelho com transformada de Fourier (ATR-FTIR) e 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) para o substrato têxtil 

 

As alterações químicas que ocorrem na superfície durante a formação de recobrimentos 

multicamadas puderam ser seguidas in situ utilizando espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier no modo de reflexão total atenuada (FTIR-ATR). Um espectro de 

infravermelho representa uma impressão digital de uma amostra com picos de absorção, que 

correspondem às frequências de vibrações entre as ligações dos átomos que constituem o material. 

Como cada material diferente é uma combinação única de átomos, não há como dois compostos 

produzirem exatamente o mesmo espectro de infravermelho. Portanto, a espectroscopia de 

infravermelho pode resultar em uma identificação positiva (análise qualitativa) de cada tipo diferente 

de material.  

Essa caracterização é particularmente útil para um comparativo entre substratos têxteis com e 

sem recobrimento, visando detectar os grupos funcionais dos polímeros utilizados no recobrimento 

como uma evidência da deposição via método layer-by-layer. O equipamento utilizado foi o Cary 

630 da Agilent (Estados Unidos). A faixa de leitura de comprimento de onda foi de 4000 cm-1 a 400 

cm-1, resolução de 4 cm-1 e coleta de 64 varreduras para a amostra e para o branco. A análise foi feita 

no Laboratório de Espectroscopia no Infravermelho e Raman do Instituto de Química da Unicamp. 

Para avaliar a morfologia e deposição dos polímeros sobre o tecido, foram feitas análises de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). O equipamento utilizado foi Leo 440i (Estados Unidos), 

com voltagem de 20 kV e corrente de 100 pA. Esta análise foi realizada no Laboratório de 

Caracterização de Biomassa, Recursos Analíticos e de Calibração da Faculdade de Engenharia 

Química da UNICAMP. 

 

4.1.4.4. Avaliação antimicrobiana de filmes de CMC/Chi 

 

4.1.4.4.1. Adesão bacteriana em filmes de CMC/Chi montados em silício 

 

Os testes de adesão microbiana sobre filmes nanoestruturados construídos sobre o silício 

foram feitos com base no trabalho de Montelongo et al. (2016) [40].  Os micro-organismos de testes 
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foram a bactéria gram-negativa Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) e a bactéria gram-positiva 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923). Todos os materiais utilizados para os testes antimicrobianos 

(e.g. meios de cultura sólido e líquido, ponteiras de micropipetas, água destilada, tampão fosfato-

salino) foram autoclavados em condição-padrão de esterilização (121 oC por 20 minutos) antes do 

uso. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Engenharia de Produtos e Processos em 

Biorrecursos da Faculdade de Engenharia Química da UNICAMP. 

Os experimentos foram conduzidos em uma capela de fluxo laminar (Filtracom®, Brasil). 

Inóculos de ≈106 CFU m/L em caldo Mueller Hinton (MH) foram utilizados como solução inicial dos 

testes. As amostras de 1 cm2 foram incubadas em triplicata por 4 e 8 h em estufa com circulação de 

ar a 37 oC. Após os tempos de cultura especificados, o meio de cultura foi removido para interromper 

o crescimento. As amostras foram lavadas extensivamente com água Milli-Q estéril para remover os 

resquícios de meio de cultura bem como bactérias fracamente aderidas na superfície da amostra. Para 

que as células presentes na superfície do filme fossem contadas, as amostras foram sonicadas em PBS 

por 10 minutos para possibilitar o desprendimento das bactérias na solução-tampão. A partir de 0,1 

mL dessa solução foram feitas diluições de forma seriada em PBS na proporção 1:9 (v/v). Foram 

plaqueadas em ágar MH alíquotas de 0,1 mL nas diluições 10-1, 10-2 e 10-3. Após 24h de incubação a 

37 oC em estufa de circulação forçada de ar, o número de colônias bacterianas foi contado e o 

resultado, após a multiplicação pelo fator de diluição, foi expresso em unidades formadoras de colônia 

por cm2 de amostra. 

 

4.1.4.4.2. Ação antimicrobiana dos filmes de CMC/Chi montados em tecido 

 

3 pedaços de 1 cm2 de tecido (97% algodão, 3%e elastano) foram imersos em 1 mL de caldo 

MH na concentração de 107 UFC de Staphylococcus aureus ou Pseudomonas aeruginosa. Foram 

testados os filmes [CMC/Chi37H3]10, [CMC/Chi20H3]10 e [CMC/Chi20L3]10 e, como controle, foi 

utilizado o tecido sem recobrimento polimérico. Os tubos de ensaio foram mantidos em agitação (150 

rpm) a 37 oC por 4, 8 e 24 horas. Finalizado o tempo de incubação, diluições seriadas foram feitas na 

proporção 1:10 a partir de 0,1 μL do caldo MH. Foram plaqueadas as diluições 10-5 até 10-9 em placas 

petri contendo ágar MH, então mantidas em 37 ºC em estufa por 24 horas e a contagem final foi feita 

após 24 horas. 
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4.2. Resultados 

 

4.2.1. Estudo fundamental de formação de filmes de SPS/Chi e CMC/Chi 

 

4.2.1.1. Características das quitosanas produzidas por desacetilação assistida por ultrassom de alta 

intensidade 

 

Quitosanas com grau de acetilação e massa molar controlados foram produzidas com sucesso 

pela aplicação do método de desacetilação assistida por irradiação de ultrassom de alta intensidade 

(DAIUS). Assim, a quitosana Chi37H é resultado da aplicação do DAIUS para a beta-quitina 

enquanto a amostra Chi20H foi produzida pela aplicação do DAIUS para a Chi37H. A aplicação 

sequencial do processo DAIUS foi adotada visando a obtenção de amostras de quitosana que 

apresentassem diferentes valores de grau de acetilação, porém com valores de massa molar próximos. 

De fato, como reportado na literatura [56], o processo DAIUS possibilita de forma eficiente a 

desacetilação da beta-quitina e/ou quitosana evitando o processo de despolimerização, o que alteraria 

a massa molar das amostras. Para a obtenção de uma terceira amostra de quitosana que apresentasse 

massa molar viscosimétrica média menor, a Chi20H foi dissolvida em ácido acético e essa solução 

foi submetida à irradiação de ultrassom. Como mostrado na Tabela 4.3, a sequência experimental 

utilizada para este trabalho permitiu a produção de três quitosanas com diferentes características, com 

as amostras Chi37H e Chi20H tendo diferentes valores de grau de acetilação, mas valores de massa 

molar semelhantes enquanto a amostra Chi20L tem o mesmo grau de acetilação que a amostra 

Chi20H mas um valor menor de Mv.  

 

Tabela 4.3 – Grau de acetilação médio (GA) e massa molar viscosimétrica média (Mv) das amostras 
de quitosana. 

Quitosana GA (%) Mv (g mol-1) 
Chi37H 37,4 3,4×105 
Chi20H 19,7 3,4×105 
Chi20L 19,0 1,4×105 
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4.2.1.2. Uso do canhão de íons C60
+ para remoção de material polimérico sobre silício 

 

Como reportado em alguns trabalhos sobre LbL do grupo dos Professores Michael F. Rubner 

e Robert E. Cohen [128, 141], o uso de XPS com “depth profile” é uma excelente ferramenta para 

investigar a composição superficial e axial de filmes multicamadas de polieletrólitos. Na Figura 4.5, 

uma mesma amostra de [CMC/Chi20H3]5  foi dividida em 7 partes e cada uma delas foi submetida a 

um número diferente de ciclos de remoção de material (sputtering) usando um canhão de clusters de 

C60
+.  

 

Figura 4.5 – (A) Variação da espessura do filme em função do número de ciclos de remoção de 
material orgânico pelo canhão de íons C60

+. (B) Amostra de [CMC/Chi20H3]5 submetida a diferentes 
números de ciclos de remoção de material. A transição de cor no silício é consequência direta da 
remoção de material. Pequenos arranhões (scratches) feitos no filme foram necessários para a análise 
de perfilometria, não tendo relação com o XPS depth-profile. O valor de R2 para o ajuste linear (reta 
vermelha) é igual a 0,9845. 

 

A curva do gráfico de espessura por número de ciclos mostra que a remoção de material 

apresenta um comportamento linear, indicando que o uso do C60
+ ocorre de maneira controlada e é 

adequado para a ablação de recobrimentos poliméricos sem danificá-los. 
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4.2.1.3. Filmes finos de Chi/SPS 

 

Os grupos amino pertencentes às unidades GlcN da quitosana tornam-se protonados em meios 

moderadamente ácidos, conferindo ao polímero um caráter catiônico e favorecendo interações com 

moléculas carregadas negativamente por atração eletrostática [142]. Assim, o grau médio de 

acetilação da quitosana é um fator chave para a formação de filmes LbL com o poliestireno sulfonado 

de sódio (SPS). A Figura 4.6 mostra a curva de crescimento para filmes de SPS/Chi quando 

diferentes tipos de quitosana e pH do meio são empregados durante o procedimento de deposição 

LbL. 

 

Figura 4.6 – (A) Curva de crescimento de espessura do sistema SPS/CHI. Amostras de quitosana 
com baixo grau de acetilação (região rosada) resultaram em filmes mais finos. Quando o grau de 
acetilação era maior, o processo de reversão de cargas requereu mais cadeias de quitosana, resultando 
em um filme mais espesso. Além disso, os grupos acetamido (unidades GlcNAc originais da quitina) 
são maiores em volume do que os grupos amino (unidades GlcN da quitosana resultantes da 
desacetilação).  (B) Estrutura química do SPS. 

 

As curvas de crescimento dos filmes de SPS/Chi mostram que, de acordo com o grau de 

acetilação da quitosana, dois grupos de dados bem definidos podem ser reconhecidos. Quando a 
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quitosana que possui um grau de acetilação elevado é utilizada (Chi37H), os filmes apresentam um 

crescimento mais pronunciado em comparação com àqueles construídos com quitosanas com menor 

grau de acetilação (Chi20H e Chi20L). Além disso, os dados mostram que filmes construídos em pH 

5 foram ligeiramente mais espessos que os recobrimentos feitos em pH 3, independentemente do tipo 

de quitosana em questão. Em contrapartida, o efeito da massa molar para este sistema não causou 

diferenças expressivas no crescimento dos filmes. 

Também foi verificado por AFM que a topografia dos filmes é afetada pelo grau de acetilação 

da quitosana. Filmes montados com as quitosanas menos acetiladas  (Chi20L e CHI20H) tiveram 

padrões globulares, como pequenas ilhas preenchendo a superfície do substrato. O uso da quitosana 

mais acetilada (Chi37H) resultou em estruturas maiores e mais lisas. Como a interação eletrostática 

entre os polieletrólitos de carga oposta era menos acentuada, o filme estava menos compactado, como 

esquematizado na Figura 4.7. E essa morfologia refletiu nos valores de rugosidade quadrática média 

dos filmes (Tabela 4.4) em que filmes de SPS/Chi37H são menos rugosos que aqueles contendo as 

quitosanas Chi20L e Chi20H. A Figura 4.8 mostra a topografia das imagens obtidas por AFM. Para 

as quitosanas menos acetiladas, a diminuição da massa molar resultou em superfícies ligeiramente 

mais rugosas, com a formação e glóbulos ligeiramente maiores.  

 

Figura 4.7 – Representação da influência do grau de acetilação (GA) na conformação dos 
segmentos dos polieletrólitos. 
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Tabela 4.4 – Valores de rugosidade média quadrática para filmes de SPS/Chi. Foram analisados 3 
pontos em diferentes áreas da mesma amostra.  

Filmes Rugosidade (nm) 
[SPS/Chi37H3]50 5,05 ± 0,62 

[SPS/Chi20H3]50 5,14 ± 0,26 

[SPS/Chi20L3]50 6,49 ± 0,29 

[SPS/Chi37H5]50 3,26 ± 0,64 

[SPS/Chi20H5]50 5,16 ± 0,77 

[SPS/Chi20L5]50 7,36 ± 0,90 

 

  

Figura 4.8 – Imagens de microscopia de força atômica 2D e 3D dos filmes de (A/B) 
[SPS/Chi37H3]50, (C/D) [SPS/Chi20H3]50 e (E/F) [SPS/Chi20L3]50. 
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Composição axial dos filmes de SPS/Chi: 

 

Após cada ciclo de remoção, a composição superficial das amostras foi obtida por XPS. 

Consequentemente, foi possível calcular a composição axial utilizando vários pontos ao longo do 

filme. Para o sistema SPS/Chi (Figura 4.9), a quitosana foi o componente majoritário na constituição 

dos filmes.  

 

  

Figura 4.9 – Composição axial (depth profiling) dos sistemas (A) [SPS/Chi37H3]40, (B) 
[SPS/Chi20H3]50, (C) [SPS/Chi20L3]50 e (D) [SPS/CHI20L5]50. A proporção de Chi:SPS em pH 5 é 
similar à obtida para o sistema [SPS/CHI20L3]50, mostrando que para este caso, o pH não afeta de 
forma expressiva o processo de deposição do filme. 
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Em filmes contendo quitosana com maior grau de acetialação (Chi37H), a razão Chi:SPS é 

ainda maior, indicando que mais cadeias de quitosana foram requeridas durante a montagem do 

recobrimento (Tabela 4.5). Filmes preparados com Chi20H e Chi 20L, ou seja, quitosanas com o 

mesmo grau de acetilação, mas com diferentes Mv apresentaram proporções de Chi:SPS muito 

semelhantes. Outro ponto interessante é que a razão polimérica para filmes de SPS/Chi20L 

preparados em diferentes valores de pH são também muito próximas (Figura 4.9D). Esses resultados 

de composição axial estão bem alinhados aos obtidos para a curva de crescimento, i.e. quanto mais 

alto o grau de acetilação, menor o número de cargas positivas na superfície que coexistem com a 

quantidade fixa de cargas negativas fornecidas pelas camadas de SPS, resultando em filmes mais 

grossos (Tabela 4.5). 

