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RESUMO 
 
 

A goma de cajueiro (GC) tem sido explorada como matriz para filmes alimentícios, 

porém devido a suas características hidrofílicas, apresentam baixas propriedades de 

barreira que limitam sua aplicação. Alternativas como a modificação química, uso da 

nanotecnologia e adição de outros polissacaríedos para a formulação de blendas, 

permitem conferir melhorias nas  características físicas, de barreira e mecânicas em 

matrizes filmogênicas. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo modificar a GC 

com trimetafosfato de sódio (TMS) e desenvolver filmes à base de goma de cajueiro 

modificada e goma kappa (GK) adicionadas de nanocompósito de celulose (NC). De 

forma geral, a incorporação de NC e TMS mostaram um contribuição positiva em 

relação à barreira ao vapor de água dos filmes, apresentando valores que variaram 

de 3,71 a 5,3 g/h.m.Pa.  Esse aumento se deve à baixa higroscopicidade dos 

nanocristais de celulose e da reticulação da goma. Os filmes obtidos neste estudo 

variaram sua solubilidade de 69,22% a 94,37%, onde houve diferença significativa 

(p<0,05) entre os tratamentos. Estes resultados indicam uma boa interação das 

cadeias de GC e TMS, facilitados por uma boa dispersão da NC na matriz polimérica. 

Para as propriedades mecânicas, a adição de nanopartícula teve um efeito positivo, 

indicando que maiores porcentagens de NC proporcionam filmes com maior 

resistência à tração, elongação e tensão na ruptura. Em relação às análises térmicas, 

quatro estágios de perda de massa foram observados para os filmes de CG/GK. A 

segunda região de transição (composta por dois picos ou estágios) foi observada 

acima da temperatura de 200 °C a ±450°C. Nessa região, foram observados ombros 

na curva DTG a cerca de 230 °C antes do pico principal de decomposição. A divisão 

do segundo estágio em dois (formando ombros), estaria relacionada ao fato dos filmes 

serem compostos por mais de uma matriz polimérica, o que leva a comportamentos 

de degradação distintos. Para o FT-IR, os espectros dos filmes nanocompósitos 

apresentaram algumas das principais bandas oriundas da GC e da GK, com 

modificações na intensidade e alguns deslocamentos, apresentando poucas 

diferenças se comparados à amostra de GC pura, com picos característicos nas 

bandas 2927 cm-1, 1637 cm-1 e 1074 cm-1. Na MEV, os filmes mostram uma superfície 

rugosa com imperfeições, mas sem rachaduras, exceto a amostra T4 e T8, as quais 

apresentaram rachaduras em sua superfície, fato atribuído à concentração do agente 

reticulante TMS. Foi observado que os ângulos de contato apresentaram valores, 



entre 49,08° e 78,88°, sugerindo que houve diminuição da disponibilidade de interação 

entre a água e os sítios hidrofílicos. Em relação ao parametro de cor, os filmes  

apresentaram valor de luminosidade entre 89 e 91, considerados claros, indicando 

assim uma boa transparência. Em relação aos parâmetros a* e b*, apresentaram 

valores positivos  para ambos parâmetros, indicando que apresentaram tendência ao 

avermelhamento e amarelamento, resultando em coloração alaranjada. 

 

Palavras-chave: Biopolímeros. Design experimental. Permeabilidade ao vapor de 

água. Molhabilidade. Cor instrumental. 

  



ABSTRACT 

Cashew gum (CG) has been exploited as a matrix for food films, but due to its 

hydrophilic characteristics, it presents low barrier properties that limit its application. 

Alternatives such as chemical modification, use of nanotechnology and addition of 

other polysaccharides to the blends formulation, allow to check improvements in 

physical, barrier and mechanical characteristics in filmogenic matrices. In this sense, 

the objective of this work was to modify GC with sodium trimetaphosphate (STMP) and 

to develop films based on modified cashew gum and kappa gum (KG) added with 

cellulose nanocomposite (CN). In general, the incorporation of NC and STMP showed 

a positive contribution to the water vapor barrier of the films, presenting values ranging 

from 3.71 to 5.3 g/h.m.Pa. This increase is due to the low hygroscopicity of the 

cellulose nanocrystals and the crosslinking of the gum. The films obtained in this study 

varied their solubility from 69.22% to 94.37%, where there was a significant difference 

(p <0.05) between treatments. These results indicate a good interaction of the CG and 

STMP chains, facilitated by a good dispersion of the CN in the polymer matrix. For the 

mechanical properties, the addition of nanoparticle had a positive effect, indicating that 

higher CN percentages provide films with higher tensile strength, elongation and 

rupture stress. In relation to the thermal analysis, four stages of mass loss were 

observed for CG/KG films. The second transition region (composed of two peaks or 

stages) was observed above the temperature of 200 °C to ± 450 °C. In this region, 

shoulders were observed on the DTG curve at about 230 °C before the major 

decomposition peak. The division of the second stage into two (forming shoulders) 

would be related to the fact that films are composed of more than one polymer matrix, 

which leads to different degradation behavior. For the FT-IR, the spectra of the 

nanocomposite films presented some of the main bands from the CG and KG, with 

changes in the intensity and some displacements, presenting few differences when 

compared to the pure CG sample, with characteristic peaks in the bands 2927 cm-1, 

1637 cm-1 and 1074 cm-1. In the SEM, the films show a rough surface with 

imperfections, but no cracks, except the sample T4 and T8, which presented cracks in 

its surface, fact attributed to the concentration of the TMS crosslinking agent. It was 

observed that the contact angles presented values between 49.08° and 78.88°, 

suggesting that there was a decrease in the interaction between the water and the 

hydrophilic sites. In relation to the color parameter, the films had a brightness value 



between 89 and 91, considered clear, indicating a good transparency. In relation to the 

parameters a* and b*, they presented positive values for both parameters, indicating 

that they showed tendency to reddish and yellow, resulting in orange coloration. 

Keywords: Biopolymers. Experimental design. Permeability to water vapor. 

Wettability. Instrumental color. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A goma de cajueiro (GC) é um heteropolissacarídeo complexo exsudado 

de árvores de cajueiro (Anacardium occidentale L.), cujo monômero predominante é 

a galactose (72%) (RIBEIRO et al., 2016; PITOMBEIRA et al., 2015). E tem 

despertado o interesse de pesquisadores e estudos são relatados mostrando suas 

várias aplicações, tais como, material de parede para encapsulamento de óleos e 

pigmentos, matéria-prima para elaboração de filmes com propriedades terapêuticas, 

aplicação como agentes ativos em sistemas de extração, formação de 

nanocompósitos de celulose para liberação de fármacos e elaboração de filmes e 

revestimentos comestíveis (MOTHÉ;CORREIA, 2002; MOREIRA, 2007; OLIVEIRA et 

al., 2009; OFORIK-WAKYE; ASANTEWAA; KIPO, 2010; SILVA et al., 2010; SANTOS, 

2011; VITORINO FILHO, 2011; ABREU et al., 2012; ARAÚJO et al., 2012; MENDES, 

2012).  

Filmes formulados a partir de diferentes polissacarídeos têm sido 

exaustivamente pesquisados objetivando ampliar seu uso e proporcionar boas 

propriedades de barreira e proteção mais efetiva para os alimentos. A modificação 

química de polissacarídeos confere melhorias nas características, melhorando 

propriedades de barreira e mecânicas. Muitos desses polissacarídeos podem ser 

explorados como revestimentos comestíveis em alimentos, visto que são materiais de 

fácil obtenção, biodegradáveis e de uso sustentável. Dentre os diferentes 

polissacarídeos, amidos, pectinas e gomas de exsudados tem sido utilizadas como 

filmes e revestimentos.  

