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1. RESUMO  

   O número de pesquisas envolvendo a quitosana aumentou 

consideravelmente nos últimos anos.  

 Existem trabalhos que relatam o uso da quitosana na absorção de gorduras 

e em diversas aplicações, incluindo os alimentos funcionais. Existe, entretanto uma 

controvérsia na explicação do mecanismo de ação desse polímero. A quitosana 

também é usada como antioxidante natural em formulações como maionese. 

Estudos realizados por Garcia e colaboradores relataram que a adição da quitosana 

teve influência na estabilidade da maionese. Por outro lado existem os flavonoides, 

que também atuam como antioxidantes e que possuem funções fundamentais na 

fisiologia vegetal, tais como: proteção contra danos causados por radiação UV, 

sinalização visual das flores e frutos e reguladores da quantidade de ferro envolvidos 

na fosforilação. Estima-se que 2% de todo carbono fotossintetizado pelas plantas 

são convertidos em flavonoides ou em compostos relacionados. Mais de 8000 

flavonoides já foram isolados de plantas e identificados. Nesse sentido, este 

trabalho tem como foco o estudo da interação entre a quitosana e flavonoides já que 

trabalhos relatando essa interação são escassos.  

 

2. INTRODUÇÃO  

Devido à natureza de sua configuração química e as suas propriedades, tais 

como alta hidrofilicidade, em decorrência ao seu grande número de hidroxilas; um 

grande número de grupos -NH2 ativos quimicamente; flexibilidade da cadeia 

polimérica entre outros, a quitosa (Figura 1) tem sido amplamente utilizada.  

 

Figura 1- Estrutura da unidade monomérica da quitosana {poli[β-(1,4)-2-amino-2-

desoxi-Dglucopiranose. 

 

Estas características, ao lado da facilidade de aquisição a partir de fontes 

naturais e renováveis, têm despertado interesse em aplicações em diversos campos, 

como sistemas de liberação de drogas, espessante para cosméticos e alimentos e 

tratamento de água. 



Os flavonoides são importantes componentes da dieta humana embora, 

geralmente, sejam considerados não nutrientes, ou seja, substâncias sem valor 

nutritivo. Os flavonoides são importantes componentes da dieta humana embora, 

geralmente, sejam considerados não nutrientes, ou seja, substâncias sem valor 

nutritivo. A estrutura básica de um flavonoide (Figura 2) consiste em 15 átomos de 

carbonos dispostos em 3 anéis (C6C3C6) designados anéis A, B e C. As diferentes 

classes de flavonoides se diferem no nível de oxidação e no padrão (tipo e 

quantidade) de substituição do anel C, enquanto que os compostos pertencentes a 

mesma classe diferem-se apenas no padrão de substituição dos anéis A e B.  

 

Figura 2. Estrutura básica dos flavonoides. 

 

Estes compostos fenólicos são comumente chamados de antioxidantes e 

podem prevenir varias doenças associadas com o estresse oxidativo, como o 

câncer, doenças cardiovasculares, inflamação e outros. Vários estudos demonstram 

que estas substâncias diminuem o risco de se contrair estas moléstias. 

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é estudar a interação entre flavonoides e a 

quitosana. Também faz parte desse estudo avaliar a atividade antioxidante desses 

compostos utilizando o radical livre estável DPPH. 

 

4. METODOLOGIA  

 A parte experimental está dividida em duas etapas, sendo que a primeira 

consiste em estudar a interação entre os flavonoides e a quitosana e posteriormente a 

determinação da atividade antioxidante. 

As propriedades antioxidantes dos compostos serão avaliadas utilizando-se o 

método do radical DPPH, de acordo com os procedimentos descritos na literatura.  



5. DESENVOLVIMENTO  

Este trabalho foi iniciado com a determinação das propriedades dos 

compostos obtidos entre o flavonoide quercetina e a quitosana utilizando a 

espectroscopia de absorção no UV-Vísivel.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Monitorando-se as bandas de absorção na região do UV-Vis para a 

quercetina e posteriormente do composto formado com a quitosana observou-se um 

deslocamento de bandas de absorção para a região de maior comprimento de onda 

(deslocamento batocrômico), além de provocar uma diminuição na intensidade de 

absorção dessas bandas (deslocamento hipocrômico). Os espectros de absorção na 

região do UV-Vis não contribuem significantemente para elucidação de estruturas, 

porém demonstram evidências de que tenha havido interação devido aos 

deslocamentos observados nas bandas de absorção da quercetina. 
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