 

Tabela 4.5 – Resultados de XPS com depth profiling para os sistemas SPS/Chi. 

Sistema Espessura (nm) Ciclos de 
remoção* 

Espessura/ciclo 
(nm) 

Razão  
Chi:SPS 

[SPS/Chi37H3]40 103 30 3,4 2,34 
[SPS/Chi20H3]50 65 19 3,4 2,00 
[SPS/Chi20L3]50 68 21 3,2 1,99 
[SPS/Chi20L5]50 77 25 3,1 2,08 

*Número de ciclos de “sputtering” necessários para se alcançar o silício (concentração elementar de silício ≥ 5%) 

 

 

4.2.1.4. Filmes de CMC/Chi 

 

A literatura reporta que a deposição via layer-by-layer de polieletrólitos fracos de cargas 

opostas resulta no crescimento inicial da espessura em um regime exponencial (usualmente até 10 

bicamadas) seguido de um pronunciado crescimento linear, sendo o coeficiente angular das curvas 

muito maiores quando comparados aos sistemas que contêm apenas polieletrólitos fortes [85-87, 

143]. O presente estudo teve foco em filmes com 10 ou mais bicamadas e os resultados mostrados na 

Figura 4.10 são similares aos descritos na literatura para polieletrólitos fracos. 
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Figura 4.10 – Curva de crescimento de espessura para o sistema CMC/Chi. O pH exerce um papel 
importante sobre o crescimento dos filmes já que a CMC é um polieletrólito fraco. 

 

O primeiro ponto a ser discutido é que filmes de CMC/Chi apresentam curvas de crescimento 

mais acentuadas (i.e. maiores valores de coeficiente angular) em comparação ao sistema SPS/Chi. 

Quando a quitosana interage com outros polieletrólitos naturais, interações não-eletrostáticas podem 

ocorrer e possivelmente contribuir para o aumento no crescimento dos filmes. Além disso, diferente 

dos grupos sulfônicos presentes no SPS, a ionização dos grupos carboxila da CMC depende 

fortemente do pH do meio, uma vez que esse polímero em solução é um polieletrólito fraco. Assim, 

enquanto a densidade de cargas do SPS independe do valor de pH designado para o estudo, as cadeias 

de CMC vão possuir diferentes valores de grau de carga e podem adotar diferentes conformações em 

virtude do pH do meio. 

Para os sistemas CMC/Chi, o componente majoritário dos filmes é dependente do pH. Uma 

vez que os grupos amino das unidades GlcN da quitosana possuem pKa ≈ 6,5, eles se encontram 

positivamente carregados na faixa dos pH em estudo neste trabalho. Por outro lado, os grupos 

carboxila da CMC têm diferentes graus de carga de acordo com o pH do meio (pKa ≈ 4) [144, 145], 
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com uma carga negativa total prevalecendo no pH 5 enquanto a maioria dos grupos carboxila não 

estão ionizados no pH 3. 

Assim, em pH 5 Chi e CMC apresentavam, respectivamente, cargas positivas e negativas 

altamente disponíveis, favorecendo as interações eletrostáticas entre os segmentos estendidos das 

cadeias desses polímeros. Desse modo, em pH 5, os filmes são mais ricos em quitosana (Figura 4.11) 

já que nessa condição de pH, os sistemas compostos por quitosana com alto grau de acetilação 

(Chi37H) exibiram a maior taxa Chi:CMC (Tabela 4.6). De maneira similar ao caso do sistema 

SPS/Chi, o número de grupos amino da quitosana são um fator determinante no processo de reversão 

de carga. Como as quitosanas Chi20H e Chi20L possuem grau de acetilação menor em comparação 

à Chi37H, um número maior de grupamentos amino estão presentes e as repulsões eletrostáticas entre 

elas são predominantes, levando à expansão das cadeias de quitosana para minimizar as repulsões 

eletrostáticas. Essa conformação mais estendida das cadeias da quitosana resultam em filmes mais 

finos. A Figura 4.12 mostra que a topografia dos filmes de CMC/Chi construídos em pH 5 se 

assemelham aos filmes de SPS/Chi (Figura 4.7), pelos motivos supracitados de compensação de 

cargas. 
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Figura 4.11 – Composição axial dos filmes de CMC/Chi. A distância entre as curvas de quitosana e 
CMC mostram as diferenças entre as razão Chi:CMC nos diferentes sistemas.  
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Tabela 4.6 – Resultado do XPS depth profile (composição axial) para os filmes de CMC/Chi 

Sistema Espessura 
(nm) 

Ciclos de 
remoção 

Espessura/Ciclo 
(nm) 

Chi:CMC 

[CMC/Chi37H5]20 204 44 4,6 1,47 
[CMC/ Chi20H5]20 115 27 4,3 1,11 
[CMC/ Chi20L5]20 180 36 5,0 1,26 
[CMC/ Chi37H3]20 768 28 27,4 0,69 
[CMC/ Chi20H3]20 829 41 20,2 0,65 
[CMC/ Chi20L3]20 1255 53 23,6 0,83 

 

 

 

Figura 4.12 – Imagens de AFM 2D e 3D para filmes de (A/B) [CMC/Chi37H5]20,                     
(C/D) [CMC/ Chi20H5]20  e (E/F) [CMC/ Chi20L5]20. 
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Em pH 3, a CMC é o componente majoritário na composição dos filmes (Figura 4.11). A 

grande diferença entre o percentual de grupos ionizados da Chi e da CMC em pH 3 sugere a 

necessidade de deposição de um número maior de cadeias de CMC (pouco carregadas negativamente) 

para promover a compensação de cargas positivas da quitosana, que se encontra altamente protonada, 

resultando em espessas camadas de CMC. Como mostrado na Tabela 4.6, o baixo grau de ionização 

dos grupos carboxila da CMC modificam a interação entre os polieletrólitos no processo de 

montagem LbL. A maior razão de Chi:CMC é observada quando os filmes são construídos com a 

amostra Chi20L. A baixa massa molar desta amostra de quitosana combinada com a baixa densidade 

de carga da CMC em pH 3 leva ao processo de difusão da Chi pela extensão do filme. De fato, com 

a ausência de uma barreira eletrostática, o policátion (quitosana) foi capaz de penetrar rapidamente 

pelas camadas do filme. A Figura 4.13 mostra a morfologia da superfície dos filmes de CMC/Chi 

construídos em pH 3. A difusão da Chi20L levou à formação de um padrão vermicular (“worm-like”) 

na superfície (Figura 4.13E), enquanto que para filmes de CMC construídos em conjunto com as 

outras quitosanas de maior Mv a superfície foi mais plana e exibiu padrões globulares. Os valores de 

rugosidade quadrática média complementam essa explicação e são mostrados na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 –  Valores de rugosidade média quadrática para filmes de CMC/Chi (imagens de 10μm2) 
construídos em pH 3 (sombreamento cinza) e pH 5. 

Filmes Rugosidade (nm) 
[CMC/Chi37H3]30 22,80 ± 4,63 

[CMC/Chi20H3]30 6,46 ± 0,61 

[CMC/Chi20L3]30 318 ± 47 

[CMC/Chi37H5]30 4,59 ± 0,22 

[CMC/Chi20H5]30 6,15 ± 0,18 

[CMC/Chi20L5]30 8,54 ± 0,15 
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Figura 4.13 – Imagens 2D de AFM para os filmes (A) [CMC/Chi37H3]30, (B) [CMC/Chi20H3]30. (C) 
[CMC/Chi20L3]30. Para estas imagens, a barra de escala representa 2 μm. (D/E) Imagens 2D  e 3D 
de AFM para o filme [CMC/Chi20L3]30, com barra de escala de 10 μm. (F/G/H) Imagens de 
microscopia óptica para filmes de [CMC/Chi20L3] com 10, 30 e 50 bicamadas. Para a microscopia 
óptica, a barra de escala representa 20 μm.  

 

4.2.1.5. Discussão sobre a dinâmica de formação dos filmes e dependência do poliânion 

 

Quitosanas com diferentes valores de massa molar e grau de acetilação foram produzidas via 

desacetilação assistida por ultrassom. Como reportado anteriormente [55], a vantagem deste método 

sobre processos termoquímicos convencionais reside o fato de que o uso de ultrassom leva à 

ocorrência do processo de cavitação, o que aumenta a uniformidade, rugosidade e área superficial das 

partículas. Além disso, esse processo aumenta à acessibilidade aos sítios reativos da beta-quitina, 

resultando na remoção das moléculas de água e facilitando o acesso do NaOH aos grupos acetamido 

deste polissacarídeo. Ao explorar diferentes parâmetros do método DAIUS, como temperatura, 

amplitude de irradiação e tempo, foi possível obter quitosanas com grau de acetilação e massa molar 

bem definidos. 
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Mudanças nas características das quitosanas levaram à formação de filmes com diferentes 

razões de crescimento (espessura por número de bicamadas), morfologia e composição. Como 

mostrado na Figura 4.6, o grau de acetilação da quitosana teve um efeito maior que o pH do meio e 

massa molar da Chi sobre a espessura dos filmes no caso dos sistemas SPS/Chi. Como um baixo GA 

significa que a quitosana está altamente carregada em meio ácido, o processo de supercompensação 

de cargas requerido para formação dos filmes via método LbL está diretamente ligado ao grau de 

acetilação da quitosana. Assim, quanto maior o GA da quitosana, maior o número de unidades de Chi 

necessário para promover a formação contínua do filme. Adicionalmente, os grupos acetamido das 

unidades GlcNAc da quitosana possuem um maior volume em comparação com a unidades GlcN, 

colaborando assim para o aumento da espessura do filme quando a quitosana de maior GA é 

empregada. Foi reportado anteriormente que a adsorção de quitosana, em massa, é maior que a de 

SPS durante a deposição do filme [106]. A técnica de XPS depth-profile confirmou que a composição 

química interna dos filmes multicamadas não dependeu do pH nem da Mv da quitosana para os 

sistemas Chi/SPS. A razão Chi:SPS foi maior para o filme [SPS/CHI37H3]40, enquanto os filmes 

[SPS/CHI20H3]50, [SPS/CHI20L3]50 e [SPS/CHI20L5]50 apresentaram composição química média 

bastante similar. 

De maneira análoga, Voigt e colaboradores (2003) [83] avaliaram a importância das 

interações eletrostáticas sobre a estabilidade e propriedades de filmes multicamadas. Para tal 

propósito, SPS foi combinado com o policátion cloreto de poli (dialildimetilamônio) (PDAC), o qual 

podia ter a sua densidade de cargas modulada pela adição do monômero neutro N-metil-N-vinil 

acetamido em sua cadeia polimérica. Para filmes com grau de carga entre 75% e 100% o aumento do 

número de bicamadas resultou invariavelmente em um aumento na espessura; filmes contendo PDAC 

com grau de carga de 100% cresceram praticamente de forma linear. Adicionalmente, a espessura 

máxima foi obtida para filmes com grau de carga de 75% e este resultado foi atribuído à conformação 

menos linear das cadeias do polieletrólito.  

No presente estudo, a massa molar da quitosana não exerceu grande influência na formação 

de recobrimentos de SPS/Chi, como verificado por perfilometria e confirmado por XPS. O processo 

DAIUS produz quitosanas com distribuição uniforme de grupos amino e acetamido. Devido a este 

tipo de distribuição, o decréscimo da massa molar (despolimerização) da quitosana não afetou a sua 

densidade média de cargas. 
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Em comparação aos sistemas SPS/Chi, os filmes de CMC/Chi apresentaram crescimento 

muito mais acentuados, como mostrado pelas curvas de espessura (Figuras 4.6 e 4.10). Este 

comportamento é típico de polieletrólitos fracos e esta diferença é diretamente relacionada à estrutura 

e ao pKa dos poliácidos (SPS versus CMC). A CMC tem um pKa ≈ 4. Nos valores de pH estudado, 

a CMC está altamente carregada no pH 5. Nesta condição, tanto a CMC quanto a Chi apresentam 

uma alta densidade de cargas, resultado em filmes mais finos. Em pH 3, apesar das cadeias de Chi 

permanecerem bastante protonadas, a CMC está fracamente carregada, levando à formação de filmes 

mais espessos [146]. 

O processo de deposição foi confirmado por XPS. A estequiometria dos filmes de CMC/Chi 

é dependente do pH, devido às variações do grau de ionização dos grupos carboxila e amino em 

função do pH do meio. Quando a montagem do filme ocorre em pH 3, a composição das 

multicamadas é mais rica em CMC, enquanto que em pH 5, a Chi foi o componente majoritário. 

Shiratori e Rubner (2000) [77]  reportaram que o processo de deposição dos polieletrólitos fracos 

ácido poliacrílico (PAA) e hidrocloreto de polialilamina (PAH) é drasticamente afetado pelo pH das 

soluções de imersão. Foi possível depositar desde filmes extremamente finos (<10 Å) até filmes com 

espessuras maiores que 120 Å e, em alguns casos, impedir o processo de deposição dos polieletrólitos 

ao ajustar propriamente o pH das soluções de polímeros e lavagem.  

Na faixa estudada, o efeito do pH na conformação e densidade de carga da quitosana não é 

tão pronunciado quanto para a CMC. Assim é possível afirmar que a razão Chi:CMC é 

majoritariamente dependente do grau de ionização e arquitetura molecular da CMC. Quando a razão 

Chi:CMC é menor que 1 (pH 3), os segmentos de CMC estão fracamente carregados. Nesta condição, 

as cadeias adotam uma conformação mais enovelada, resultando em um aumento na adsorção de 

CMC. Em pH 5, no qual a razão Chi:CMC é maior do que 1, um número menor de cadeias de CMC 

é requerido no processo de construção do filme, uma vez que o polímero apresenta conformação mais 

estendida e linear devido à repulsão intracadeia dos segmentos de cargas iguais. 