Filmes plásticos à base de petróleo são amplamente utilizados na indústria 

de embalagens. No entanto, os consumidores estão cada vez mais preocupados 

sobre os sérios danos que o plástico pode causar ao meio ambiente do que as suas 

vantagens devido à sua baixa biodegradabilidade e sustentabilidade. Portanto, o 

desenvolvimento de novos produtos biodegradáveis e ambientalmente amigáveis 

para a indústria de embalagens está se tornando cada vez mais necessário (KURT; 

TOKER; TORNUK, 2017).  

Considerando o atual cenário mundial onde se destaca a sustentabilidade 

através do aproveitamento dos recursos naturais e da diminuição do consumo de 

materiais não renováveis, o desenvolvimento de novos materiais de embalagens à 
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base de polímeros vegetais que permitam reduzir as perdas pós-colheitas de frutos e 

que reduzam o consumo de produtos sintéticos é cada vez mais incentivado. Porém 

muitos estudos são requeridos para viabilizar suas utilizações, sendo necessário 

investigar suas características químicas e tecnológicas para possíveis aplicações 

industriais. 

O campo de aplicação dos polissacarídeos tem sido largamente ampliado 

nos últimos anos, ocupando espaços antes pertencentes aos outros materiais como 

cerâmicas e metais. Essas novas aplicações requerem, necessariamente, novas 

propriedades que muitas vezes o polímero puro não possui. Umas das formas de 

modificar as propriedades dos polímeros é por meio da incorporação de cargas (talco, 

carbonato de cálcio, caulim, fibras de vidro), denominado de compósito polimérico 

(RODRIGUES et al., 2007). 

Polissacarídeos, quando modificados, têm suas propriedades melhoradas 

permitindo sua utilização em diversos segmentos industriais, principalmente na área 

médica e farmacêutica. Porém, fazem-se necessários mais estudos no que diz 

respeito à aplicabilidade de goma de cajueiro modificada como matéria-prima no 

desenvolvimento de filmes comestíveis para alimentos. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver tecnologias 

alternativas para o setor de embalagens a partir dos polissacarídeos goma de cajueiro 

e goma kappa e avaliar a influência da nanopartícula de celulose e do trimetafosfato 

(TMS) nas propriedades mecânicas, térmicas, de barreira e estruturais dos fimes 

formulados. 



 
 
 
 
 

 

18 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

2.1 Filmes ambientalmente amigáveis  

 
 

O uso de filmes em alimentos remonta ao Século XII na China, onde ceras 

foram usadas para revestir frutas cítricas para retardar a perda de água. O primeiro 

filme comestível usado para preservação de alimentos foi feito no século 15 a partir 

de leite de soja (Yuba) no Japão (SÁNCHEZ-ORTEGA et al., 2014). 

A substituição dos plásticos convencionais por materiais biodegradáveis 

vem mobilizando cientistas e ambientalistas há algum tempo. Neste contexto, o 

interesse na utilização de produtos de fontes renováveis e a produção de materiais 

plásticos com caráter biodegradável têm se intensificado como política em diversos 

setores da sociedade. Assim, observa-se um crescente interesse a nível mundial em 

relação aos polímeros biodegradáveis provenientes de recursos naturais e 

renováveis, principalmente quando se considera o desenvolvimento de produtos que 

provoquem menor impacto ambiental (PELISSARI et al., 2012).  

Satyanarayana, Arizaga e Wypych (2009), definem polímeros 

biodegradáveis como materiais obtidos da natureza ou por via sintética cujas ligações 

químicas são clivadas pelo menos em uma etapa por enzimas da biosfera, com 

condições adequadas de temperatura e pH e tempo de processamento total para a 

conclusão. 

A produção de embalagens biodegradáveis vem crescendo e encontrar 

novas soluções de embalagem para explorar vantagens ecológicas dos biopolímeros 

são importantes. Essa produção tem se mostrado muito promissora para um 

desenvolvimento mais sustentável (WALDMAN, 2010). 

Os polímeros biodegradáveis estão entre os mais estudados atualmente, 

sendo definidos como aqueles cuja degradação resulta da ação de organismos vivos 

como bactérias, fungos e algas (ASTM-D-883-00), gerando CO2, CH4, componentes 

celulares e outros produtos (FRANCHETTI; MARCONATO, 2006). 

O aumento do interesse em filmes ambientalmente amigáveis foi motivado 

pelo aumento da demanda do consumidor por segurança, conveniência e estabilidade 

dos alimentos, além da consciência dos efeitos ambientais negativos das embalagens 
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não biodegradáveis. Os biofilmes são produzidos a partir de 

recursos geralmente renováveis e, na maioria dos casos, degradarão 

mais prontamente do que materiais poliméricos. Mesmo que os alguns filmes não 

sejam consumidos, eles ainda contribuirão para a redução de 

poluição ambiental (DEHGHANI; HOSSEINI; REGENSTEIN, 2018). 

Filmes ambientalmente amigáveis têm funções similares às de embalagem 

convencional, incluindo como barreiras contra o vapor de água, gases e compostos 

de sabor e melhorando a integridade estrutural e propriedades de manuseio mecânico 

de alimentos. Embora não sejam destinados a substituir totalmente as embalagens 

convencionais, a eficiência da proteção de alimentos pode ser aumentada 

combinando embalagens primárias comestíveis e secundárias não comestíveis 

(GALUS; KANDZINA, 2015). 

Polímeros biodegradáveis são polímeros degradáveis nos quais a 

degradação resulta primeiramente da ação de microrganismos de ocorrência natural 

(PANTANO FILHO et al., 2001). Os polímeros biodegradáveis sofrem mais facilmente 

a ação de microrganismos por conterem funções orgânicas em suas cadeias alifáticas: 

carbonilas, hidroxilas, ésteres, hidroxiácidos, mais susceptíveis à ação enzimática. 

Entretanto, é importante lembrar que esta ação depende de vários fatores, tais como 

tipo de microrganismos presentes, condições do meio e propriedades do polímero 

(FRANCHETTI; MARCONATO, 2006).  

Quanto a sua origem, os polímeros biodegradáveis podem ser 

classificados, como não renováveis, oriundos do petróleo, como por exemplo, o poli 

(ε-caprolactona) (PCL) e os renováveis: os derivados de biomassa como o amido, 

celulose, quitosana, colágeno entre outros; os obtidos pela ação microbiana, como os 

polihidroxialcanoatos (GABOARDI, 2007). 

Biodegradabilidade, propriedades de barreira, biocompatibilidade e 

comestibilidade, além de não serem tóxicos e não poluentes, são algumas vantagens 

de filmes comestíveis e revestimentos sobre as embalagens tradicionais (DEHGHANI, 

HOSSEINI; REGENSTEIN, 2018). 

A embalagem biodegradável pode ser dividida em filmes comestíveis e 

filmes não comestíveis. Filmes comestíveis são preparados com materiais incluindo 

proteínas, polissacarídeos, e lipídios, enquanto os filmes não-comestíveis são 

fabricados a partir de ácido, polianidridos e álcool polivinílico (HANANI; ROSS; 
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KERRY, 2014). 

