
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS  

 

PLANO DE TRABALHO DO ALUNO 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS ESPECTROFOTOMÉTRICOS E 

RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA PARA A DETERMINAÇÃO DA 

CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DE FILMES À BASE DE QUITOSANA.  

 

 

 

 

 

Discente: Marcel Bueno Santana Junior 

Orientadora: Profª. Drª. Paula Becker Pertuzatti Konda 

 

 

 

 

 

BARRA DO GARÇAS - MT 

Maio de 2019 

 

 
 



 
 

1. JUSTIFICATIVA 

A quitosana é um polímero cujas propriedades vem sendo estudadas em aplicações 

industriais e tecnológicas, pois suas propriedades atóxicas, biodegradável e biocompatível 

fazem com que esse composto seja singular e de grande potencial para ser utilizado nas 

indústrias alímentícias. A quitosana têm propriedades antioxidantes, por isso, faz-se necessário 

utilizar-se de metodologias de quantificação para determinar a capacidade antioxidante desse 

composto.  

 A comparação dos métodos de interesse do presente projeto é relevante, pois, permitirá 

que as futuras análises sejam realizadas mais rapidamente, com maior precisão e estabilidade 

do material. Outrossim, com o conhecimento das propriedades antioxidantes do filme de 

quitosana, será possível realizar a elaboração inovadora de embalagens ativas, sendo uma 

alternativa na substituição de filmes plásticos derivado do petróleo, por este motivo, há uma 

crescente busca por novos materiais que sejam de baixo custo, de fácil degradação e utilização 

de matéria-prima mais acessível.  

 Destarte, após o término da pesquisa será possível identificar o método mais eficaz para 

analisar a capacidae antioxidante do filme de quitosana, possibilitando, assim, um estudo mais 

abrangente sobre as caracteristicas ativas do material. 

 

2. OBJETIVO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade antioxidante em filmes de 

quitosana comparando a eficiência de determinação entre os metódos espectrofotométrico por 

DPPH (radical 1,1-diphenil-2-picrilhydrazil), ABTS (radical 2,2’azinobis- (3- 

ethylbenzthiazoline -6-sulfonic acid)) medidos espectrofométricamente e por ressonância 

paramagnética eletrônica (RPE). 

3. METODOLOGIA A SER UTILIZADA 

 

3.1 Produção do filme de quitosana: 

 Para a elaboração do filme será necessário obter a quitosana comercial. A produção dos 

filmes dar-se-á pela pesagem desse composto em diferentes quantidades (0,5g; 1g; 1,5g) e, em 

um segundo momento, a mesma será diluída em ácido acético (1% v/v), obtendo-se a solução 

filmogênica de quitosana. Posteriormente, esta solução será submetida por agitação magnética 

por 12 horas. Logo em seguida, através da técnica de casting as soluções serão subdivididas em 

placas de petri para evaporação do solvente até a sua secagem e obtenção dos filmes.  



 
 

 

3.2 Ângulo de contato: 

Para a realização do teste de ângulo de contato, as amostras do filme de quitosana (2cm²) 

em triplicata serão distribuídas em lâmina e levadas ao equipamento para medição colocando 6 

gotas de água destilada em cada amostra do filme por meio de uma seringa de 3µ. Será 

observado o comportamento da gota para a determinação da capacidade hidrofílica ou 

hidrofóbica do filme sendo feito o cálculo do ângulo de contato.  

3.3 Intumescimento: 

Para a determinação da análise de intumescimento, será realizada em triplicata, onde, 

cada uma das amostras de filme de quitosana (2cm²) de diferentes composições serão pesadas 

na balança analítica e imediatamente imersas em recipientes contendo 20mL de água destilada. 

Em seguida cada amostra será retirada da água, seca e pesada em intervalos de 30 min durante 

12 horas e será observado a variação da massa inicial da amostra para realização dos cálculos. 

3.4 Preparo dos extratos para determinação da capacidade antioxidante: 

Serão preparadas soluções a fim de simular diferentes tipos de alimentos de acordo com 

o Regulamento Europeu (2011), sendo etanol: água (95:5; v/v) utilizado para simular alimentos 

gordurosos, etanol: água (10:90; v/v) utilizado para simular alimentos alcoólicos e ácido 

acético: água (3:97; v/v) utilizado para simular alimentos ácidos. As amostras dos filmes (2cm²) 

em triplicata, serão  adicionadas a 10 mL de cada simulante em béquer de 100 mL, em seguida 

serão levados para o banho ultrassônico por 30 minutos. 

3.4.1 Determinação da capacidade antioxidante pelo método DPPH (2,2- difenil-1-picril-

hidrazil). 