Em pH 5, quando o sistema CMC/Chi está bem carregado, o GA da quitosana tem um papel 

similar ao observado para os filmes de SPS/Chi. 

Entretanto, em pH 3 as forças eletrostáticas devem ser complementadas com outros tipos de 

interações intermoleculares. Ligações hidrogênio, por exemplo, são possíveis de ocorrer entre os 

grupos COOH e OH da CMC e da Chi, respectivamente [147]. O pH tem, de fato, uma função 

essencial na distribuição de carga e conformação da CMC, porém fatores estéricos limitam a adsorção 
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de CMC nos sítios carregados da quitosana. Consequentemente, interações não-eletrostáticas entre 

outros grupos funcionais devem contribuir para o crescimento pronunciado do filme nesta condição. 

É possível que a ionização dos grupos carboxila da CMC como uma função do pH e as 

interações não-eletrostáticas suprimiram o efeito da variação do GA da quitosana para a construção 

dos filmes em pH 3. Neste caso, a massa molar predominou como o fator dominante para promover 

o crescimento dos filmes. Filmes construídos com a quitosana que possuía menor massa molar, 

[CMC/Chi20L3], apresentaram a maior razão de crescimento. Duas hipóteses podem ser combinadas 

para explicar este fenômeno. Primeiro, alguns trabalhos na literatura relatam a influência da massa 

molar no processo de interdifusão em filmes finos. Moléculas com menor massa molar têm maior 

tendência em difundir no interior dos filmes [143]. A segunda hipótese é baseada no trabalho de 

Gilbert e colaboradores [128]. Eles mostraram que uma barreira eletrostática formada por 

polieletrólitos fortes prevenia a difusão de quitosana em filmes multicamadas. É possível que em pH 

5 a difusão foi dificultada devido ao alto grau de ionização de ambos os polímeros, CMC e Chi, nesta 

condição. Uma vez que em pH 3 a CMC se encontra fracamente carregada e interações não-

eletrostáticas podem ter um papel importante na formação do filme, não constituindo dessa forma 

uma barreira eletrostática, a difusão da Chi de baixa massa molar foi favorecida, como indicado pelos 

resultados de XPS. 

No entanto, as diferentes discussões sobre a influência da massa molar na formação e 

estabilidade de filmes LbL mostram que este parâmetro deve ser analisado com muita cautela. Kujawa 

et al. (2005) [148] conduziram estudos detalhados sobre filmes multicamadas de 

quitosana/hialuronato e reportaram que filmes contendo polímeros com maior massa molar foram 

mais espessos que aqueles de baixa massa molar. Esta diferença foi atribuída à cinética de crescimento 

inicial dos filmes, já que os polímeros de maior Mw foram capazes de formar glóbulos maiores no 

substrato desde as primeiras camadas depositadas, resultando em um preenchimento mais rápido da 

superfície e promovendo o crescimento do filme. Richert e colaboradores (2004) [96] estudaram a 

difusão de quitosanas em filmes de Chi/ácido hialurônico com diferentes massas molares usando 

espectroscopia ótica (OWLS) e microbalança de cristal de quartzo. Para as condições estudadas 

(soluções em pH 5 e força iônica de [NaCl] de 0,15M) todas as amostras de quitosana difundiram no 

interior do filme. No entanto, a quitosana com menor massa molar difundiu mais rapidamente e os 

resultados sugeriram que menores valores de Mw induzem um crescimento mais rápido do filme. 
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Para os filmes de [SPS/CHI3]50 e [CMC/CHI5]20, o canhão de íons 10kV-C60
+ operou com a 

corrente em 5 nA e fez varredura em uma área de 4 mm2. Usando estes parâmetros, a remoção de 

material foi de 3 a 5 nanômetros por ciclo de sputtering. Como os filmes de [CMC/CHI3]20 eram 

muito mais espessos, o canhão de íons operou a 20nA e varreu uma área de 3 mm2, resultando na 

remoção de 25nm/ciclo de sputtering. Este resultado mostra que a remoção de material ocorreu de 

forma controlada e que o XPS depth-profile é uma técnica confiável para verificar a composição 

interna dos filmes. Esta ferramenta tem sido muito interessante para explorar a dinâmica de formação 

de filmes orgânicos finos [141]. 

 

4.2.2. Difusão de SPS em um filme de CMC/Chi 

 

4.2.2.1. Avaliação do tempo de difusão em um filme de [CMC700/Chi20H3]5 

 

Desde o começo da observação de sistemas de crescimento não-linear para filmes compostos 

por polissacarídeos (quitosana, alginato, hialuronato) e outras macromoléculas, tem se tornado claro 

que a interdifusão e permuta de polieletrólitos nos sistemas LbL podem ser processos dominantes que 

necessitam ser melhor entendidos a fim de se projetar prudentemente filmes com propriedades 

desejadas [85, 86, 149, 150]. Sistemas compostos por polieletrólitos fracos, como é o caso da Chi e 

da CMC, não são capazes de formar uma barreira eletrostática que impeça a difusão de SPS ao longo 

das multicamadas.  

Visto que a interdifusão da quitosana nos filmes de CMC/Chi, em especial para o caso do pH 

3, foi muito pronunciada, propôs-se um experimento que avaliasse a mobilidade dos polieletrólitos e 

interações preferenciais entre eles. Para isso, um filme de CMC/Chi de 5 bicamadas foi imerso em 

uma solução de SPS. Dois filmes foram explorados, de forma a contemplar a influência da massa 

molar no processo de difusão de permuta de segmentos poliméricos. Para esta seção, especificamente, 

denomina-se CMC700 e CMC250, amostra deste polímero com Mw de 7,0×105 e 2,5×105 g mol-1, 

respectivamente. Ambas possuíam DS ≈ 0,9. 

Os filmes de Chi/CMC foram construídos com 5 bicamadas via método layer-by-layer e 

apresentaram espessura de 80 nm para o sistema composto por polímeros de baixa massa molar 

(CMC250 e Chi20L) e 110 nm quando polieletrólitos de alta massa molar foram empregados 

(CMC700 e Chi20H). 
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 Para o sistema de alta massa molar, os filmes receberam um pós-tratamento que consistia na 

imersão do substrato recoberto com [CMC700/Chi20H3]5 em uma solução de SPS por 10 ou 60 

minutos (teste de difusão). A concentração atômica de enxofre (S2s) foi monitorada por XPS com 

análise de profundidade e os resultados são mostrados na Figura 4.14. O enxofre é o elemento de 

rastreio, visto que somente o SPS o possui em sua estrutura. Dessa forma, a detecção do pico S2s está 

diretamente relacionado com a permeação de SPS para o interior do filme. 

 

 

Figura 4.14 – Perfil de difusão de enxofre advindo do SPS em um filme de [CMC700/Chi20H3]5. 

 

Para o teste de 10 minutos, SPS foi capaz de alcançar 70% da extensão do filme. Os espectros 

de alta resolução de enxofre (Figura 4.15) mostram que não há sinal deste elemento a partir de 30 

nm (considerando a espessura sobre o silício). Em 60 minutos, SPS foi capaz de difundir por toda a 

extensão do filme. Com base na curva de 10 minutos, e estimando o coeficiente de difusão (D) pela 

relação �= √4��  [151], onde L é o comprimento característico de difusão, que nesse caso é de 84 

nm, e t é o tempo do experimento de difusão (10 minutos no SPS + 3 minutos de lavagem em água), 

é possível estimar que o coeficiente de difusão, D, equivale a 3,6∙10��� �� ��⁄ . É importante 

ressaltar que este valor é uma estimativa, uma vez que ele é feito com base no valor de espessura do 

filme seco. Para um valor mais preciso, seria necessário conhecer a espessura do recobrimento em 

meio líquido, nas mesmas conduções do teste de difusão. Os valores de coeficiente de difusão variam 

de acordo com as características dos filmes (i.e. crescimento linear ou exponencial). Foram relatados 
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valores de D na ordem de 10-20 cm/s2 para o SPS em filmes PDAC/SPS [123, 125] e de 10-7 cm/s2 

para a PLL em filmes de PLL/HA. Para a quitosana, há valores de D na faixa de 10-12 cm/s2 [128], 

em filmes formados por ligações de hidrogênio, a 10-15 cm/s2 para a difusão de Chi em filmes 

multicamadas de heparina e quitosana [152]. 

 

Figura 4.15 – Espectro de alta resolução da presença enxofre em um filme de [CMC700/Chi20H3]5. 
(A) No teste de 10 minutos, o SPS alcança cerca de 70 nm do filme a partir da sua superfície. (B) Em 
60 minutos, todo o filme é atingido e a concentração atômica de S2s chega a um platô de cerca de 1% 
nas camadas mais internas do recobrimento de biopolímeros. 
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Também é possível monitorar a presença de SPS pelo espectro de alta resolução do carbono, 

levando em consideração que o pico referente a este elemento muda drasticamente quando a quitosana 

é associado à CMC ou ao SPS durante a montagem layer-by-layer convencional (Figura 4.15).  

Para a deconvolução dos picos, foram utilizadas curvas Gaussiana-Lorentziana e de forma a 

se minimizar o desvio padrão residual do modelo pelo ajuste da largura à meia altura do pico (FWHM, 

do inglês full width at half maximum). Para a posição dos picos referentes aos grupos funcionais, 

foram utilizados valores reportados por outros trabalhos que utilizaram os mesmos polímeros [40, 

127, 153-158]. 

Na Figura 4.16, é possível verificar que a presença de SPS acentua a intensidade do pico 

referente às ligações carbono-carbono. Essa característica está diretamente relacionada a estrutura 

química do poliestireno, em especial a presença do estireno (vinilbenzeno) em sua cadeia. Já a CMC 

possui grupos funcionais mais diversificados envolvendo especialmente ligações entre carbono e 

oxigênio, dando ao pico uma intensidade máxima mais deslocada da posição 285 eV ( referente a 

CC, CC e CH) devido a estes diferentes ambientes químicos do carbono. Assim, picos referentes 

a ligações do tipo CO, C=O, OCO aparecem com mais intensidade.  

 

 

Figura 4.16 – Espectro de carbono (C1s) para um filme de (A) [CMC700/Chi20H3]5 e (B) 
[SPS/Chi20H3]50. 

 

A Figura 4.17 mostra como a presença de SPS no interior do filme alterou o ambiente químico 

do carbono (C1s). Os picos em azul remetem ao comprimento de difusão do enxofre indicado pela 
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Figura 4.15. É possível verificar como a presença de SPS altera substancialmente o pico C1s do filme 

original de [CMC700/Chi20H3]5. Os grupos funcionais comuns ao filme original têm sua intensidade 

reduzida e a região próxima à energia de ligação de 285 eV fica mais acentuada conforme a 

concentração de SPS presente na estrutura do filme. É possível ver que para 10 minutos, na região do 

filme onde o SPS é absente, o pico de C1s é igual ao pico do filme original (curvas em preto). Já em 

60 minutos, quando a concentração de enxofre atinge um platô, o pico de C1s também se mantém 

inalterado (entre 0 e 60 nm sobre a superfície do silício). 

 

Figura 4.17 – Pico C1s para o filme de [CMC700/Chi20H3]5 (A) original e após (B) 10 min e (C) 
60 min de difusão de SPS. 

 

A mudança mais relevante devido à incorporação de SPS ao sistema está relacionada ao pico 

do N1s da quitosana, já que o grupo amino possui uma interação eletrostática muito forte com os 
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grupos sulfônicos do SPS, deslocando a intensidade do pico para valores maiores de energia de 

ligação. Assim, o formato deste pico fornece informações sobre a habilidade da quitosana em interagir 

com macromoléculas de natureza diferente. A Figura 4.18 mostra que a presença de SPS muda 

drasticamente a forma do pico de N1s.  

 

Figura 4.18 – Pico N1s para o filme original de [CMC700/Chi20H3]5 e logo após 10 minutos de 
difusão de SPS. O deslocamento do pico de maior intensidade é referente às diferentes formas com 
as quais a quitosana se liga com diferentes poliânions. 
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Para um maior entendimento da dinâmica de formação do filme, a porcentagem de grupos 

ionizados (NH�
�) e não-ionizados (C−N or NH2) foi determinada para os filmes antes e após a difusão 

de SPS (Figura 4.19).  

 

Figura 4.19 – Grupos funcionais nitrogenados e espectro de N1s em perfil de profundidade para 
(A/B) o filme original de [CMC700/Chi20H3]5 e após (C/D) 10 min e (E/F) 60 min de difusão de 
SPS. 
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Quanto mais prolongada a exposição ao SPS, maior a quantidade de grupos da quitosana 

interagindo de forma eletrostática por meio dos grupos amônio. Este resultado está diretamente 

relacionado ao fato de que a interação eletrostática entre os grupos sulfônicos do SPS com os grupos 

NH�
� da Chi são mais fortes quando comparada à interação entre os grupos funcionais da CMC e da 

Chi. 

 

4.2.2.2. Influência da massa molar do sistema para o processo de difusão de SPS 

 

Para avaliar se o tamanho das cadeias poliméricas influenciava o processo difusional, um 

filme de CMC e Chi foi constituído utilizando-se variantes desses polissacarídeos com menor massa 

molar. Assim, para a construção do filme, duas alterações foram feitas: (i) substituição da Chi20H 

pela Chi20L e (ii) substituição da CMC de massa molar ≈ 700000 g/mol por uma amostra com o 

mesmo grau de substituição (DS ≈ 0,9), mas com massa molar de ≈ 250000 g/mol, denominada 

CMC250. O resultado comparativo entre as amostras frente à difusão de SPS é mostrado na Figura 

4.20.  

