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 Nanofibras de quitosana e PLA foram sintetizadas eficientemente através da técnica 
de eletrofiação; 
 A análise de infravermelho  mostrou alterações nas bandas de amida I e II, 
característico da reação entre a genipina e quitosana. 
 A adição de genipina provoca aumento na viscosidade da solução e uma redução de 
cargas disponíveis; 
 Não houve alterações no ângulo de contato após a reticulação. 
 Os testes preliminares de solubilidade indicam que as matrizes são parcialmente 
solúveis em pH’s menores do que 7 o que torna essa nanofibra promissora para os 
testes de imobilização enzimática. 
 As análises e DSC e TGA serão realizadas para elucidar alterações  nas transições 
térmicas e estabilidade das matrizes. 
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A eletrofiação é uma técnica na qual nanofibras são 
produzidas a partir de uma solução polimérica submetida a 
uma variação de campo elétrico. É uma técnica muito 
versátil, pois possibilita a formação de nanoestruturas a 
partir de vários polímeros e copolímeros [1]. 

Materiais nanoestruturados são de grande interesse pois 
podem oferecer maior retenção de enzimas [2], além de 
outras biomoléculas. 
O objetivo principal deste trabalho foi produzir e 
caracterizar  nanofibras  de QUI/PLA  reticuladas com 
genipina  e empregá-las como suporte para  a imobilização 
de enzimas. 

 

Fig 1: Estrutura da Quitosana Fig 2:Síntese do Poli(ácido láctico) a partir do ácido láctico 

Ácido trifluorácetico (TFA) 98% (Sigma), Quitosana 75 – 85% desacetilada 
(Aldrich)(QUI), Poli(ácido láctico) (PLA) (Mw = 129.000 
g/mol)(Natureworks),. 

Adição de Genipina como agente reticulante da Quitosana 

Espectroscopia na região do infravermelho 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

Distribuição do tamanho das fibras 

Ângulo de contato com água 

A adição de Genipina as 
soluções contendo quitosana e 
PLA promove alterações nas 
cargas presentes na solução. A 
alteração de cargas gera 
instabilidade no jato e alteração 
da morfologia. 
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O aumento no diâmetro das fibras 
está relacionado a variações na 
viscosidade da solução. A adição de 
genipina provoca instabilidade no  
jato em função da redução de cargas 
na solução. Essa instabilidade gera 
jatos secundários com diâmetro de 
fibra menor. 
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O cárater hidrofílico das 
nanofibras não foi alterado 

pela adição de genipina 

Foram observadas mudanças nas bandas de 
amida I (1673 cm-1) e amida II (1532 cm-1), as 
quais estão relacionadas com a  reação de 
reticulação entre a genipina e grupo NH2 da 
quitosana.  As nanofibras de quitosana  e PLA 
apresentaram bandas de absorção 
características dos polímeros puros. Não houve 
deslocamento ou surgimento de novas bandas 
mostrando que não há qualquer reação entre a 
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