O uso de filmes e revestimentos em alimentos pode auxiliar na manutenção 

das suas propriedades funcionais e, quando portadores de substâncias bioativas, 

possibilitam o incremento das propriedades nutricionais ou nutracêuticas dos 

alimentos e a manutenção da sua estabilidade (PÉREZ et al., 2012). 

A adição de agentes estabilizantes em soluções de revestimentos tem 

mostrado preservar a integridade dos filmes em alguns casos, melhorando também 

suas propriedades mecânicas e de transparência. Os mais utilizados são as proteínas 

como a gelatina, a prolamina e o colágeno (LACROIX; TIEN, 2005).  

Pérez et al. (2012) relatam que filmes foram formados à base de amido 

modificados com trimetafosfato de sódio. Os filmes com amido modificado exibiram 

maior opalescência quando comparados àqueles com o amido nativo e houve 

diferenças entre ambas as biomatrizes para permeabilidade ao vapor de água, 

retenção de água e solubilidade em água.  

Os filmes quase sempre são elaborados pela técnica casting, a qual uma 

solução filmogênica é depositada sobre uma superfície sólida e após a secagem do 

solvente, é aplicado como uma embalagem (FALGUERA et al., 2011). A escolha da 

superfície é importante para obtenção de filmes que possam ser facilmente removidos 

sem que rasguem ou enrruguem (THARANATHAN, 2003). O método casting é o mais 

utilizado para estudos de filmes poliméricos relatados na literatura (JACQUOT et al., 

2014; MIRI et al., 2015; CLARO et al., 2018; OCHOA-YEPES et al., 2019). 

As funções a serem desempenhadas pelo filme dependem do produto em 

que o filme será aplicado, levando em consideração principalmente o tipo de 

deterioração a que o produto está sujeito (KESTER; FENNEMA, 1986).  

As principais funções do filme são: servir como barreira a elementos 

externos (umidade, oxigênio, dióxido de carbono, aromas, lipídios e outros solutos), 

funcionando como materiais seletivos quanto à transferência de massa; carregar 

propriedades ativas, como carrear aditivos alimentares e agentes antimicrobianos; 

melhorar a integridade mecânica e as características de manuseio de alimentos 

(ANDREUCCETTI, 2010; QUINTAVALLA; VICINI, 2002). Todas estas funções servem 

para proteger o alimento e aumentar sua vida de prateleira. 
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Para a formação de filmes, vários componentes são necessários, cada um 

com uma finalidade. Guilbert; Gontard (2005) explicam que, na formulação de 

bioplásticos, deve haver um componente capaz de representar uma matriz, ou seja, 

um polímero que tenha coesão e continuidade, formando estruturas contínuas, 

amorfas ou cristalinas. Além da matriz (geralmente uma macromolécula), que é o 

agente formador de filme, são necessários o solvente (água, etanol ou outros) e o 

plastificante (glicerol, sorbitol ou outros), entre outros componentes específicos de 

cada tipo de filme, como surfactantes e ajustadores de pH (DEHGHANI; HOSSEINI; 

REGENSTEIN, 2018). 

Filmes são definidos como finas camadas contínuas feitas a partir de 

componentes comestíveis (proteínas, polissacarídeos, lipídeos) e, em seguida, 

colocadas sobre ou entre os componentes alimentares (sem mudar os ingredientes 

originais ou método de processamento), desta maneira, protegendo o alimento contra 

elementos externos (fatores como umidade, gases, entre outros) e, 

consequentemente, mantendo a integridade do alimento, aumentando sua vida útil. 

Películas podem ser utilizadas para reduzir a migração de umidade, redução da carga 

microbiana (se este possuir agentes antimicrobianos), o que prolonga o período de 

conservação no aspecto de textura, brilho e cor. Os filmes ainda protegem alimentos 

contra desidratação e atuam como barreira a gases (oxigênio e dióxido de carbono) 

com os meios circundantes. Além disso, os filmes podem servir como veículos de 

compostos ativos, tais como antioxidantes, intensificadores de textura, entre outros 

(ACEVEDO-FANI et al., 2015). 

Embora filmes comestíveis não sejam destinados a substituir totalmente a 

embalagem tradicional, a adequação da proteção de alimentos pode ser melhorada 

combinando embalagens comestíveis primárias e secundárias embalagem não 

comestível. Embalagem secundária é geralmente necessária por razões higiênicas e 

de manuseio (DEHGHANI; HOSSEINI; REGENSTEIN, 2018). 

Em muitos casos, plastificantes são requeridos para elaboração de 

revestimentos e filmes comestíveis, principalmente os formados a base de 

polissacarídeos e proteínas. São moléculas de baixo peso molecular incorporados aos 

matériais formadores de filmes poliméricos e que diminuem a temperatura de 

transição vítrea dos polímeros, aumentando a flexibilidade e processabilidade dos 

filmes (HUN; CENNADIOS, 2005). 
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A principal vantagem de tais estruturas como potenciais materiais de 

embalagem de alimentos é a sua biodegradabilidade. Amido, celulose e seus 

derivados, pectina, quitosana, alginato, carragenina, pululana e goma de gelano são 

os principais materiais polissacarídicos testados como materiais de embalagem 

comestíveis (GALUS; KANDZINA, 2015). 

A funcionalidade e desempenho dos filmes comestíveis dependem da 

composição do biopolímero usado (conformação, peso molecular, distribuição de 

cargas, polaridade), das condições de fabricação (concentração de polissacarídeo ou 

proteína na dispersão filmogênica, tratamento térmico da solução, tipo e teor de 

aditivo, como os plastificantes) e das condições ambientais (temperatura e umidade 

relativa), importante pela natureza hidrofílica dos biopolímeros e do plastificante usado 

(FADINI et al., 2013). 

Uma estratégia para reduzir a absorção e a transferência de água através 

dos filmes e revestimentos é incorporar uma fase hidrofóbica constituída por lipídios 

na matriz polissacarídica (ROCCA-SMITH et al., 2016). Estes filmes incorporados com 

compósitos podem trazer melhores propriedades de barreira à umidade e resistência 

à água, quando os componentes são estruturalmente compatíveis. Assim, a junção 

de polissacarídeos com componentes lipídicos pode produzir filmes com propriedades 

interessantes e com possíveis potenciais para novas aplicações. Os materiais mais 

frequentemente utilizados para filmes e revestimentos comestíveis são polissacáridos 

(tais como amido, derivados de celulose, alginato, pectina, quitosano), proteínas (tais 

como gelatina, zeína, glúten, caseína de leite, soro de leite e proteínas de soja) e os 

materiais lipofílicos (tais como óleos vegetais, ceras) (NESTERENKO et al., 2013). 

A incorporação de diferentes aditivos nos filmes ou revestimentos tem a 

vantagem de permitir a liberação mais lenta desses compostos. Atualmente estes 

aditivos são geralmente ácidos orgânicos, óleos essenciais e extratos vegetais, 

bacteriocinas, proteínas e / ou quitosana, cada uma das quais tem efeitos sobre a 

oxidação lipídica, e decaimento proteolítico e microbiano (SÁNCHEZ-ORTEGA et al., 

2014). 
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2.2 MATRIZES BIOPOLIMÉRICAS PARA ELABORAÇÃO DE FILMES 

 
 
2.2.1 Polissacarídeos 

 
 

Polissacarídeos são polímeros naturais, os quais podem ser constituídos 

de um único ou de diferentes tipos de monossacarídeos ligados entre si por ligações 

glicosídicas. O termo “polissacarídeo” refere-se a estruturas compostas por mais de 

20 unidades de monossacarídeos que podem se unir centena de vezes para compor 

esta macromolécula. Esses polímeros se fazem presentes em todos os organismos 

vivos exercendo funções como elementos estruturais de paredes celulares, material 

de reserva suprindo o metabolismo energético, na matriz extracelular fornecendo 

proteção e suporte para células e tecidos, entre outras. Celulose, alginato, goma 

arábica e goma de cajueiro são exemplos de polissacarídeos (CUNHA et al., 2009). 