 

 

Figura 4.20 – Perfil de difusão de SPS (10 minutos) em filmes compostos pelos mesmos polímeros, 
porém com variações na massa molar. 
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Um questionamento comum é se a difusão de um polieletrólito forte em um filme composto 

por polieletrólitos fracos (ou que interajam por meio de interações mais fracas, como ligações 

hidrogênio) ocasiona, além da difusão, uma substituição (permuta) entre os polieletrólitos [128], já 

que um processo de competição de espécies de cargas iguais por um sítio de carga oposta é 

estabelecido [159, 160]. Dessa forma, variar a massa molar do filme de polissacarídeos pode ser uma 

maneira de verificar se essa permuta é favorecida ou não. Como mostrado pela curva de difusão, ao 

diminuir a massa molar dos polímeros que compõem sistema, a permeação de SPS foi maior, visto 

que a concentração atômica de enxofre é maior para o sistema [CMC250/Chi20L3]5. Assim, há 

indícios de que o SPS não só difundiu como também substitui parcialmente a CMC no filme e ao 

diminuir o comprimento da cadeia de CMC essa troca é facilitada. 

 

4.2.2.3. Discussão sobre a difusão de SPS e interações preferenciais da quitosana 

 

Um dos tópicos mais significantes do vasto campo de estudo sobre estruturas multicamadas 

de polieletrólitos tem sido o mecanismo de formação dos filmes. Verificada a interdifusão da 

quitosana nos filmes de CMC/Chi, em particular para o caso do pH 3, foi proposto um experimento 

que avaliasse a mobilidade dos polieletrólitos e interações preferenciais entre eles. Para isso, um filme 

de CMC/Chi foi imerso em uma solução de SPS. Dois filmes foram explorados, de forma a 

contemplar a influência da massa molar no processo de difusão e permuta de segmentos poliméricos. 

De acordo com alguns estudos, todo processo de deposição LbL é inerentemente exponencial, 

tornando-se linear a partir do momento em que a taxa de difusão não é rápida o suficiente para 

distribuir os segmentos polieletrolíticos móveis para o interior do filme [161, 162]. O regime não-

linear de formação de filmes tem sido observado constantemente e é geralmente relatado em sistemas 

contendo polieletrólitos de origem biológica [86, 87, 163]. Polieletrólitos naturais altamente 

hidratados costumam resultar em filmes interpenetrados sem uma estrutura perfeitamente 

estratificada [148]. Assim, alguns trabalhos definem que a conjunção de pares de polissacarídeos em 

filmes de LbL se assemelha mais a blendas no nível molecular do que a uma estrutura camada por 

camada [120].  É bem conhecido que o crescimento exponencial de filmes LbL é devido a rápida 

difusão de um dos eletrólitos para o interior do filme [164].  
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Como foi verificado para o sistema de alta massa molar, o tempo de exposição é certamente 

um fator importante para o processo de difusão de SPS no filme de CMC/Chi, já que o comprimento 

de difusão foi diferente quando o filme foi exposto à solução de SPS por 10 e de 60 minutos. Assim, 

a ferramenta depth profiling associada ao XPS mostrou-se apropriada para rastrear um tipo de 

molécula específico no interior de um filme fino.  

Como os filmes de CMC/Chi possuem apenas carbono, nitrogênio e oxigênio em sua 

composição, o uso do poliestireno sulfonado como molécula rastreadora foi adequado porque o SPS 

contém enxofre, elemento estranho à composição dos filmes de polissacarídeos. Além do mais, as 

funções orgânicas do SPS são bem diferentes da CMC e da Chi, o que resultou em mudanças drásticas 

nos espectros de carbono. Porém, as análises dos espectros C1s e S2s indicavam presença, mas não 

necessariamente interação entre o filme e o SPS. Assim, o pico N1s foi fundamental para elucidar 

esta questão, visto que ele é exclusivo da composição da quitosana e qualquer modificação observada 

evidenciaria uma mudança no ambiente químico do nitrogênio. 

É muito comum o aumento de intensidade do pico do N1s para uma energia de ligação maior 

quando a quitosana forma um complexo polieletrolítico com um dado poliânion [165]. Isso porque 

os grupos NH�
� interagem de forma eletrostática com grupamentos de carga oposta, caracterizando 

uma ligação forte. No caso estudado, o grupo amino, no filme original, estava associado à carboxila 

da CMC. Com a difusão de SPS, o íon sulfonato também passou a integrar o sistema. Dessa forma, 

existiu uma competição entre o COO e o SO�
� pelos sítios carregados positivamente da Chi. 

Assim, é possível que dois fenômenos tenham ocorrido. O primeiro seria a ocupação de sítios 

positivos livres da quitosana pelo SPS. Como a deposição layer-by-layer baseia-se de forma não-

estequiométrica no processo de compensação de cargas do polieletrólito para garantir a formação 

sequencial do filme, e como a última camada depositada no filme de polissacarídeos era de quitosana, 

excesso de cargas positivas existiam na estrutura. Assim, os grupos de NH�
� que existiam em excesso 

foram ocupados pelo SPS, como esperado pelo fundamento de formação de camadas via LbL. O 

segundo fenômeno pode ser definido como a substituição da CMC pelo SPS em alguns sítios da 

quitosana, visto que a interação −NH�
� O� S −�  é mais forte que uma interação do tipo 

−NH�
� OOC� −, como reportado em alguns trabalhos [160, 166].  As Figura 4.18 e 4.19 mostraram 

a distribuição dos grupos amino pelo interior do filme. Nos testes de difusão, os picos de N1s 

mudaram drasticamente devido à permeação do SPS, não só na superfície, mas também nas camadas 
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mais internas, indicando que o processo de substituição da CMC pelo SPS ocorreu parcialmente no 

interior do filme. 

A constante de difusão de um polímero varia inversamente com o comprimento de sua cadeia, 

i.e. um polímero de cadeia mais curta, em comparação a um polímero de mesma espécie, mas com 

maior massa molar, irá difundir mais rapidamente em solução ou em um filme multicamadas. 

Partindo desse princípio, é possível estudar o processo de permuta de polieletrólitos também pela 

variação da massa molar dos polímeros que compõem o filme. Se existisse a substituição de CMC 

pelo SPS, então ao diminuirmos a massa molar do sistema veríamos uma difusão mais rápida do SPS 

pela estrutura do filme. Dessa forma, o resultado mostrado na Figura 4.20 corrobora com a premissa 

de que a substituição dos poliânions ocorre de acordo com a força de interação de seus grupos 

funcionais com a Chi, uma vez que o sistema composto por CMC250/Chi20L permitiu uma 

permeação maior de SPS quando comparado ao filme de CMC700/Chi20H, para o mesmo tempo de 

difusão. 

O uso de uma solução de blendas de dois poliânions para construir PEMs oferece informações 

que podem ser relacionadas à incorporação preferencial do polieletrólito forte em relação a um 

polieletrólito fraco na estrutura do filme, ou seja, se uma incorporação preferencial ocorre ou não 

[159]. Francius et al. (2007) [167] construíram filmes utilizando o policátion poli-L-lisina (PLL) e 

uma mistura dos polieletrólitos ácido hialurônico (HA) e SPS e foi verificado que o SPS é 

preferencialmente incorporado no filme. Isto está relacionado ao fato de que o HA é um polieletrólito 

natural fraco, de estrutura rígida e baixa densidade de carga. No experimento proposto, mesmo em 

concentrações mássicas muito baixas de SPS em relação ao HA (10% de SPS e 90% de HA, por 

exemplo), o filme resultante era muito similar a um filme oriundo de uma solução 100% de SPS.  

De maneira similar, Ball et al. (2009) [160] também verificaram que polímeros sulfatados 

levam vantagem sobre polímeros com grupos funcionais do tipo carboxila para interagir com 

policátions. Neste caso, a blenda de poliânions era constituída por alginato de sódio (Alg, alta massa 

molar) e um derivado sulfatado do betaglucano (GlyS, baixa massa molar), ambos polissacarídeos, 

porém com diferentes naturezas nos grupos carregados: as cargas negativas do Alg se originam da 

dissociação de grupos carboxílicos enquanto as cargas negativas do GlyS são provenientes de grupos 

sulfato. E foi observado que mesmo em pequenas proporções de GlyS, o efeito do alginato era 

insignificante no processo de montagem do filme. Além de usar blendas de poliânions, também foi 

feito o teste de imersão de um filme de PLL/Alg em uma solução de GlyS e novamente o policátion 
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teve preferência pelo polímero sulfatado, ocasionando o processo de permuta entre os poliânions, 

mesmo com o Glys apresentando menor massa molar que o alginato, no caso estudado. No 

experimento inverso, ou seja, imersão de um filme de PLL/GlyS em uma solução de alginato, o 

processo de troca de poliânions não ocorreu, evidenciando assim que a natureza da carga negativa, 

bem como a sua densidade ao longo da cadeia dos polieletrólitos, é um fator chave para definir a 

atividade entre dois polímeros de cargas opostas.  

A CMC também tem suas cargas negativas provenientes de grupos carboxilas, como o 

alginato e o HA. Assim, o processo de permuta entre SPS e CMC deve ter sido favorecido pelos 

motivos supracitados. Por fim, pode-se dizer que a permuta entre os segmentos de polieletrólitos do 

filme pelos polímeros em solução é prova da mobilidade dos polissacarídeos no interior das 

multicamadas, o que resulta no crescimento acentuado (exponencial ou super-linear) de sistemas LbL 

compostos por estes materiais. 

 

4.2.3. Adesão microbiana em filmes de CMC/Chi  

 

4.2.3.1. Teste de adesão em filmes montados sobre o silício 

 

Para avaliar a possibilidade de aplicação dos filmes de CMC/Chi como recobrimento 

antimicrobiano, foram feitos testes com Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. 

O pH 3 como condição de deposição dos filmes foi escolhido pois ele leva a resultados mais 

favoráveis para o teste [97], já que neste valor a quitosana apresenta uma grande quantidade de grupos 

amino carregados positivamente, possivelmente responsáveis pela inativação da bactéria pelo 

rompimento da parede negativamente carregada da célula microbiana [42, 168, 169]. Além do mais, 

nessa condição a superfície do filme possui segmentos de CMC na forma de “loops and tails”, devido 

ao baixo grau de ionização do polímero no pH 3. Por ser muito hidrofílica [120], a CMC em um teste 

antimicrobiano em meio aquoso, facilita o contato do recobrimento com o meio. 

 O efeito antimicrobiano da quitosana, aparentemente vinculado ao fato da interação iônica 

entre os grupos NH�
� e a parede celular do micro-organismo carregada negativamente é uma possível 

explicação para a redução da adesão da Staphylococcus aureus sobre as superfícies de silício 
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recobertas com filmes dos polissacarídeos [17, 40, 41] (Figura 4.21 e Tabela 4.8). Filmes construídos 

com quitosanas mais desacetiladas obtiveram maior sucesso para prevenção da adesão de bactérias 

em sua superfície. Adicionalmente, a presença de cargas catiônicas da Chi, em especial se esses sítios 

estiverem em um arranjo e número adequados, podem provocar a lise da parede celular bacteriana, 

prevenindo a colonização da superfície pelo micro-organismo. 

 

Tabela 4.8 – Redução logarítmica* (Red. Log.) da população microbiana para testes de 4 e 8 h para 
Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa 

  Red. Log. Staphylococcus aureus Red. Log.  Pseudomonas aeruginosa 
Filmes 4 h 8 h 4 h 8 h  

[CMC/Chi37H3]10 1,95 0,29 1,29 0,47 
[CMC/Chi20H3]10 2,76 1,13 2,02 0,64 
[CMC/Chi20L3]10 2,37 1,77 - - 

*Redução logarítmica = Log10 (Número de colônias no controle) – Log10 (Número de colônias na amostra) 

 

É importante notar que os distintos tipos e linhagens de bactérias podem apresentar diferentes 

habilidades para aderir na superfície dos filmes. A parede celular dos micro-organismos é primordial 

para o seu sucesso como um patógeno, uma vez que ela é necessária para a rigidez, crescimento e 

proteção contra biocidas externos e também intermedia a interação física entre o micro-organismo e 

o ambiente [170, 171].  

Como mostrado na Figura 4.21, o fator mais preponderante para minimizar a adesão de 

Pseudomonas aeruginosa foi a massa molar da quitosana e não o seu grau de acetilação. Inclusive, 

filmes montados com a Chi20L não inibiram e até mesmo propiciaram o crescimento da bactéria 

sobre a superfície recoberta.  

Do ponto de vista técnico, é conveniente categorizar as bactérias de acordo com as suas 

resposta a coloração Gram [172]. Esta técnica, desenvolvida por Hans Christian Gram em 1884, 

distingue bactérias com uma membrana singular (gram-positiva) daquelas que apresentam membrana 

dupla e parede celular muito mais espessa (gram-negativa).  Bactérias gram (-) como a Pseudomonas 

quando comparadas às gram (+), como a Staphylococcus, costumam ser mais resistentes aos 

antibióticos e ter maior virulência. Essa diferença morfológica explica o porquê é tão comum uma 

superfície para fim antimicrobiano ser menos eficiente contra bactérias gram-negativas [17]. 
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Figura 4.21 – Resultados do teste de adesão bacteriana em filmes de CMC/Chi frete à (A/B) 
Staphylococcus aureus e (C/D) Pseudomonas aeruginosa por 4 h e 8 h. Para uma melhor visualização 
dos dados, nos gráficos (A) e (B) os intervalos de [1,0×105 e 5,5×106] UFC/cm2 e [5,5×105 a 1,6×106] 
foram omitidos, respectivamente. Os testes foram feitos em triplicata e o controle era a lâmina de 
silício. 