A análise de DPPH será realizadan com método modificado de Brand-Williams et 

al.,(1995). A análise de DPPH será realizada os extratos obtidos a partir dos filmes de quitosana 

(2cm²) em triplicata com a preparação da dissolução de 24 mg de DPPH em 100 mL de metanol 

(P.A.). Uma alíquota de 10 mL de solução mãe será misturada em 45mL de metanol para a 

obtenção da solução uso, a absorbância final da mistura será lida em espectrofotômetro Kasuaki 

UV-VIS. Em tubos protegidos da luz, 100µL de cada estrato será adicionado 3,9 mL de solução 

uso de DPPH, depois 30 minutos e após 24 horas a absorbância será lida e comparada com uma 

curva padrão de Trolox, para elaboração desta curva será preparada uma solução padrão de 

Trolox (2000µmol/L) da qual serão obtidas cinco diluições tendo assim os seis pontos da curva 

(50; 100; 500; 1000; 1500 e 2000 µmol/L de equivalente trolox). O estudo do perfil da 

capacidade antioxidante dos filmes de quitosana será realizado de acordo com López-de-



 
 

Dicastillo et al., (2011) com modificações.  Os tempos de extração estabelecidos serão 0; 5; 10; 

15; 20; 25 e 30 minutos e para o estudo da liberação a absorbância dos extratos será lida nos 

tempos de 0; 5; 10 20; 30 min, 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 e 24h a 517nm e comparadas com uma 

curva padrão de trolox, os resultados serão expressos em µmol de equivalente trolox)/g de filme 

seco. 

3.5 Determinação da capacidade antioxidante pelo método ABTS [2,2’-azinobis-(3-ethyl-

benzothiazoline-6-sulfonic acid)]. 

A determinação da capacidade antioxidante pelo método ABTS será realizada de acordo 

com o método modificado de Re et al., (1999). Sendo preparada uma solução estoque de ABTS 

7 mmol/L. Realizando o preparo da solução estoque de ABTS 7mmol/L em persulfato de 

potássio 2.45mmol/L e armazenando no escuro por 16 h a temperatura ambiente. A partir desta 

solução será preparada a solução utilizada durante a análise, diluindo a solução estoque com 

álcool etílico até uma absorbância de 0,70±0,02 a 734 nm lida em espectrofometro Kasuaki 

UV-VIS. Uma alíquota de 30 µL do extrato da amostra do filme de quitosana será adicionada 

em tubo de ensaio, com 3 mL da solução diluída de ABTS, depois de 25 min de incubação a 

30°C a absorbância será lida e comparada com uma curva padrão de Trolox e os resultados 

serão expressos em µmol de equivalência Trolox/g de filme. 

3.6 Método utilizando Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) 

As medidas de RPE serão realizadas utilizando o espectrômetro Miniscope MS300 da 

Magnettech, que se encontra no laboratório de Ressonância Paramagnética do Campus 

universitário do Araguaia (UFMT). Esse espectrômetro apresenta uma sensibilidade de 8x109 

spins/0,1 mT. A faixa de frequência de sua variação varia de 9,30 a 9,55 GHz (banda-X), o 

campo magnético de 500 a 4500 G, e o campo de modulação de 50mG a 7 G. 

As medidas serão realizadas com capilares de 50 μL e tubos de vidro próprios para RPE 

de dimensões 120 mm de comprimento e 3 mm de diâmetro. A inserção do tubo no equipamento 

RPE deve ser feita tal que toda porção da amostra esteja dentro da cavidade ressonante. Os 

parâmetros de operação do espectrômetro serão os mesmos em todas as medidas: campo central 

de 336,1 mT, varredura de 9,8 mT, tempo de varredura 100 segundos, ganho 500, potência de 

micro-ondas e modulação de 0,2 mT. Todas as medidas serão realizadas em ambiente 

condicionado em temperatura média de 25 °C. 

Nesse trabalho a metodologia utilizada será baseada e adaptada de Polak e Bartoszek 

(2015). Onde alíquotas de 50 μL radical DPPH em álcool metílico (1 mmol/L) ou do radical 

ABTS e 50 μL do extrato serão misturadas e agitadas por aproximadamente 20 segundos. Após 

esse tempo, a mistura será transferida para um tudo capilar, o qual será lacrado e depositado em 



 
 

tubo de vidro apropriado para RPE. Em seguida, o tubo será introduzido na cavidade ressonante 

do espectrômetro. Será preparada também uma curva padrão de Trolox diluído em álcool 

metílico para quantificar a capacidade antioxidante apresentados em μmol de Trolox 

equivalente (TE)/ g de amostra. 



 
 

4. CRONOGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 O plano de trabalho tem elaboração baseada no calendário acadêmico, com execução em prazo determinado de 12 meses e vigência entre 

agosto de 2019 a julho de 2020. Na Tabela 1 estão descritas as etapas e o período de execução das atividades a serem realizadas. 

Nº ATIVIDADES Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Revisão Bibliográfica X X X X X X X X X X 
X X 

2 Produção do Filme X X X X       
  

3 Ângulo de contato    X X      
  

4 Intumescimento      X X    
  

5 Encaminhamento de relatório 

parcial à PROPeq 

      X    
  

6 Análise DPPH        X   
  

7 Análise ABTS         X  
  

8 Análise de antioxidante 

utilizando ressonância 

paramagnética 

  X X X X X   
 

  

9 Participação em eventos 

científicos 

 
 X X      X   

10 Discussão dos resultados e 

elaboração de artigo 

científico. 

 
 X  X       X X 

11 Submissão do artigo para um 

periódico 

 
          X 
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