Biopolímeros, como polissacarídeos, proteínas e lipídios, fornecem 

alternativas promissoras aos plásticos. Entre eles, o polissacarídeo é um material ideal 

de escolha por causa de suas propriedades coloidais exclusivas, boas propriedades 

de formação de filme e alta estabilidade e miscibilidade (SUN et al., 2018). 

As propriedades dos polissacarídeos que influenciam as funções dos filmes 

incluem a presença ou ausência de ramificação, substituições nas unidades de 

açúcar, a carga elétrica e a média do peso molecular (DEHGHANI; HOSSEINI; 

REGENSTEIN, 2018). 

Certos polissacarídeos podem ser chamados de gomas, em sentido amplo, 

sendo conhecidos pela indústria por apresentar habilidades de produzir géis e 

soluções altamente viscosas em baixas concentrações de massa (MIRHOSSEINI; 

TAN, 2010). 

As gomas naturais são obtidas de diferentes origens, como algas (LEE et 

al., 2016), sementes (MUDGIL; KHATKAR, 2016) e exsudados (HOSSEINI, 2015). 

As gomas solúveis em água são também conhecidas como hidrocoloides e 

na indústria de alimentos são largamente utilizadas como ingredientes funcionais, 

atuando como modificadores de textura, agentes gelificantes, espessantes, 

estabilizadores, emulsionantes, agentes de revestimento, fibras dietéticas e filmes 

biodegradáveis (MIRHOSSEINI; TAN, 2012). 
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As gomas naturais têm sido extensivamente estudadas principalmente 

devido ao fato de serem biopolímeros que possuem uma grande variedade de 

propriedades reológicas e de composição. Essas características tornam os materiais 

versáteis, com uma ampla gama de aplicações que não são encontradas em outras 

classes de polímeros (RIBEIRO et al., 2016; KUMAR, 2012). 

  

 

2.2.2 Goma de Cajueiro 

 
 

Anacardium occidentale L. é uma árvore pertencente à família Anac-

ardiaceae, que cresce selvagem em muitos países tropicais e subtropicaispodendo 

crescer até 12 metros de altura. Podendo ser facilmente encontrada em países 

tropicais como o Brasil, principalmente no norte e na região nordeste (RIBEIRO et al., 

2016; PITOMBEIRA et al., 2015).  

A goma de cajueiro (GC) é extraída do exsudado do cajueiro, sendo 

considerada um polissacarídeo ácido complexo, composto de uma cadeia principal de 

α-galactose (1 → 3) com ramificações de -galactose (1-6). Seus principais 

constituintes são glicose, ramnose, arabinose, ácidos glicurônicos. A goma de cajueiro 

já foi estudada para as seguintes finalidades: produção de micro e nanocápsulas 

contendo óleos essenciais (HERCULANO et al., 2015), perfis de nanopartículas para 

carga de drogas (DIAS et al., 2016), camada-bylayer películas e agente emulsionante 

para a indústria alimentar (PORTO; CRISTIANINI, 2014; BOTREL et al., 2017).  

A GC é um biopolímero que contém compostos anfifílicos com 

propriedades emulsionantes satisfatórias (PORTO; CRISTIANINI, 2014). Este 

polissacarídeo tem sido investigado na produção de filmes comestíveis (RODRIGUES 

et al., 2014), fármacos (SHINDE, 2014), antimicrobianos (CAMPOS et al., 2012), 

comprimidos bucais (GOWTHAMARAJAN et al., 2012), alimentos e bebidas (GYEDU-

AKOTO et al., 2010). 

A goma de cajueiro, além da semelhança estrutural (ramificações) e 

química (açúcares componentes) com a goma arábica, tem um importante diferencial: 

sua alta disponibilidade na região Nordeste do território brasileiro, podendo gerar 

lucros no período da entressafra do caju. Além do elevado custo, ocasionalmente, a 

goma arábica tem sua importação comprometida pela dificuldade de fornecimento, 
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relacionada a problemas climáticos, econômicos e políticos da região africana 

produtora (ANDRADE et al., 2013). 

Carneiro-da-Cunha et al. (2009) estudaram as propriedades físicas de 

filmes e revestimentos comestíveis com goma de cajueiro para aplicação em maçãs. 

A presença do plastificante foi o fator principal nas propriedades dos revestimentos, 

pois permitiu maior interação entre a emulsão e a fruta, com diminuição da opacidade.   

 
 

2.2.3 Goma Kappa 

 
 

As carragenas são um grupo de polissacarídeos naturais que estão 

presentes na estrutura celular de algas do tipo Rodophyceae. É um polissacarídeo 

natural sulfatado e consiste em um dissacarídeo repetindo unidade de α- (1–3) -D-

galactose e β- (1–4) -3,6-anidro-D-galactose alternada (FOUDA et al., 2015).  

Devido ao conteúdo e localização do grupo sulfato na estrutura, a 

carragena é dividida comercialmente em três tipos principais de polissacarídeos 

sulfatados, incluindo κ (kappa), ί (iota) e λ (lambda) carragenas, por apresentarem 

uma estrutura central formada por galactose que diferem na proporção e localização 

de grupos ésteres de sulfato e na proporção de 3,6-anidrogalactose. Esses são os 

tipos mais utilizados na indústria (BLACKMORE; HARPELL, 2010; MACIEL et al., 

2008). 

As principais variedades utilizadas para a extração de carragena são as 

Gigartina, Chondrus e Iridaea, pertencentes à família Gigartinaceae, e as Euchema e 

Hypnea, pertencendo, respectivamente, às famílias Solieriaceae e Hypneaceae. As 

Gigartinaceae produzem carragenas do tipo Kappa (κ) e Lambda (λ), enquanto as 

Solieriaceae produzem carragenas do tipo Kappa (κ) e lota (ι) (FOUDA et al., 2015; 

QIN, 2018; SUN et al., 2018). 

Carragenas são usadas para gelificação, espessamento e estabilizante em 

uma variedade de aplicações comerciais, particularmente produtos alimentares e 

molhos. Além dessas funções, carragenas são utilizadas em formulações 

farmacêuticas, cosméticos e aplicações industriais. Em biotecnologia, a carragena é 

usada como gel para imobilizar células / enzimas (NECAS; BARTOSIKOVA, 2013). 
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A carragena atua também como emulsificante, mantém partículas em 

suspensão e controla fluidez. É utilizada em associação a outras gomas para 

obtenção de características desejadas em filmes (SASON; NUSSINOVITCH, 2018). 

As macroalgas vermelhas produtoras de ágar e de carragenana podem ser 

encontradas amplamente distribuídas em todo o planeta. Principalmente nos países 

como, Japão, China, Índia, Brasil, Estados Unidos, México, África do Sul, Marrocos, 

Portugal, Espanha, Chile, Taiwan, Filipinas, Egito, Nova Zelândia e Rússia 

(GANESAN, 2006). 