 

Alguns trabalham evidenciam a importância da energia e rugosidade da superfície para a 

adesão de micro-organismos. Pelas imagens de topografia via AFM dos filmes em pH 3 mostradas 

anteriormente, verifica-se que a morfologia da superfície dos filmes de [CMC/Chi20L3] é bem 

distinta quando comparada a dos filmes com maior massa molar. Filmes compostos por Chi20L são 

mais rugosos, com estruturas maiores e por consequência maior área superficial. Essa característica 

pode ter facilitado a adesão da Pseudomonas aeruginosa, visto que alguns trabalhos também reportam 

o aumento da adesão bacteriana em superfícies mais rugosas, de natureza cerâmica [173], metálica 

[174] e também polimérica [175, 176]. 
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4.2.3.2. FTIR-ATR para substratos de algodão recobertos com filmes de CMC/Chi e avaliação 

antimicrobiana: estudo inicial e experimentos em andamento 

 

 Para avaliar se o tecido foi recoberto pelos biopolímeros via técnica layer-by-layer, foi feita a 

análise de FTIR-ATR das amostras (Figura 4.22). O espectro do substrato de algodão apresenta 

alguns picos característicos da celulose em 3340, 2900, 1640, 1430 e 1050 cm−1, que podem ser 

atribuídos aos grupos -OH, estiramento do CH, OH absorvido da água pela, estiramento simétrico de 

CH2 e a ligações C–O, respectivamente [177, 178]. Após a deposição do filme, aparecem picos em 

1575 e 1725 cm-1, que fazem referência a deformação da amina primária (-NH) da quitosana [179] e 

ao grupo carbonila da composição do ácido carboxílico da CMC [147, 180], respectivamente.   

 É importante notar que os espectros se assemelham porque a estrutura química do algodão 

(majoritariamente celulose), da CMC e da Chi são parecidas. Em comparação ao controle (tecido não 

recoberto) é possível verificar mudanças sutis no espectro devido à incorporação do filme de 

CMC/Chi sobre o substrato têxtil, devido especialmente a presença de nitrogênio na estrutura da Chi 

e da carboxila da CMC. 

 

Figura 4.22 – (A) Espectro de IR para amostras de tecido contendo filmes de CMC/Chi de 10 
bicamadas. (B) Zoom da região do espectro em que houve mudanças devido à presença do 
recobrimento. 
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 As imagens de microscopia eletrônica de varredura (Figura 4.23 e 4.24) mostram que o 

processo de deposição de polímeros altera a morfologia das fibras têxteis. Quando a Chi37H é 

utilizada, um recobrimento mais espesso foi verificado. Isso pode ser justificado pelo fato de que, ao 

empregar-se uma quitosana com alta massa molar e mais acetilada, a formação de complexos 

polieletrolíticos foi favorecida, gerando aglomerados poliméricos na superfície dos fios. Quando 

foram utilizadas as quitosanas Chi20H e Chi20L, a morfologia do tecido sofreu alterações menores, 

indiciando que o maior número de grupos amino favoreceu, mesmo em um substrato irregular como 

o tecido, ligações mais fortes entre as quitosanas e a CMC. 

 

Figura 4.23 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura para (A) tecido não recoberto, (B) 
[CMC/Chi37H3]10, (C) [CMC/Chi20H3]10 e (D) [CMC/Chi20L3]10 com aumento de 100 vezes. A 
barra de escala corresponde a 200 μm. 

 

 Quando vistas em detalhe (Figura 4.24), as imagens mostram que o processo layer-by-layer 

resultou na formação de glóbulos sobre os fios do substrato têxtil, evidenciando a deposição de 
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material polimérico sobre o tecido. Também é possível verificar a presença do recobrimento devido 

a estruturas poliméricas (indicadas pelas setas verdes) que se distribuem ao longo dos fios de algodão. 

 

Figura 4.24 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura para (A) tecido não recoberto, com 
escala correspondente a 3 μm, (B) [CMC/Chi37H3]10, (C) [CMC/Chi20H3]10 e (D) [CMC/Chi20L3]10 
com aumento de 5000 vezes. A barra de escala para essas imagens corresponde a 2 μm. 

 

Foram feitos testes antimicrobianos com tecido utilizando a mesma metodologia aplicada ao 

silício, mas não houve sucesso. Isso porque o teste proposto para o silício exige a etapa de sonicação 

para a remoção das bactérias aderidas na superfície e este procedimento não foi eficiente para o 

substrato têxtil.  

O teste de aplicado foi então baseado no “AATCC Test Method 100-1999: Assessment of 

Antibacterial Finishes on Textiles”, como uma tentativa inicial para verificar se o tecido recoberto 

teria uma resposta apropriada para a sua avaliação antimicrobiana. Assim, ao invés de contabilizar as 

bactérias aderidas no substrato, foi feita a leitura do número de unidades formadoras de colônia (UFC) 
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na solução de caldo Mueller Hinton. Os resultados são mostrados nas Figuras 4.25 e 4.26, para 

Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, respectivamente. 

 

 

Figura 4.25 – Resultados do teste antibacteriano do controle (tecido não recoberto) e do tecido 
recoberto com diferentes filmes à base de quitosana frente à Staphylococcus aureus para os tempos 
de 4, 8 e 24 horas de incubação. O eixo das coordenadas está em escala logarítmica. 
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Figura 4.26 – Resultados do teste antibacteriano do controle (tecido não recoberto) e do tecido 
recoberto com diferentes filmes à base de quitosana frente à Pseudomonas aeruginosa para os tempos 
de 4, 8 e 24 horas de incubação. O eixo das coordenadas está em escala logarítmica. 

 

 Para a Staphylococcus aureus, os resultados em tecido foram semelhantes aos obtidos para o 

silício. Após 24 horas de contato, os recobrimentos contendo as quitosanas mais desacetiladas 

(Chi20H e Chi20L) apresentaram maior redução do crescimento da bactéria. Como a S. aureus tem 

uma morfologia de parede celular mais simples, o número de grupos amino atua como um agente 

capaz de inativar bactérias por contato. É importante ressaltar que para 4 e 8h, os filmes apresentaram 

capacidade bacteriostática, em comparação ao controle, e a redução só é verificada após 24 horas de 

incubação. Isso porque, ao contrário do teste em silício que contava bactérias aderidas no substrato, 

no caso do tecido são contadas bactérias no caldo em que o tecido estava presente, constituindo-se 

assim, uma medida indireta da ação do recobrimento sobre a bactéria. 
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 Para a Pseudomonas aeruginosa, os recobrimentos apresentaram ação bacteriostática, com 

redução logarítmica muito inferior a uma casa decimal para todos os casos (número de colônias entre 

109 e 1010). Uma hipótese é a grande capacidade da Pseudomonas em formar biofilme e, como o 

substrato têxtil tem grande área superficial, o recobrimento não foi capaz de inibir o rápido 

crescimento dessa espécie bacteriana. 

 

4.2.3.3. Discussão sobre a atividade antimicrobiana dos recobrimentos de CMC/Chi 

 

Polímeros aminados são largamente empregados para o projeto de superfícies antimicrobianas 

[24, 74, 92]. A atividade antimicrobiana da quitosana depende de muitos fatores, incluindo o grau de 

acetilação[181] e massa molar [182]. O mecanismo não foi elucidado completamente ainda [58], mas 

muitas conjeturas têm sido postuladas.  

Para os testes em silício: uma hipótese factível é a mudança na permeabilidade da célula 

devido a interações eletrostáticas entre a quitosana policatiônica e a carga eletronegativa da parede 

celular dos micro-organismos [183, 184]. Esta interação leva ao vazamento de constituintes 

proteináceos e eletrólitos intracelulares [185]. Neste trabalho, para a bactéria gram (+) 

Staphylococcus aureus, possivelmente os grupos amino foram responsáveis pela inativação da 

bactéria, uma vez que os filmes contendo quitosanas com maior grau de desacetilação (Chi20L e 

Chi20H) apresentaram melhores resultados. 

Já para a bactéria gram (-), filmes produzidos com quitosanas de maior massa molar tiveram 

um melhor desempenho para os testes em silício, evidenciando a grande complexidade de interação 

entre célula e superfície e que um mecanismo universal que explique a atividade antimicrobiana de 

filmes à base de quitosana é inviável. Existem diversos parâmetros de superfície que podem 

influenciar na adesão de micro-organismos, como rigidez [69], potencial elétrico [40, 41, 93], 

molhabilidade [186] e rugosidade [187].  

O fato do insucesso do filme contendo Chi20L frente à Pseudomonas aeruginosa, deve estar 

relacionado principalmente à topografia do recobrimento, muito distinta em relação aos filmes 

compostos pelas demais quitosanas. O valor de rugosidade para este filme é em média 20 vezes maior 

que o valor verificado para as outras amostras de CMC/Chi em pH 3. Outros estudos também 

verificaram que ao alterar a rugosidade de um dado material, a adesão bacteriana também muda 
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drasticamente.  Considera-se que irregularidades em superfícies poliméricas promovem a adesão 

bacteriana e formação de biofilme enquanto o oposto é verificado para superfícies extremamente 

lisas. Isto pode acontecer uma vez que uma superfície muito rugosa tem maior área superficial e o 

relevo da superfície formado pelas cavidades (hills and valleys) provem sítios mais favoráveis para a 

colonização [188, 189]. 

Também é importante ressaltar que existem estudos que propõem que a adesão da bactéria 

não está ligada exatamente ao aumento ou à diminuição da rugosidade, e sim da formação de padrões 

de superfície que facilitem a adesão do microrganismo [190]. Assim, os “poços” maiores formados 

pelas grandes ilhas observadas na superfície do filme [CMC/Chi20L3] podem ter apresentado um 

arranjo propício para alojar as células de Pseudomonas, facilitando a sua fixação na superfície. 

Para testes em tecido: como foi verificado, a variação do tipo de quitosana também 

influenciou a ação antimicrobiana do recobrimento frente à S. aureus. Esse resultado reforça a 

hipótese de que a disponibilidade de grupos amino é um fator essencial para a atividade bactericida 

da quitosana frente a este tipo de bactéria, que é gram-positiva. 

Já para uma bactéria com parede celular mais complexa e resistente a antibióticos, como é o 

caso da P. aeruginosa, o recobrimento em tecido apresentou apenas ação bacteriostática frente à esta 

espécie. Soma-se a isto o fato de o tecido ser um substrato mais irregular e hidrofílico, quando 

comparado ao silício, o que pode naturalmente favorecer a adesão microbiana.  

No entanto, a literatura carece de experimentos que mostrem a viabilidade de aplicação de um 

recobrimento polimérico em tecidos. Este trabalho mostrou que há muito a ser explorado neste 

contexto e que o uso correto dos polímeros é um passo importante no projeto de construção de um 

material têxtil antimicrobiano. Etapas de otimização serão necessárias o futuro, como modificações 

da quitosana ou inserção de um composto antimicrobiano adicional (e.g. prata, peptídeos ou 

antibióticos). Outro fator importante é que não existe uma metodologia universal para determinar a 

atividade antimicrobiana de filmes construídos via LbL. Por exemplo, Lichter e Rubner (2009)  [17] 

faziam a suspensão das colônias em água ultrapura e não em meio de cultura celular, como 

apresentado neste trabalho. Além disso, a contagem das colônias era feita diretamente sobre a lâmina 

de vidro recoberta. Alternativamente, há trabalhos na literatura que mostram que é possível recobrir 

placas de poços pelo método de LbL e fazer o teste antimicrobiano diretamente sobre os poços 

recobertos [89]. O método de estria ou de riscado também já foi utilizado para verificar a atividade 

antimicrobiana de tecidos recobertos por biomoléculas [191]. Difusão em ágar também é bastante 
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comum, especialmente quando existe a possibilidade de incorporação e liberação de agentes 

antimicrobianos da estrutura polimérica desenvolvida [95]. Sendo assim, os vários métodos de teste 

disponíveis diferem significativamente em suas propriedades e, portanto, em seus resultados. Os 

resultados obtidos são influenciados pelo método selecionado e pelos microrganismos utilizados.  

 

4.3.  Conclusões do capítulo 

 

O controle no nível molecular da formação de filmes finos está diretamente relacionado ao 

uso de polímeros com características muito bem definidas. Amostras de quitosana com Mv e GA 

controlados foram produzidas com sucesso via o processo de desacetilação assistida por ultrassom. 

Sistemas de CMC/Chi e SPS/Chi foram analisados e os fundamentos da técnica layer-by-layer foram 

explorados. Filmes de SPS/Chi e CMC/Chi no pH 5 foram sistemas nos quais a principal força motriz 

para a formação dos filmes é de natureza eletrostática devido à interação entre moléculas carregadas 

de forma oposta. Dessa forma, o grau de acetilação desempenhou um importante papel na formação 

dos filmes, como verificado por perfilometria e XPS. Para o sistema CMC/Chi, o pH e a massa molar 

foram fatores que alteraram drasticamente a espessura e composição dos filmes. Para filmes de 

CMC/Chi em pH 3, a massa molar exerceu um importante papel na formação do filme, já que a 

quitosana de menor Mv foi capaz de difundir rapidamente no interior do filme, resultando em filmes 

mais espessos com maior quantidade de Chi.  

O teste de difusão de SPS em um filme de CMC/Chi mostrou que a permeação do 

polieletrólito forte depende do tempo de exposição empregado no teste e também da massa molar do 

sistema. Foi possível monitorar como a quitosana interage com poliânions de diferentes naturezas 

devido a mudanças na intensidade da energia de ligação do pico N1s. Ao diminuir a massa molar do 

sistema, a difusão foi facilitada, mostrando que a quitosana se liga preferencialmente ao SPS devido 

às fortes interações eletrostáticas entre os poliíons.   

