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Resumo: A quitosana é um polissacarídeo denominado β-(1–4)-N-acetil-D-

glucosamina. Ela é usada em vários produtos como hidrogéis, membranas, 

nanofibras, miçangas, micro/nanopartículas, esponjas e sistemas de entrega de 

drogas. Este polissacarídeo possui propriedades antimicrobianas, antifúngicas e 

antitumorais. Neste trabalho realizamos um estudo sobre as propriedades 

estruturais e espectroscópicas de membranas de quitosana contendo o princípio 

ativo cânfora. A cânfora (C10H16O) é um terpenóide que pode ser obtido do látex 

da árvore Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, pertencente à família Lauraceae, 

que é encontrada nas Américas do Leste e do Sul e em países asiáticos. Este 

produto natural é um precursor para a síntese nanotubos de carbono. A cânfora 

é um remédio popular bem estabelecido e é comumente usada na pele para 

aliviar a dor e reduzir a coceira e para tratar fungos das unhas dos pés, verrugas, 

picadas de insetos, herpes labial e hemorroidas. Também é usado como 

repelente de insetos e em doces para mantê-los desinfetados de germes. As 

amostras de membranas de quitosana com cânfora nas concentrações de 5%, 

10%, 15%, 30% e 40% foram caracterizadas por espectroscopia de Raman com 

transformada de Fourier (FT-Raman) e Reflexão total atenuada no infravermelho 

com transformada de Fourier (ATR-FTIR). Nossos estudos revelaram não há 

diferença significativa nos espectros ATR-FTIR e FT-Raman das membranas 

contendo cânfora. As bandas espectrais resultam da simples sobreposição de 

seus componentes isolados. Portanto, não houve interações moleculares 

significativas entre o princípio ativo cânfora nas diferentes concentrações com 

os constituintes das membranas de quitosana.  
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