A principal fonte de matéria prima para produção da goma carragena no 

mundo é a alga vermelha Kappaphycus alvarezii (BIXLER; PORSE, 2010). Embora, 

não seja uma alga nativa do Brasil, seu cultivo é permitido no Litoral Sul Fluminense 

(IN n°185 de Julho de 2008/MMA), onde se concentra a produção nacional legalizada 

(PELLIZZARI; REIS, 2011). Além de Rio de Janeiro e São Paulo, os Estados do Ceará 

e do Rio Grande do Norte, são os responsáveis pelo cultivo da alga Gracilaria spp. O 

potencial da algicultura, no entanto, estende-se por todo o litoral brasileiro. Existem 

outros gêneros de macroalgas presentes no litoral nordestino, como a Hypnea 

musciformis e o Sargassum spp., que podem ser cultivados paralelamente. 

Entre eles, o monômero κ-carragena possui apenas um grupo sulfato e 

pode formar um hidrogel firme. No entanto, o filme derivado do hidrogel é também 

frágil e por vezes necessita ser usado em associação com outro biopolímero 

(PASCALAU et al., 2012) 

A kappa e a iota carragena formam géis termorreversíveis na presença de 

potássio e cálcio, em que o mecanismo de geleificação se faz por intermédio de duplas 

hélices formando uma rede tridimensional. A lambda-carragena não forma gel, por ser 

altamente sulfatada, atuando como espessante, emulsificante e apresentando 

qualidades sensoriais semelhantes às gorduras, o que torna interessante sua 

aplicação na indústria de carnes e de laticínios. As carragenas são solúveis em água 

a 80°C e as suas soluções são viscosas, com perfil pseudoplástico. Sob refrigeração, 

as carragenas formam gel por associação com proteínas, principalmente na presença 

de fosfatos (BLACKMORE; HARPELL, 2010). 

Para melhorar sua capacidade fimogênica, outros biopolímeros naturais, 

tais como nanofibrilas de quitina, extrato de semente de toranja, goma de alfarroba e 

alginato foram incorporados na estrutura para formar um filme compósito que poderia 
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superar as desvantagens de uma baixa resistência à tração e força (MARTINS et al., 

2012; KANMANI e RHIM, 2014; PAULA et al., 2015; SHANKAR et al., 2015). 

 
 
2.3 Modificação Química 

 
 

Alguns polímeros em seu estado nativo são sensíveis à umidade e solúveis 

à água; com efeito, devido à sua estrutura polimérica, podem ser modificados (PÉREZ 

et al., 2012) e tendem a ser facilmente biodegradáveis. Conseqüentemente, certas 

modificações parecem ser necessárias para melhorar suas propriedades.  

Em certas formulações de películas ou revestimentos, um agente de 

funcionalização é incluído para aumentar a hidrofobicidade do polímero, a fim de 

melhorar suas propriedades de barreira a gases e vapor de água, assim como 

aumentar as propriedades mecânicas de filmes ou revestimentos (LACROIX; TIEN, 

2005). 

Os polissacarídeos apresentam boas propriedades e tem a característica 

de formar géis ou soluções altamente viscosas. A estabilidade mecânica ou 

resistência em diferentes pH’s nem sempre são conseguidas para géis físicos. Por 

isso, algumas vezes é necessária a introdução de ligações covalentes para fortalecer 

o gel formado, inicialmente mantido apenas por interações eletrostáticas. Por 

exemplo, o uso de agentes reticulante pode proporcionar a formação de produtos 

insolúveis e com variadas capacidades de absorção de água (MACIEL, 2005). 

Com o objetivo de melhorar características que não são apresentadas no 

polissacarídeo nativo, é possível realizar modificações na sua estrutura. A modificação 

química confere melhores características ao polissacarídeo, permitindo novas 

aplicações do material. Outra maneira de modificar as propriedades dos polímeros é 

por meio do uso da nanotecnologia. Neste caso, partículas de escala nanométrica são 

aplicadas ao material, como argilas e celulose, objetivando melhorias nas 

propriedades mecânicas, de barreira e térmicas. 

As modificações químicas têm sido usadas como forma comun de mudificar 

as propriedades dos polissacarídeos, como a sulfatação (OPOKU; QIU; DOCTOR, 

2006), fosforilação (YUAN et al., 2005) e introdução de espaçadores com terminação 

em grupos carboxílicos (COSENZA et al., 2015). 
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A maioria das pesquisas que trabalham a partir do campo de materiais 

comestíveis concentraram-se em filmes compostos ou multicomponentes para 

explorar vantagens complementares de cada componente, bem como minimizar suas 

desvantagens (KUREK; GALUS; DEBEAUFORT, 2014). 

A reticulação consiste na introdução de moléculas de baixa massa 

molecular, chamadas de agentes de reticulação. A presença de grupos funcionais -

OH, -COOH e -NH2 na estrutura do polissacarídeo pode ser utilizada para a formação 

de ligações cruzadas através de reações com aldeídos, com moléculas bifuncionais 

ou íons, os quais permitem a formação de pontes entre duas cadeias do 

polissacarídeo. Dependendo da natureza do agente de reticulação, as principais 

interações na formação da cadeia são covalentes ou iônicas (MACIEL, 2005). 

Muitos relatos são encontrados quanto ao uso de trimetafosfato de sódio 

(TMS) como agente reticulante efetivo para polissacarídeos (CARBINATTO et al., 

2011; PÉREZ et al., 2012). O trimetafosfato de sódio é um sal de baixa toxicidade não 

ocasionando efeito adverso em humanos (WOO; SEIB, 1997).  

Gliko-Kabir (2000) relata que reticulou a goma guar com quantidades 

crescentes de TMS para reduzir suas propriedades de intumescimento para uso como 

veículo em formulações orais de liberação, especialmente em sistemas que liberam o 

fármaco nas porções distais do intestino delgado. Em pH básico, forma-se um éster 

fosfato complexo com duas unidades de polímero a partir da goma guar e TMPS. 

Para que o TMPS atue com maior eficiência no polissacarídeo, é 

necessária uma abertura da cadeia do fosfato, que é promovida com a alcalinização 

do meio de reação (LACK et al., 2007). 

 
  

2.4 Nanocompósitos 
 
 

Os nanocompósitos melhoram as propriedades das embalagens em termos 

de flexibilidade, durabilidade, estabilidade à temperatura e umidade, além das 

propriedades de barreira a gás (CHAUDHRY; NCASTLE, 2011). 

O campo de aplicação dos polímeros tem sido largamente ampliado nos 

últimos anos, ocupando espaços antes pertencentes a outros materiais como 

cerâmicas e metais. Essas novas aplicações requerem, necessariamente, novas 
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propriedades que muitas vezes o polímero puro não possui. Umas das formas de 

modificar as propriedades dos polímeros é por meio da incorporação de cargas (talco, 

carbonato de cálcio, caulim, fibras de vidro, etc). Neste caso, o material é denominado 

de compósito polimérico (RODRIGUES et al., 2007). Recentemente uma nova classe 

de compósitos tem sido desenvolvida, os nanocompósitos. 

Nanocompósitos são materiais híbridos, onde pelo menos um de seus 

componentes tem dimensões nanométricas (1-100 nm) (DUNCAN, 2011). 

Dependendo da geometria e natureza dos materiais, pode resultar em novas e/ou 

melhores propriedades funcionais (barreira a gases, estabilidade térmica, 

propriedades mecânicas, transparência, etc.).  