Por fim, pelos resultados expostos neste capítulo, é possível mostrar que reconhecer a 

arquitetura da molécula de Chi é importante para melhorar o projeto de construção de um material 

funcional, como um revestimento antimicrobiano. Os dados divergentes sobre a real eficiência dos 

materiais à base de quitosana são consequência, em parte, do uso deste polímero para a composição 

de filmes, partículas ou soluções sem se atentar às propriedades físico-químicas da molécula. Junta-



92 
 

se a isso a complexa interação entre micro-organismo e superfície polimérica e os diferentes testes de 

avaliação bactericida/bacteriostática. 
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5. Spray versus Dipping: comparando metodologias de métodos de deposição 

 

Um desenvolvimento relativamente recente no campo do layer-by-layer abriu novas 

possibilidades no processo de fabricação de filmes automontados a partir de soluções polieletrolíticas, 

ampliando suas perspectivas de potencial aplicabilidade em escala industrial. Soluções aquosas são 

atomizadas e direcionadas à superfície do substrato. Essa variação da tecnologia permite reduzir 

drasticamente o tempo de processo já que a deposição de cada camada, pela técnica convencional de 

imersão, requer um intervalo de tempo da ordem de 15min/camada, enquanto que, por atomização, 

cada camada é depositada em apenas 5 segundos/camada – desconsiderando as etapas de lavagem. 

Com isso, observa-se a grande diferença no tempo de processo entre as duas metodologias, já que há 

uma redução de 60 vezes no tempo de processo de deposição de uma camada polieletrolítica.  

No Apêndice 2 é apresentado o ajuste da máquina Spray LbL Pro para a formação de filmes 

multicamadas por atomização. O ajuste foi feito por meio do uso de polímero sintéticos que, quando 

em solução, são fortemente carregados. Os valores de espessura dos filmes montados por spray e por 

imersão foram muito próximos, mostrando que o uso do método de atomização estava adequado para 

uma deposição confiável de polímeros mais complexos, como os de origem biológica. São 

apresentados a seguir resultados para quitosanas comercial e controladas.  

 

5.1. Uso de quitosana comercial  

 

5.1.1.  Materiais e métodos 

 

5.1.1.1. Materiais 

 

Quitosana (Chi, baixa massa molar, grau de acetilação de 81% determinado por titulação 

potenciométrica) carboximetilcelulose (CMC, Mw  90000 g/mol e grau de substituição 0,7), 

polietilenoimina (PEI, 50% em água (m/m), Mw  7,5  104
 g/mol), foram comprados da Sigma-

Aldrich (Estados Unidos).  Os reagentes eram de grau analítico e foram usados sem prévias 

purificações. Todas as soluções foram preparadas com água Milli-Q (18,2 M.cm).  
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5.1.1.2. Preparo de substrato e soluções 

 

Soluções de Chi e CMC, na concentração de 0,1% (w/v), foram preparadas solubilizando-se 

os polímeros em água Milli-Q. Estas soluções tiveram o pH ajustado para 4,00±0,10 ou 6,00±0,10 

com soluções de HCl ou NaOH, ambas 1,0 mol/L. No caso da solução de quitosana, realizou-se a 

adição do ácido acético glacial à solução, a fim de se obter uma solução com 0,1 mol/L de ácido 

acético. O tempo de solubilização foi de 12 horas. 

Lâminas de vidro da marca Knittel (Alemanha), com dimensões de 75x25x10 mm foram 

lavadas em banho ultrassônico em uma solução de detergente comercial (3% v/v em água), solução 

de hidróxido de sódio 1,0 mol/L e água Milli-Q, respectivamente, durante 16 min cada.  

 

5.1.1.3. Deposição layer-by-layer por imersão e atomização 

 

Para ambos os sistemas (spray e dipping), a fim de favorecer a adesão de camadas 

biopolímeros ao substrato e proporcionar um filme mais homogêneo, foi preparada uma pré-camada 

de PEI, na concentração de 1% (w/v), ajustada a pH 4,0, contendo 0,1 mol/L de NaCl. A pré-camada, 

por ser um polieletrólito forte, é capaz de recobrir todo o substrato e aumenta a sua densidade de 

cargas [85, 100, 192, 193]. 

 

5.1.1.4. Dip coating 
 

Utilizou-se o equipamento automatizado LbL Nanostructure Pro, como descrito no capítulo 

4, para realizar as imersões das lâminas de vidro tanto nas soluções de biopolímeros quanto nas 

soluções de lavagem. Pelo software associado ao equipamento, foram fixados os tempos de lavagem 

e de imersão das lâminas de vidro nas soluções de biopolímeros, bem como o número de bicamadas 

desejado. Em todos os casos, a deposição das PEMs foi realizada por imersões alternadas dos 

substratos de vidro em soluções de polieletrólitos de cargas opostas durante 10 minutos, intercaladas 

por lavagens em água Milli-Q durante 3 minutos (3 sequencias de 1 minuto). Foram montados filmes 

com 10, 20, 30 e 40 bicamadas. 
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5.1.1.5. Spray coating 

 

Os filmes feitos por atomização foram montados utilizando o equipamento projetado em 

nosso laboratório (Spray LbL Pro) pelo Doutor Fernando Vasconcellos e otimizado pelos alunos 

Stefan Anker, Thiago Taketa, João Batista Maia Neto e Rogério Bataglioli. 

Neste equipamento, dois bicos atomizadores foram utilizados para dispersar a solução de 

poliânion ou policátion e outros dois são utilizados para a lavagem com água, de forma similar ao 

método de imersão. O sistema é esquematizado na Figura 5.1.  

Os substratos pré-tratados com PEI eram posicionados em uma plataforma giratória distante 

30 cm dos bicos atomizadores. Dois tempos de atomização dos polímeros foram testados: 3s e 5s. O 

tempo de lavagem com água foi de 5s. Entre cada atomização o sistema era deixado em repouso por 

15s. Foram montados filmes com 10, 20, 30 e 40 bicamadas. 

 

Figura 5.1 – Máquina de spray coating e tempos de atomização dos polímeros e da água de 
enxágue rumo ao substrato. 

 

5.1.1.6. Caracterização dos filmes 

 

Os filmes foram analisados por perfilometria para espessura, microscopia de força atômica 

(AFM) para topografia e espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio X (XPS) com ferramenta 

depth-profiling, utilizando a metodologia descrita no capítulo 4.  
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5.1.2. Resultados para quitosana comercial 

 

  Para facilitar o escalonamento (scale up) da técnica de deposição de filmes finos via layer-

by-layer, o método de atomização torna-se uma alternativa ao método de imersão. Essa mudança 

tornaria o método LbL ainda mais versátil, pois aumentaria as possibilidades de recobrimento de um 

dado substrato no que se refere a sua geometria e dimensões [194-196].  

 Outra vantagem associada ao spray-LbL é a redução do tempo para cada ciclo de deposição. 

Por exemplo, o dipping requer de 20 a 30 minutos para a deposição de uma bicamada, enquanto o 

spraying requer cerca de 2 a 3 minutos para fazer o mesmo. 

 

5.1.2.1. Espessura e morfologia dos filmes de CMC/Chi via dipping e spraying 

 

A primeira avaliação proposta foi verificar se o tempo de atomização dos polímeros 

influenciaria na espessura dos filmes de CMC/Chi. Assim, a máquina de spray-LbL foi configurada 

para atomizar as soluções de polieletrólitos por 3 s e 5 s. O resultado é mostrado na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 – Aumento da espessura em função do número de bicamadas para os filmes de 
CMC/Chi em diferentes pH e utilizando diferentes metodologias de deposição LbL. 

 

 Como é possível verificar, para o pH 6 não houve diferença quanto à espessura dos 

recobrimentos formados com 3s ou 5s de atomização. Para pH 4, filmes com 5 e 10 bicamadas 
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também se diferenciaram pouco quanto à espessura, havendo uma ligeira vantagem para filmes 

montados com 5s de atomização para 20 bicamadas.  

 Uma vez que a quitosana tem o pKa em torno de 6,5, os grupos amino da Chi permanecem 

bem protonados nas condições de pH adotadas neste experimento (~75% em pH 6 e ~100% em pH 

4). Já a CMC, com um pKa em torno de 4,0, [144, 145] sendo um poliácido fraco, encontra-se em 

duas situações distintas e sua densidade de cargas vai variar de acordo com o pH empregado no 

experimento (~99% em pH 6 e ~50% em pH 4). 

 Em pH 6 tanto a Chi quanto a CMC estão muito carregadas, favorecendo a interação 

eletrostática entre seus grupos funcionais. Já a grande diferença em número de grupos funcionais 

ionizados da Chi e da CMC em pH 4 sugere a necessidade da deposição de um número maior de 

cadeias de CMC (pouco carregadas negativamente) para promover a supercompensação das cargas 

positivas provenientes dos grupos amino protonados da Chi, resultando em filmes ricos em CMC. 

Assim, filmes construídos por spraying seguiram a tendência esperada da espessura como função do 

pH dos polímeros. 

Devido ao fato de os filmes apresentarem cinéticas de crescimento muito similares 

independente do tempo de atomização dos polímeros, decidiu-se seguir com o método de spray 

utilizando o tempo mais curto, ou seja, de 3s. A curva de evolução da espessura dos filmes em função 

do número de bicamadas para os diferentes métodos de deposição é mostrada na Figura 5.3.  

 

Figura 5.3 – Aumento da espessura em função do número de bicamadas para os sistemas CMC/Chi 
utilizando diferentes metodologias de deposição em pH 4 e 6. 
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A difusão das cadeias poliméricas para o interior do filme, um fenômeno muito comum no 

método de imersão utilizando polissacarídeos, não é favorecido pela técnica de spraying, uma vez 

que o tempo de contato entre a solução e o substrato é severamente reduzido. Consequentemente, 

filmes construídos via spray-LbL foram muito menos espessos que àqueles montados via dipping nas 

mesmas condições de pH. 

A morfologia da superfície dos filmes foi avaliada por AFM. As imagens são mostradas na 

Figura 5.4 para filmes montados em pH 4 e na Figura 5.5 para filmes feitos em pH 6. 

Pelas imagens de AFM, verifica-se que filmes preparados por dipping apresentaram uma 

estrutura mais regular, com uma cobertura inicial da superfície (10 bicamadas) seguida pela formação 

de glóbulos que se assemelham a ilhas (20 bicamadas), finalmente chegando a um regime estável 

(pouco variável) de topografia (30 e 40 bicamadas). Já os filmes preparados por spray têm morfologia 

mais irregular, com alguns defeitos pontuais e o recobrimento da superfície se assemelha a 

espalhamento das cadeias poliméricas sobre o substrato, resultando em estruturas maiores e planas. 

A Tabela 5.1 mostra os valores de rugosidade média quadrática para as os filmes de CMC/Chi. 
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Figura 5.4 – Filmes montados em pH 4 com diferentes técnica LbL. (A/C/E/G) filmes feitos pelo 
método de imersão com 10, 20,30 e 40 bicamadas. (B/D/F/H) filmes montados via spray-LbL com 
10, 20, 30 e 40 bicamadas, respectivamente. 



100 
 

 

Figura 5.5 - Filmes montados em pH 6 com diferentes técnica LbL. (A/C/E/G) filmes feitos pelo 
método de imersão com 10, 20,30 e 40 bicamadas. (B/D/F/H) filmes montados via spray-LbL com 
10, 20, 30 e 40 bicamadas, respectivamente. 
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Tabela 5.1 – Rugosidade média quadrática dos filmes de CMC/Chi para deposição via spray e 
dipping em diferentes pH 

    Rugosidade Média Quadrática 

 Bicamadas 10 20 30 40 

F
il

m
e 

Dipping [CMC/Chi4] 11,21 ± 0,40 12,38 ± 0,45 10,31 ± 1,10 8,42 ± 1,27 
Spray     [CMC/Chi4] 20,30 ± 4,95 18,95 ± 3,25 14,15 ± 0,55 10,93 ± 1,86 
Dipping [CMC/Chi6] 4,22 ± 0,03 14,55 ± 0,17 7,79 ± 0,37 6,84 ± 1,65 
Spray     [CMC/Chi6] 8,13 ± 4,95 5,51 ± 0,44 8,90 ± 1,05 9,30 ± 1,06 

 

5.1.2.2. Composição química dos filmes de CMC/Chi via spray e dip coating 

 

A Figura 5.6 mostra o resultado de XPS com depth profiling (perfil de profundidade) para 

amostras contendo 20 bicamadas. 

 

Figura 5.6 – Composição axial obtida por XPS com perfil de profundidade para filmes de 20 
bicamadas feitos via dipping em pH (A) 4 e (B) 6 e via spraying em pH (C) 4 e (D) 6. 
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Tanto para o dipping quanto para o spraying, o aumento de pH levou a uma maior 

concentração de quitosana no sistema. Para o mesmo pH, o método de spraying resultou em uma 

menor quantidade de quitosana nas multicamadas polieletrolíticas de CMC/Chi, o que pode estar 

ligado ao fato da difusão não ser favorecida para esta técnica de deposição LbL. 

Para averiguar melhor essa hipótese, o espectro em alta resolução de N1s da superfície dos 

filmes de 20 bicamadas foi analisado (Figura 5.7).  

Esse espectro fornece informação sobre a formação do filme e interações entre as 

macromoléculas em diferentes pH e métodos LbL. Como já abordado neste trabalho, o pH é um fator 

chave para o grau de ionização de polieletrólitos fracos. Assim, em pH 4 a quitosana apresenta um 

maior percentual de grupos ionizados do que em pH 6. Outra observação é que a Chi é aparece mais 

ionizada para o método de dipping. Isto porque o método de imersão facilita a difusão e protonação 

da quitosana devido à presença constante do solvente (i.e., o substrato está o tempo todo imerso em 

meio aquoso). 

