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Resumo  
A quitosana é um polissacarídeo obtido a partir da hidrólise da quitina, em meio 
alcalino em temperaturas elevadas. A utilização da quitosana está relacionada 
diretamente com a massa molecular (Mv) e o grau de desacetilação (DD) do 
polímero, sendo que estes determinam sua aplicabilidade e dependem das 
condições da reação de conversão da quitina em quitosana. O objetivo do trabalho 
foi determinar o grau de desacetilação e massa molecular da quitosana utilizando 
NaOH 47% (p/v), em tempos de 60 e 120 min e relação quitina/soluçãoNaOH de 
1:20 e 1:50 e produzir biofilme a partir desta quitosana. O DD foi determinado pelo 
método FT-IR, e a Mv pelo método viscosimétrico. O biofilme foi produzido a partir 
das etapas de dissolução em ácido acético (1% v/v), adição de plastificante (sorbitol) 
e secagem em estufa com circulação forçada de ar à 40°C por 24 h. Os biofilmes 
foram caracterizados segundo a tensão de ruptura (TR) e elongação (E), variação de 
cor (∆E), permeabilidade ao vapor de água (PVA) e microscopia eletrônica de 
varredura (MEV). A quitosana com maior DD (80±5%) e menor Mv (90±8 kDa) foi 
obtida em 120 min e na relação 1:50. O biofilme produzido nesta condição obteve 
uma tensão de ruptura e elongação de 10,3±0,3 MPa e 62±1,5%, respectivamente. 
A PVA obtida foi de 8,36±0,3 g.mm/ kPa.dia.m2 e  a ∆E foi de 2,25±0,08, com 
relação a MEV este biofilme obteve uma superfície mais lisa e homogênea quando 
comparado com os biofilmes obtidos em outras condições de desacetilação.  