A principal razão para as diferenças no comportamento entre materiais 

compósitos e nanocompósitos está relacionada com a elevada área superficial destes 

últimos, resultando em intensa interação entre a matriz e os nanocompósitos de 

celulose (CHIVRAC et al., 2008). Por esse motivo, os nanocompósitos podem 

apresentar propriedades semelhantes aos compósitos tradicionais utilizando menores 

concentrações de carga, o que reduz o custo do material, podendo diminuir a 

densidade e aumentar a tenacidade do material (RAMOS FILHO et al., 2005). 

Compósitos poliméricos têm sido amplamente utilizados, pois sabe-se que 

a utilização de um polímero, a matriz, e um ou mais enchimentos sólidos, a fase 

dispersa, permite a obtenção de várias vantagens e, em particular, a combinação das 

propriedades principais de cada fase sólida utilizada (MANTIA; MORREALE, 2011). 

Isso tem levado a um crescente interesse no desenvolvimento de polímeros de base 

biológica e processos tecnológicos inovadores com a utilização de materiais 

sustentáveis que reduzam a dependência de combustíveis fósseis para produção de 

embalagens e outros produtos. 

Bordes; Pollet; Avérous (2009) classificam as nanopartículas de acordo 

com a sua morfologia, tais como partículas que são (i) em placas (como as 

nanoargilas), que têm apenas uma dimensão na nanoescala, (ii) esféricas (por 

exemplo, nanoesferas de sílica), que têm as 3 dimensões na nanoescala, ou (iii) 

aciculares (por exemplo, nanofibras de celulose emaranhados, nanotubos de 

carbono), que têm duas dimensões nanométricas. Suas dimensões geométricas 

específicas e proporções afetam em parte as propriedades finais dos materiais. 
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Muitos tipos de nanopartículas podem ser utilizadas em nanocompósitos, 

dependendo da aplicação. Dentre as mais estudadas estão as nanoargilas, 

principalmente a montmorilonita (CHIVRAC et al., 2010; HAROUN; AHMED; EL-

GHAFFAR, 2011) e as nanofibras ou nanocristais de celulose (AZEREDO et al., 2012). 

 
 
2.4.1 Celulose e Nanocompósitos de Celulose 

 
 

A celulose é um biopolímero muito abundante. É o maior polímero estrutural 

da parede celular das plantas, sendo composta por agregações de microfibrilas de 

celulose embebidas nas matrizes de hemicelulose e lignina, e pode também ser 

sintetizada por algumas bactérias (EICHHORN et al., 2010). 

As fontes de celulose são variáveis, e o seu grau de cristalinidade influencia 

fortemente as dimensões dos cristais liberados: algodão, madeira, e Avicel® (celulose 

microcristalina) produzem uma distribuição estreita de “nanorods” altamente 

cristalinos (90% de cristalinidade), com largura de 5 a 10 nm, e comprimento de 100 

a 300 nm, enquanto outras fontes, tais como tunicados (extraídos a partir de animais 

marinhos), bactérias e algas geram cristais com polidispersões maiores e dimensões 

comparáveis aos da celulose microfibrilada (CMF) (largura: 5-60 nm, comprimento: 

100 nm a vários micrômetros), de acordo com Klemm et al., (2011). 

As fibras de celulose não possuem superfície regular, porque são 

constituídas por regiões cristalinas e amorfas. As cadeias de celulose presentes nas 

regiões amorfas são orientadas aleatoriamente levando a uma menor densidade 

nestas regiões não cristalinas. Consequentemente estas regiões são mais suscetíveis 

ao ataque ácido e também enzimático (NG et al., 2015). 

Compósitos reforçados com fibras de celulose têm recebido muita atenção 

e têm sido foco de vários trabalhos de pesquisa devido às características da celulose 

tais como baixa densidade, não ser abrasiva, não tóxica, baixo custo e propriedades 

biodegradáveis (KALIA et al., 2011). 

No ramo das fibras temos um composto que vem conquistando espaço, a 

nanocelulose, que pode ter formato de nanocristais ou nanofibrilas. O primeiro tipo é 

caracterizado por possuir carga elétrica na superfície e propriedades ópticas e 

eletrônicas, já o segundo é recomendado para utilização em embalagens plásticas. 
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Uma das vantagens da nanocelulose em relação as fibras comuns é a sua origem, 

que pode ser tanto de madeira de reflorestamento, quanto de sobras de madeira, 

bagaço de cana, cascas de coco e de arroz e de resíduos da produção de óleo de 

soja. Desta forma, pelo ponto de vista ambiental e até econômico a produção de 

nanocelulose é interessante, pois permite o reaproveitamento da matéria prima 

(PEREIRA, 2017). 

Nanocelulose é um termo geral para nanoestruturas baseadas em celulose, 

que têm sido cada vez mais estudados nos últimos anos principalmente devido a sua 

flexibilidade em relação a modificações químicas, propriedades físicas e as possíveis 

inúmeras aplicações. De um ponto tecnológico de vista, pesquisando nas bases de 

dados de patentes com o termo “nanocelulose” a versatilidade e alto potencial de 

compósitos à base de nanocelulose em aplicações diferentes podem ser reveladas 

(TRACHE et al., 2017). 

As estruturas dos nanocristais de celulose são singulares, cristalinas, e sua 

principal característica morfológica é o formato fino e alongado (agulha), resultando 

em estruturas com alta fator de forma (relação entre comprimento e diâmetro) e alto 

módulo de Young. O diferencial destas estruturas é sua elevada resistência, por se 

tratar de um cristal bem definido com o mínimo de defeitos (NG et al., 2015). 

Lin; Dufresne (2014), em etudo sobre essas nanoestruturas, compararam 

três tipos diferentes de nanocelulose: (i) nanofibrilhas de celulose (CNFs), (ii) 

nanocristais de celulose (CNCs) e iii) celulose bacteriana (BC) em termos de 

produção, produtos químicos e propriedades físicas e também para suas aplicações 

potenciais na medicina. 

A elevada cristalinidade dos nanocristais de celulose é baseada na 

estrutura química básica da celulose. Teoricamente, o grau de cristalinidade dos 

nanocristais deveria assumir o valor de 100, entretanto devido à presença de domínios 

amorfos remanescentes dos tratamentos utilizados para obtenção dos nanocristais, 

os valores experimentais normalmente não ultrapassam 90%. Em relação à 

degradação térmica, os nanocristais possuem, tipicamente, temperatura de 

degradação térmica entre 200 e 300°C. Esses valores dependem da taxa de 

degradação térmica, das dimensões nanométricas dos materiais celulósicos e de 

modificações superficiais realizadas (LIN; HUANG; DUFRESNE, 2012; POPESCOU, 

2017). 
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Na área da nanotecnologia, os nanocristais têm despertado interesse para 

uma série de aplicações. Por exemplo, tem-se estudado a utilização dos nanocristais 

para fabricação de filmes transparentes com aplicação em diversas áreas, 

membranas, géis bionanocompósitos, tecidos biocompatíveis e até mesmo como 

plataforma para a síntese de nanopartículas metálicas (MOON et al., 2011). 

A produção de celulose na escala nano e aplicação em compósitos tem 

ganhado atenção graças à sua alta força e rigidez combinados com seu baixo peso, 

biodegradabilidade e renovabilidade (KALIA et al., 2011).  