A Figura 5.8 exibida a seguir mostra o perfil de N1s ao longo da extensão dos filmes, nos 

quais é possível verificar que o pico referente aos grupos protonados da quitosana (em torno de 401 

eV) são menos pronunciados para os filmes feitos por spraying. 
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Figura 5.7 – Espectro de alta resolução para o nitrogênio (N1s): (A) deconvolução do pico para em 
���

� e C−N ou NH2. (B) Percentual de grupos funcionais em função do pH e método de deposição. 
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Figura 5.8 – Espectros de XPS com perfil de profundidade para filmes construídos em pH 4 via (A) 
dipping e (B) spraying e em pH 6 via (C) dipping e (D) spraying. 
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5.2. Uso de quitosanas controladas 

 

5.2.1. Materiais e métodos 

 

5.2.1.1. Materiais 

 

Foram utilizadas as quitosanas Chi37H, Chi20H e Chi20L como policátions, com solução em 

pH 3 na concentração de 1 g/L. O polímero combinado às quitosanas foi a CMC700 

(carboximetilcelulose com Mw ≈ 700000 g/mol e DS ≈ 0,9, da empresa americana Sigma-Aldrich), 

em pH 3 e na concentração de 0,5 g/L. 

 

5.2.1.2. Preparo e caracterização dos filmes 

 

Filmes de Chi e CMC foram construídos pelo método de spray-LbL, com 10 bicamadas, sobre 

slides de vidro pré-tratados e recobertos com PEI. A deposição por spray empregou o tempo de 5s de 

atomização para a solução de polímeros e para a água. O tempo de repouso entre cada atomização foi 

de 15s. A espessura dos filmes foi obtida pela técnica de perfilometria e informações sobre 

composição química por análises de XPS, como já descritos anteriormente.  

A molhabilidade e composição química das amostras de spray foram feitas em parceria com 

o grupo do Professor Diego Mantovani, da Université Laval, assessorado pela Doutora Pascale 

Chevallier e M.S. Juliana Miguel Vaz. 

A molhabilidade dos filmes foi determinada pelo método da gota séssil utilizando o 

equipamento Video Contact Angle System (VCA-2500 XETM, AST products Inc., EUA). As análises 

foram feitas a 25 oC com gotas de água Milli-Q com volume de 1 µL.  Os valores de ângulo de contato 

(AC) foram medidos pela deposição de 5 gotas de água por amostra, depositadas de forma a 

contemplar diferentes áreas dos filmes e os testes foram realizados em triplicata. O valor médio de 

AC foi a média dos valores de ângulos verificados pelos lados esquerdo e direito das gotas 

depositadas.  
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A composição química foi obtida pelo espectrômetro PHI 5600-ci system (Physical 

Electronics, Eden Prairie, MN, EUA) que empregava uma fonte de Raio-X de alumínio (Al K� 

1486.6 eV) com neutralizador para os espectros do tipo “survey” (varredura geral apenas para 

composição química global da superfície). Os espectros em alta resolução para carbono, nitrogênio e 

oxigênio foram registrados com um ânodo padrão de magnésio (Mg K� 1253.6 eV) sem 

compensação de carga. A função trabalho do espectrômetro foi calibrada de acordo com a posição 

CC a 285 eV. O ângulo de aquisição era de 45o (normal à superfície) e a área analisada era de 0,005 

cm2. 

 

5.2.2.  Resultados para quitosanas controladas 

 

De forma a complementar os resultados obtidos para a quitosana comercial, foram 

empregadas amostras obtidas vias DAIUS. A Figura 5.9 mostra que filmes menos espessos foram 

obtidos quando a Chi37H foi utilizada. Filmes contendo Chi20H e Chi20L não só cresceram mais, 

como tiveram valores muito próximos de espessura.  

 

 

Figura 5.9 – Espessura de filmes de CMC e Chi com 10 bicamadas construídos via spray-LbL. 

 

 Novamente, duas observações são reiteradas: (i) as quitosanas obtidas via DAIUS respondem 

apropriadamente de acordo com a sua microestrutura; para este caso, amostras com o mesmo grau de 
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acetilação mostraram a mesma tendência de espessura e (ii) o contato mais curto com o solvente 

durante a deposição por spray dificulta a difusão de moléculas, inclusive as mais curtas, de maneira 

que a menor Mv de Chi20L não favoreceu o crescimento do filme que a continha. 

 De maneira a suplementar o resultado de espessura, os valores de ângulo de contato mostram 

que filmes contendo Chi37H apresentam valores de ângulo de contato mais elevados (Tabela 5.2), 

uma vez que essa quitosana é mais rica em grupos acetamido, um dos fatores responsáveis pela 

insolubilidade da quitina em água. Assim, essa característica do polímero foi parcialmente transmitida 

ao filme. Filmes contendo Chi20L e Chi20H novamente mostraram resultados próximos e o valor 

menor de AC é justificado pela presença de mais grupos amino derivados da quitosana mais 

desacetilada. 

 

Tabela 5.2 – Resultados do teste de ângulo de contato e XPS para os filmes de CMC e Chi construídos 
via spray-LbL. AC se refere ao “ângulo de contato” com a água. 

*A razão entre as unidades repetitivas de quitosana e CMC foram baseadas somente nos espectros de superfície. 

 

Amostra Fotografia AC (°) Chi:CMC* 

[CMC700/Chi37H3]10 

 

44,03 ± 2,35 0,62 ± 0,01 

[CMC700/Chi20H3]10 

 

28,09 ± 3,51 0,88 ± 0,14 

[CMC700/Chi20L3]10 

 

29,68 ± 2,32 0,99 ± 0,08 
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 A Tabela 5.2 também mostra os resultados de composição química da superfície dos filmes. 

Os filmes apresentaram uma razão Chi:CMC inferior à unidade, o que indica que o polímero 

majoritário na composição do recobrimento é a carboximetilcelulose, o que é esperado já que na 

condição de pH 3 a CMC está fracamente carregada. Outra observação diz respeito novamente à 

similaridade de valores obtidos para filmes contendo Chi20H e Chi 20L. Esses valores próximos de 

composição química justificam o crescimento similar dos filmes. 

 Assim, verifica-se que, quando o spray-LbL é empregado para a formação de filmes contendo 

quitosanas controladas, o grau de acetilação da quitosana é o fator de maior influência para formação 

dos recobrimentos. Isso pode ser justificado pelo fato de que o menor tempo de contato entre substrato 

e solução polimérica favoreceu as interações de natureza mais forte, levado a uma maior deposição 

das quitosanas que estavam mais carregadas. Dessa maneira, além da microestrutura da quitosana, 

par de poliânion e pH, o método de deposição também é um fator a ser considerado na montagem de 

materiais à base de biopolímeros.  

 

5.3. Discussão 

 

O método layer-by-layer pode ser entendido como um processo no qual os segmentos dos 

polieletrólitos se comportam como pequenas peças carregadas (building blocks) e a posição e 

orientação dessas peças podem ser dirigidas de forma a se alcançar estruturas de grande complexidade 

[78, 197]. Tendo esse conceito como base, virtualmente, a construção de um filme layer-by-layer de 

polieletrólitos bastante carregados pode ser feita, com pouca ou nenhuma perda, via deposição por 

spray. E foram justamente essas as primeiras observações feitas quando a técnica de spray-LbL 

começou a ser empregada para polieletrólitos sintéticos fortes [195, 198]. 

Certamente, com o uso de biomoléculas e sistemas baseados em forças não-eletrostáticas, 

percebeu-se que o uso de diferentes técnicas de deposição poderiam resultar em recobrimentos com 

estruturas distintas [199, 200]. Assim, a questão da funcionalidade, mais do que a morfologia, passou 

a ser o critério fundamental para a adoção da técnica em substituição ao tradicional dip coating [194]. 

Isso porque, mesmo sendo conveniente, versátil e altamente reprodutível, o método de imersão pode 

consumir muito tempo dependendo da complexidade da nano/microestrutura construída [196]. 
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No experimento proposto neste trabalho com quitosana comercial, ambos os sistemas 

responderam propriamente ao pH do meio. Era esperado que filmes em pH 4 fossem mais espessos 

devido à baixa ionização da CMC [146], independentemente do método utilizado. 

Outra observação geral para os filmes de CMC/Chi é que aqueles feitos por dipping foram 

mais espessos e apresentaram topografia mais lisa. Kolasinska (2009) et al. [201] também verificaram 

que filmes feitos de SPS/PAH eram mais finos e rugosos quando a metodologia de deposição por 

spray era aplicada. Isso porque, ao mergulhar o substrato em uma solução aquosa por mais tempo, a 

uniformidade do recobrimento vai ser maior para o dipping, ocasionando filmes mais homogêneos 

em sua topografia. 

Como o sistema escolhido consiste em dois polieletrólitos naturais fracos, a interdifusão de 

pelo menos um dos polieletrólitos sempre será passível de ocorrer, como discutido no capítulo 4. O 

perfil de composição axial dos filmes mostrou que, para um mesmo valor de pH, os filmes montados 

por spray contêm um teor menor de quitosana. Esse resultado está de acordo com o esperado, visto 

que na montagem por spray a difusão e rearranjo de uma molécula no interior do filme vai ser 

dificultada, seja pelo menor tempo de exposição, seja pela menor disponibilidade de solvente no meio. 

Adicionalmente, os espectros de N1s ajudaram a elucidar a razão pela qual filmes feitos via dipping 

são mais espessos. A presença constante do solvente ajuda na protonação dos grupos amino, 

possibilitando um número maior de interações com segmentos de carga oposta do poliânion. Dessa 

forma, o filme pode crescer mais, já que há mais depósito de material durante o processo LbL e mais 

possiblidades de interação entre as moléculas.  

 

5.4. Conclusões do capítulo 

 

Filmes de CMC e quitosana comercial foram montados por spray e dip coating com o intuito 

de avaliar como o método de deposição é capaz de alterar as propriedades químicas e superficiais dos 

recobrimentos produzidos. A grande vantagem do spray residiu no fato da redução de tempo para a 

montagem do filme. Porém, a montagem rápida por meio da atomização resultou em filmes mais 

finos e com mais defeitos pontuais em sua topografia.  

Uma característica interessante da metodologia de spray é o fato de a difusão do polieletrólito 

não ser facilitada, já que o contato entre o substrato e a solução de polieletrólitos é reduzido, tanto em 
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tempo quanto em área. Assim, fundamentalmente, foi possível estabelecer relações entre a mobilidade 

da quitosana no interior dos filmes, não só pela arquitetura de sua cadeia, como demonstrado no 

capítulo, mas também pelo método de deposição LbL adotado.  
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6. Conclusões gerais e sugestão para trabalhos futuros 

 

O primeiro resultado de grande importância foi a obtenção de amostras de quitosana (Chi) 

com propriedades controladas, com a colaboração do grupo do Professor Sérgio Paulo Campana Filho 

da Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo. As amostras continham 

diferentes valores de massa molar e grau de acetilação, dois parâmetros muito importantes para definir 

a funcionalidade da quitosana frente às mais diversas aplicações. Foi utilizada a técnica de 

desacetilação assistida por ultrassom e também irradiação de ultrassom para obter polímeros com as 

características desejadas.  

As diferentes propriedades da quitosana levaram a grandes mudanças no processo de 

formação dos filmes de layer-by-layer (LbL). Essas mudanças foram confirmadas por técnicas 

avançadas para a caracterização física, química e físico-química de superfícies e materiais, em 

especial análises de Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raio X (XPS) para explorar a 

química de formação dos filmes, explorando as diferentes quitosanas. O XPS foi acompanhado com 

a ferramenta depth profiling, que por meio de uma fonte de ���
�  permitiu a remoção controlada de 

material orgânico de um recobrimento. Assim, não só a superfície, mas as camadas interiores dos 

filmes também puderam ser analisadas quimicamente. Essa técnica precisa e sofisticada foi o marco 

forte do projeto e permitiu explorar os fundamentos do layer-by-layer de maneira clássica.  

As análises de XPS com depth profiling mostraram que os filmes não são estratificados e que 

o nome “layer-by-layer” diz respeito à técnica de fabricação e não à estrutura final do filme. Além do 

mais, existe uma correlação entre as propriedades das amostras de quitosana empregadas com a 

composição global do filme. O resultado de perfil de profundidade é inédito e importante para a área 

de engenharia de materiais, já que a literatura carece de resultados fundamentais sobre a arquitetura 

da quitosana em filmes finos. 

Em seguida, foram feitos estudos de interdifusão molecular em filmes finos de quitosana e 

carboximetilcelulose (CMC). São poucos estudos que exploram a difusão de um polímero 

negativamente carregado (no, caso, o poliestireno sulfonado, SPS) em um filme de polissacarídeos. 

Este modelo serviu para ilustrar de forma simples como a quitosana interage com moléculas muito 

diferentes entre si (CMC e SPS). Ligações fortes foram verificadas para o complexo Chi/SPS, 

resultado das interações eletrostáticas entre os polímeros. Já o sistema CMC/Chi é complementado 
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por interações não-eletrostáticas ou de natureza eletrostática mais fraca (e.g. ligação hidrogênio). 

Essas mudanças foram verificadas pelo estudo de espectros de XPS de alta resolução e são 

importantes para o entendimento dos sistemas de LbL que contém quitosana. O método LbL se baseia 

nas mais diversas interações entre as moléculas, e essas interações são a força-motriz para a formação 

do filme. Sendo assim, como a quitosana é muito versátil em se ligar com diferentes moléculas, isso 

explica o porquê este polímero é tão popular no cenário dos filmes automontados. Na literatura, há 

poucos trabalhos que exploram fundamentalmente as interações da quitosana com diferentes 

poliânions e, até onde temos conhecimento, não há estudos que combinem simultaneamente testes de 

difusão com análises de interação no nível molecular de polieletrólitos em filmes finos.  

Por fim, foram mostradas análises de spray-LbL, uma vertente da técnica que tem como 

vantagem a redução de tempo e facilidade de aumento de escala em comparação ao método de 

imersão convencional de layer-by-layer. O sistema escolhido foi também o CMC/Chi, e mostramos 

que o processo de spray tem potencial para formação rápida, fácil e homogênea de recobrimentos. 