Eichhorn et al. (2010) explicam que estas características se devem à 

quebra da estrutura hierárquica da planta em nanofibras individualizadas de 

cristalinidade elevada, com uma redução das partes amorfas. Além de serem 

amplamente disponíveis, nanofibras de celulose são facilmente recicladas por 

combustão e requerem baixo consumo de energia na sua fabricação (AZEREDO, 

2009). 

Nanocristais de celulose apresentam um tamanho de 50–300 nm 

comprimento e 3–20 nm de largura, tipicamente produzidos após hidrólise ácida das 

regiões amorfas da celulose nativa (GOLMOHAMMADI et al., 2017).  

Além da abundância, renovabilidade, alta resistência, hidrofobicidade, 

grande área de superfície, biodegradabilidade e biocompatibilidade, existem grupos 

na superfície dos nanocristais de celulose, tais como hidroxila, carboxila, aldeído ou 

grupos sulfato, que facilitam modificações químicas (ZHOU et al., 2013; 

CHOWDHURY; PENG; YOUNGBLOOD, 2017). 
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Azeredo et al. (2012) utilizaram nanocristais de celulose como reforço em 

filmes comestíveis à base de purê de manga. Os nanocristais se mostraram eficientes 

no aumento da resistência à tração, e mais ainda sobre o módulo de Young, sugerindo 

a formação de uma rede fibrilar dentro da matriz. Estes também foram efetivos na 

barreira a vapor de água, e provocaram uma pequena mudança na temperatura de 

transição vítrea (Tg) do material, o que mostra que as propriedades de filmes de purê 

de manga podem ser melhoradas significativamente através do reforço com 

nanocristais de celulose. 

Outro benefício da nanocelulose é que ela possui maior adesão a matrizes 

poliméricas, o que facilita produção de compósitos e também possui resistência 

térmica e mecânica maior do que as fibras comuns de celulose. Em relação a 

utilização, a nanocelulose é um material com diversas aplicações, como no reforço de 

plásticos e cimentos, na indústria de petróleo, têxtil, farmacêutica (na forma de 

placebos), na medicina, na área de cosméticos, tintas e revestimentos e é claro no 

ramo de papel, para a produção de embalagens e nanofilmes (LEONARDI, 2017) 

Os nanocompósitos com nanocelulose incorporada podem ter suas 

propriedades mecânicas e de barreira melhoradas quando comparados a polímeros 

sem a presença do aditivo. A fibra de nanocelulose possui propriedades que permitem 

a sua aplicação para o aprimoramento das propriedades mecânicas e térmicas de 

nanocompósitos, para formação de produtos biodegradáveis, para uso como placebo 

em indústria farmacêutica, para indústria de cosméticos e para a indústria de papel na 

fabricação de nanofilmes de celulose (MACHADO, 2014; SHRESTHA et al., 2017). 

 
 
2.4.2 Línter 

 
 

O línter é um dos subprodutos do esmagamento das sementes de algodão 

para a produção do óleo de algodão. Este é definido como uma camada de fibras 

curtas, entre 3 e 12 mm, que permanecem ligadas à semente após a retirada das 

fibras longas, compostas principalmente de celulose pura, servindo como uma 

importante matéria-prima para a indústria química, como, por exemplo, na fabricação 

de algodão hidrofílico, na indústria de fibras (raion e acetato de celulose) e papel-

moeda, dentre outros usos (LU;WENG;CAO, 2005), como para produzir pólvora e 
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tecidos rústicos. Por apresentar fibras curtas, o línter é visto como um subproduto de 

baixo valor, dentro da cadeia produtiva das fibras destinadas ao setor têxtil (SHI, 

SHANNON;PELKY, 2010). 

Na semente do algodão, 40% da sua massa são fibras, enquanto os 60% 

restantes são de caroço. O teor de línter, no caroço de algodão, pode variar de 4% a 

8% em massa (ARAUJO et al., 2003) que, em geral, é prensado juntamente com o 

caroço para extração de óleo, e produção da torta de algodão, a qual é usada na 

formulação de rações destinadas a ruminantes. 

O beneficiamento (descaroçamento de algodão), o qual separa as fibras 

das sementes (caroço), não consegue remover a porção de fibras curtas aderidas às 

sementes, denominadas de linter. O deslintamento caracteriza-se na eliminação total 

ou parcial do linter presente na semente, através do emprego dos processos: 

mecânicos, por flambagem e químicos (BRUNETTA et al., 2007). Atualmente, toda 

semente de algodão utilizada para plantio no Brasil é obrigatoriamente deslintada, 

conforme exigência da Portaria Ministerial nº 607, de 14 de dezembro de 2001. 

A Figura 1 apresenta a semente de algodão com fibras curtas aderidas às 

sementes. 

 
 

Figura 1 – Semente de algodão com linter. 

 
 

 

Fonte: Mota, 2009. 
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Devido ao fato de ser constituído por fibras formadas por celulose quase 

pura, o línter serve para destinações especiais como para a produção de 

nanocelulose, propiciando altos rendimentos. Trabalhos citam o uso de cristalitos de 

fibras do línter como reforço mecânico em compósitos biodegradáveis (ROOHANI et 

al., 2008), buscando a substituição de materiais derivados da indústria petroquímica. 

Nanocristais de celulose obtidos do linter de algodão foram extraídos por 

(OUN; RHIM, 2015) via hidrólise ácida com ácido sulfúrico na concentração de 60%, 

a 45 °C por 90 minutos. Os resultados mostraram uma morfologia alongada (agulha) 

para todas as condições com comprimento em torno de 210-480 nm e diâmetro 15-50 

nm. 

Beltramino et al. (2016) realizaram ensaios para preparação de celulose 

nanocristalina a partir do linter de algodão. O substrato foi pré-tratado com enzima 

celulase e, em seguida, foi realizada a hidrólise com ácido sulfúrico. Segundo estes 

autores, o pré-tratamento com celulase aumentou a cristalinidade dos nanocristais, 

bem como a acessibilidade da fibra facilitando a hidrólise. Em condições ideais de 

hidrólise foram obtidas partículas nanométricas de cerca de 200 nm. Estes resultados 

indicaram o potencial do tratamento combinado enzima-ácido para isolar nanocristais 

de celulose com qualidade. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

• Desenvolver filmes à base de goma de cajueiro modificada e goma kappa com 

reforço de nanocelulose. 

 
 
3.2 Específicos 

 
 

• Modificar a goma de cajueiro usando como agente reticulante o trimetafosfato 

de sódio (TMS); 

• Desenvolver uma formulação básica para os filme com goma de cajueiro 

modificada e goma kappa; 

• Otimizar a formulação básica do filme com goma de cajueiro modificada e goma 

kappa com auxílio do delineamento composto central rotacional (DCCR); 

• Caracterizar a formulação básica do filme com goma de cajueiro modificada e 

goma kappa; 

• Estudar o efeito da adição do nanocompósito de celulose, linter de algodão, e 

do TMS sobre o desempenho do filme de goma de cajueiro modificada e goma 

kappa mediante os aspectos estruturais, térmicos e mecânicos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

4.1 Matéria-Prima 

 
 

A goma de cajueiro bruta proveniente de exsudado vegetal de Anacardium 

occidentale L. e foi obtida do Campo Experimental da Embrapa Agroindústria Tropical, 

localizado no município de Pacajus, Ceará, Brasil. 

O trimetafosfato de sódio (P.A.), utilizado na reticulação da goma, e o 

glicerol (P.A), utilizados no preparo dos filmes, foram obtidos comercialmente, ambas 

da marca Sigma – Aldrich. 