No entanto, pelo XPS, verificamos que há diferenças químicas na superfície, em especial ao grau de 

protonação da quitosana. Esse resultado é bastante importante pois mostra que diferentes métodos de 

construção de filme podem gerar nanoestruturas distintas entre si.  

 Como sugestão para trabalhos futuros, seria interessante complementar os testes 

antimicrobianos apresentados neste trabalho. Mostramos que ao modificar a microestrutura da 

quitosana, a capacidade antibacteriana dos recobrimentos foi alterada. Um trabalho exploratório mais 

focado em substratos têxteis e dispositivos médicos, já que esses produtos são de grande interesse 

comercial e com grande potencial de mercado. 
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Apêndice 1 – Exemplos de cálculos para gráficos de fração molar da unidade repetitiva (U.R.) 
dos filmes 
 

A Figura A.1 (A) mostra um gráfico convencional da obtenção da composição atômica global 

de um filme de CMC e Chi em função do número de ciclos de remoção de material pelo C60
+. Para 

construir o gráfico da Figura A.1 (B) é preciso conhecer a estrutura química dos polímeros utilizados 

e também a espessura do filme. 

 

Figura A.1 – (A) Gráfico de composição atômica global do filme [CMC/Chi20H3]20 em função do 
número de ciclos de remoção de material polimérico (dados brutos). (B) Dados tratados convertendo-
se o número de ciclos de sputtering por espessura e a composição global por fração molar dos 
polímeros. 

  

 O XPS detectou 5% de silício após 40 ciclos de sputtering. A espessura do filme, obtida por 

perfilometria, foi de 829 nm. Assim, cada ciclo removeu 20,7 nm. É importante notar que no ponto x 

= 0 ciclos de remoção, a espessura sobre o silício era de 829 nm, já que o material estava intacto. No 

ponto x = 40, a espessura sobre o silício era de 0 nm. A relação entre ciclos de remoção e espessura 

sobre o silício foi considerada linear. Assim: 

 



114 
 

��������� ����� � ���í��� (��)= 829�� − 20,7�� × ������ �� ���������� 

 

Para o ponto da superfície (ciclo de remoção = 0) tem-se a seguinte composição (Tabela A.1): 

 

Tabela A. 1 – Composição atômica global da superfície do sistema [CMC/Chi20H3]20 

C 1s % N 1s % O 1s % Si 2p % 

69,33 3,82 26,85 0,00 

 

Para o filme de [CMC/Chi20H3]20, as unidades repetitivas médias da CMC com grau de substituição 

0,9 e da quitosana com GA de 20% são: 

 

Carboximetilcelulose: C7,7O6,9H10,9Na0,9 

Quitosana: C6,4N1O4,2H11,4 

 

Tomando como base de cálculo o valor de 100%, temos então 3,82 U.R. de quitosana, visto 

que somente a quitosana possui nitrogênio. Como cada U.R. de quitosana possui 6,40 atómos de 

carbono, o número total de carbonos referentes a quitosana no sistema é de 24,40. Assim, o número 

de carbonos total de CMC do sistema será 44,90 (número de átomos de carbono global menos número 

de átomos de carbono da quitosana). Cada U.R. de CMC possui 7,70 átomos de carbono, assim, o 

número de U.R. de CMC é 5,83. Convertendo para fração molar, temos então: 

 

���çã� ����� �ℎ� =
3,82

3,82 + 5,83
= 0,40 

���çã� ����� ��� =
5,83

3,82 + 5,83
= 0,60 

 

E esse mesmo modelos de cálculo foi feito para todos os pontos do sistema. 
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Para o sistema SPS/Chi, o cálculo é bem mais simples, já que o enxofre é exclusivo do SPS 

e o nitrogênio é único da quitosana. A Tabela A.2 mostra a composição da superfície de um filme 

de [SPS/Chi20H3]50: 

 

Tabela A.2 – Composição atômica global da superfície do sistema [SPS/Chi20H3]50 

C 1s % N 1s % O 1s % S 2s % Si 2p % 

58,70 6,14 32,77 2,39 0,00 
 

Assim, as frações molares das U.R são: 

 

���çã� ����� �ℎ� =
6,14

6,14+ 2,39
= 0,72 

 

���çã� ����� ��� =
2,39

6,14+ 2,39
= 0,28 
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Apêndice 2 − Ajuste da máquina de spray-LbL 
 

Para verificar se a deposição via spray produziria filmes com boa repetibilidade, foi feito o 

teste comparativo entre esta metodologia e a técnica de dip coating (imersão). Uma maneira de 

verificar se a deposição apresenta confiabilidade é utilizar polímeros sintéticos que, quando em 

solução, são polieletrólitos fortes. Dessa maneira, a forte interação entre as cargas opostas destes 

polímeros é menos dependente de tempo, pH e presença abundante de solvente para a formação de 

um complexo polieletrolítico. Assim, a diferença, principalmente em termos de espessura de filme, 

deve ser mínima quando as duas metodologias distintas de deposição são comparadas. 

 

Materiais: poli(etilenoimina) (PEI, massa molecular média  7,5  104 g/mol g/mol, 50% 

(m/m) em solução aquosa), poli(cloreto de dialildimetilamônio) (PDAC, (C8H16ClN)n,  massa 

molecular média  1 - 2  105 g/mol , 20% massa em solução aquosa), e o poliestireno sulfonato de 

sódio (SPS, (C8H7NaO3S)n, massa molecular média  7  104 g/mol) foram adquiridos da Sigma-

Aldrich (USA). O PDAC é um polieletrólito catiônico, e sua estrutura molecular está representada na 

Figura A.2. O SPS é um polieletrólito aniônico e sua estrutura molecular está representada na Figura 

A.3. Ácido clorídrico, hidróxido de sódio e cloreto de sódio são da marca Synth (Brasil). 

 

Figura A.2 – Representação da estrutura química do poli(cloreto de dialildimetilamônio) (PDAC). 

 

Figura A.3  – Representação da estrutura química do poliestireno sulfonato de sódio (SPS). 
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Preparo das Soluções e do substrato: Todos os polieletrólitos foram utilizados sem purificação 

prévia. O pH das soluções de polieletrólitos foi ajustado com 1,0 M HCl ou 1,0 M NaOH. Todos os 

reagentes eram de grau analítico. As soluções de PDAC e SPS foram preparadas para se obter 

concentrações de 10-2 M (baseado na massa molar da unidade de repetição) destes polímeros 

dissolvidos em água Milli-Q 18,2 M·cm. O pH das soluções de polieletrólitos, bem como das águas 

de lavagem, foi ajustado para 4,0±0,1. Os substratos de silício foram tratados como descrito no 

capítulo 4 e recobertos com PEI. 

 

Montagem dos filmes por imersão: Filmes de 15 bicamadas de PDAC/SPS foram montados 

por imersões alternadas dos substratos de silício em soluções de polieletrólitos de cargas opostas 

durante 15 minutos, intercaladas por lavagens em água Milli-Q durante 2, 1 e 1 minuto(s), 

respectivamente. Utilizou-se o equipamento automatizado LbL Nanostructure Pro. 

 

Montagem dos filmes por atomização: Os recobrimentos por spray foram feitos com uso do 

equipamento Spray LbL Nanostructure Pro. Em todos os experimentos por atomização foi utilizado 

o tempo de 5 segundos por deposição e por etapa de lavagem. Entre cada atomização, foi estabelecido 

um tempo de 15s para secagem do substrato. 

 

Planejamento Experimental: A Tabela A.3 ilustra como os experimentos para medida de 

espessura dos revestimentos foram planejados. O objetivo foi avaliar a repetibilidade do processo de 

dipping e de spray coating. 

 

Tabela A.3 – Planejamento dos Experimentos de Perfilometria 

Método Disco Lâmina (L) Batelada 

Dipping A 1 1 
Spray B  2 2 

 

As lâminas eram provenientes de dois discos de silício, como ilustra a figura a seguir. Os 

experimentos foram feitos de forma a contemplar tanto lâminas provenientes do mesmo disco, quanto 

lâminas vindas de discos diferentes. 
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Figura A.4  – Obtenção das lâminas a partir dos discos de silício. 

 

Resultados e Discussão 

 

Medidas de Espessura: Os resultados de espessura e o desvio padrão (DP) obtidos pela técnica 

de perfilometria são mostrados na Tabela A.4.  

 Tendo em vista que os fatores avaliados podem atuar de maneira diferente dependendo do 

método de deposição das multicamadas, optou-se por realizar uma análise de efeitos das variáveis 

estudadas. 

O planejamento de experimentos é uma ferramenta com base estatística para determinar quais 

fatores têm maior impacto sobre uma determinada resposta. A seguir, são apresentados alguns 

conceitos úteis para o entendimento do planejamento experimental aplicado a este trabalho. 

 

 Fator: São as variáveis independentes do sistema em estudo. Três fatores foram avaliados: 

bloco, batelada e lâmina. 

 Resposta: São as variáveis dependentes do sistema em estudo. A resposta obtida foi a 

espessura. 

 Sistema: Foram avaliados dois sistemas: spray e dipping. 



119 
 

 Nível: Condição de operação de cada um dos fatores de controle investigadas nos 

experimentos.  

 Efeito: Variação ocorrida na resposta quando se muda do nível baixo (–) para o nível alto (+). 

O valor do efeito é uma forma de quantificar a influência das variáveis independentes sobre a resposta 

de interesse. 

o Efeito principal: É a diferença média observada na resposta quando se muda o nível 

das variáveis independentes investigado. 

o Efeito de interação: A interação entre as variáveis independentes não é negligenciada 

quando se aplica o DoE. Dois ou mais fatores afetam a resposta de forma dependente, 

como vai ser discutido na seção de resultados.  

 Erro–padrão: Medida da variação da média amostral calculada. 

 

Tabela A.4 – Espessura dos revestimentos obtidos por diferentes técnicas de LbL, em diferentes 

bateladas, lâminas e discos de silício. 

Amostra Método Disco Batelada Lâmina (L) Espessura (Ǻ) DP (Ǻ) 

1 Dipping A 1 1 594 36 

2 Dipping A 1 2 624 52 

3 Dipping A 2 1 729 95 

4 Dipping A 2 2 679 64 

5 Dipping B 1 1 659 65 

6 Dipping B 1 2 613 112 

7 Dipping B 2 1 695 69 

8 Dipping B 2 2 705 44 

9 Spray A 1 1 608 41 

10 Spray A 1 2 703 84 

11 Spray A 2 1 706 84 

12 Spray A 2 2 553 24 

13 Spray B 1 1 551 38 

14 Spray B 1 2 630 67 

15 Spray B 2 1 556 43 

16 Spray B 2 2 682 84 
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Análise de Efeitos: o efeito principal de um fator – por exemplo, o fator Batelada – pode ser 

entendido como a variação causada na resposta quando percorremos todos os níveis deste fator. 

Assim, a passagem do nível mais baixo (Batelada 1) para o nível mais alto (Batelada 2) do fator 

Batelada levou a um aumento de 79,7 Ǻ na espessura do filme pelo método do dipping, como mostra 

a Tabela A.5.  

 

Tabela A.5 – Estimativa dos Efeitos para cada método de LbL. 
 

Dipping (Ǻ) Spray (Ǻ) 

Média 662,3 623,6 

Bloco 11,9 -37,5 

Batelada 79,7 1,2 

Lâmina -14,0 36,8 

Bloco x Batelada -15,6 27,5 

Bloco x Lâmina -4,0 65,5 

Batelada x Lâmina -6,1 -50,1 

 

Pelas Tabelas A.4 e A.5, verifica-se que os valores de espessura dos revestimentos feitos por 

dipping e spray são próximos, quando consideramos o desvio-padrão das medidas. O que desperta a 

atenção, no entanto, é o efeito de cada fator nos diferentes métodos de deposição, pois é possível 

observar que, embora os resultados de espessura sejam próximos, os fatores exercem efeitos 

diferentes em cada método. 

Para o método de dipping, entre os efeitos principais, verifica-se que o fator Batelada foi o 

maior responsável por diferenças nas espessuras no filme. Já para o método de spray, diferentemente 

do dipping, o fator Batelada foi o menos pronunciado entre os efeitos principais. Isso mostra que 

repetir experimentos no processo de imersão (dipping) é uma tarefa que exige mais cuidado, quando 

comparado ao spray coating. Um fato a ser considerado é que, por ser um método que requer mais 

tempo de deposição das multicamadas, o dipping está mais sujeito a variações de temperatura e 

umidade do meio durante o processo de montagem dos filmes. Além disso, no spray coating a redução 

do tempo de contato polieletrólito/substrato evita a difusão e complexação das cadeias poliméricas 

em regiões do substrato com alta concentração de cargas – fenômeno típico do método de imersão. 

No spray coating não há risco de contaminação de solução de PDAC por SPS ou vice-versa, pois não 

há contato direto entre o substrato e os béqueres que contém as soluções polieletrolíticas, como 

acontece no dipping. 
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Em contrapartida, a procedência das lâminas de Si mostrou exercer maior influência no 

método de spray do que no processo por imersão. Por consequência, o spray coating exige maiores 

cuidados no tratamento dos substratos e também melhor ajuste do equipamento para que as lâminas 

sejam igualmente atingidas pelos jatos do spray. 

Assim, pode-se verificar que, mesmo que os métodos resultem em filmes com espessuras 

próximas, os fatores avaliados podem atuar de forma diferente sobre o processo de montagem dos 

filmes. 

O grande diferencial, no entanto, foi o tempo do processo de montagem do filme. O dipping, 

contabilizando os tempos de adsorção dos polieletrólitos e também os da etapa de lavagem levou 9,5 

h para a formação de filmes de 15 bicamadas de PDAC/SPS; o processo de deposição por spray 

coating durou 20 min, para a montagem do mesmo filme. Por fim, pela similaridade de espessura 

entre os filmes, consideramos que a máquina de spray estava ajustada corretamente para a formação 

de filmes multicamadas. 
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