A goma kappa foi obtida comercialmente (Sosa Ingredients S.L -

Catalunia/Spain). 

O línter de algodão (nanocelulose) foi obtido pela Embrapa Algodão, a partir 

de usinas localizadas em Pernambuco e este foi conduzido ao Laboratório para 

caracterização quanto a aspectos químicos e moagem em moinho de facas (tipo 

Wiley). O línter foi submetido a hidrólise ácida para a obtenção das nanoestruturas e 

caracterizado no Laboratório de resíduos e Biomassa da Embrapa (CNPAT). 

 
 
4.2 Purificação da goma de cajueiro bruta e reticulação 

 
 

A goma de cajueiro foi purificada e modificada usando o trimetafosfato de 

sódio (TMS) como agente reticulante, seguindo as etapas abaixo descritas. 

 
 
4.2.1 Purificação da Goma de Cajueiro 

 
 

O exsudado do cajueiro foi purificado segundo metodologia adaptada de 

Torquato et al. (2004). A goma de cajueiro bruta, recebida em grandes blocos, foi 

fragmentada manualmente em pedaços menores e seca em estufa de circulação com 

ar a 60 ºC por 24h. Após secagem, o exsudado foi deixado em água destilada (1:3 

m/v) durante 24h, filtrado em peneira doméstica, sem diâmetro de poro definido, e em 
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seguida filtrado em malha de aço inox (Mesh 325) com auxílio de bomba à vácuo. A 

solução filtrada foi precipitada em etanol comercial (96 ºGL) (1:3 v/v) e deixada em 

repouso por 24h. O sobrenadante foi descartado e o precipitado seco em estufa de 

circulação de ar a 60 ºC por 48h. 

 
 

4.2.2 Reticulação da goma de cajueiro 

 
 

A goma de cajueiro foi reticulada seguindo metodologia de Gliko-Kabir et 

al. (2000) com modificações. Como agente reticulante utilizou-se TMPS (Na3P3O9) nas 

concentrações de 0-3% (m/v).  

A reação ocorreu em meio previamente alcalinizado a pH 12 (NaOH 2M) 

durante 3h a temperatura de 40 ºC. A reação foi cessada neutralizando a solução com 

HCl 2M. 

 
 

4.3 Desenvolvimento e caracterização do filme com nanocompósito de celulose 

 
              

Uma emulsão foi otimizada com uso do plastificante glicerol e do 

nanocompósito de celulose para formação de um filme biodegradável à base de goma 

de cajueiro reticulada e goma kappa. 

A incorporação de nanoestruturas de celulose a partir de línter de algodão 

em goma de cajueiro foi feita conforme metodologia de Peresin et al. (2010) com 

pequenas adaptações. 

A elaboração de filmes foi realizada a partir de misturas entre goma de 

cajueiro reticulada adicionadas de diferentes concentrações de nanocelulose, 

seguindo um delineamento composto central (Tabela 1), no qual glicerol foi utilizado 

como plastificante. Os componentes foram pesados, misturados e submetidos a 

homogeneização. Os filmes foram puxados com barra de inox com espessura inicial 

de 0,10mm e formados por casting (deposição) sobre filmes de Mylar® nivelados em 

placas de vidro e deixados a secar (24h/30 ºC). 
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4.3.1 Permeabilidade ao vapor de água (PVA) 
 
 
 

A permeabilidade ao vapor de água (PVA) dos filmes foi determinada 

gravimetricamente a 25 °C onde as amostras foram caracterizadas pelo método 

gravimétrico, com base na metodologia E96/E96M-10 (ASTM, 2010).  

Cinco repetições de amostras (ø = 60 mm) foram fixadas entre os encaixes 

de células de permeação em acrílico com abertura circular (ø = 50 mm), 

correspondendo à área do filme exposta para migração e contendo em seu interior 6 

mL de água destilada. A selagem com graxa de silicone foi realizada para garantir que 

toda migração ocorresse através do filme. As células de permeação foram, em 

seguida, acondicionadas em um dessecador (25 ± 5 °C de temperatura e 30 ± 5% de 

umidade relativa) contendo em seu interior sílica gel. O peso das células foi verificado 

a cada 1 hora em uma balança analítica por 24 h, e a relação linear entre a quantidade 

de água transferida por unidade de área e tempo foi obtida. 

A PVA foi calculada empregando-se a Equação 1. 

 

 PVA=  (m x e)/(t x A x ∆p)                                                                                                   (1) 

 
Onde: 

PVA = permeabilidade ao vapor de água (g.mm/h.m2.kPa) 

m = diferença de peso (quantidade de permeante que atravessa o filme) (g) 

e = espessura do filme (mm) 

t = tempo no qual ocorre ganho de massa (h) 

A = área exposta do filme (m2) 

Δp = diferença de pressão parcial de vapor de água a 75 % UR e 0 % UR, ambos a 

25 °C (kPa) 

 
 
4.3.2 Solubilidade 
 
 

A solubilidade em água dos filmes foi determinada segundo metodologia 

proposta por Gontard et al. (1994) com modificações. Os filmes, previamente 

acondicionados a 25 ± 2 ºC e 53% UR, foram cortados em discos (Ø2 cm), pesados 
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e secos em estufa de circulação de ar mantida a 105 ºC por 24h. Posteriormente, 

foram imersos em 45 mL de água destilada e mantidos sob agitação a 175 rpm/25 ºC 

durante 24 h. Após solubilização, as amostras foram filtradas em papel de filtro 

previamente pesado e a massa seca final foi determinada nas mesmas condições 

descritas para obtenção da massa seca inicial. Todas as medidas foram realizadas 

em triplicata. A solubilidade em água foi expressa em porcentagem de material 

solubilizado, calculada por meio da Equação 2. 

 
 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎(%) = 𝑚𝑠𝑖 − 𝑚𝑠𝑓𝑚𝑖 𝑥 100                                                                      (2) 

 

onde: 

msi = massa seca inicial do filme 

msf = massa seca final do filme não solubilizado. 

 
 
4.3.3 Propriedades Mecânicas  

 
 

A resistência à tração (), a elongação na ruptura () e tensão na ruptura 

foram medidas usando uma Máquina Universal de Ensaio, EMIC – DL 3000, com 

célula de carga de 100 N, operando conforme as especificações da ASTM método 

padrão D882-00 (ASTM, 2000).  

Antes da realização dos testes, os filmes foram acondicionados em um 

dessecador contendo nitrato de magnésio hexahidratado para mantê-los em um 

ambiente com umidade relativa e temperatura em torno, respectivamente, de 50 ± 5% 

e 24 ± 2 °C, por no mínimo 40 horas. Os filmes foram cortados em tiras com formatos 

de halteres (100 mm x 20 mm) e montados entre as garras do equipamento. A posição 

inicial e a velocidade de separação das garras foram fixadas a 50 mm e 10,0 mm/min, 

respectivamente (RODRIGUES, 2012). As medidas foram feitas com 10 corpos de 

prova para cada amostra.   

A resistência à tração (), dada em MPa, foi determinada medindo-se a 

força necessária para romper o filme dividida pela área da secção submetida à tração. 

Os valores de () foram calculados utilizando a equação (3):  
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 = [
𝐹

𝐴
]                  (3) 

 

onde F é o valor da força (N) de ruptura exercida e A (m2) é a seccional do filme. 

 

A deformação () foi determinada pela equação 4 abaixo: 

 

 = [𝐿 − 𝐿𝑜]/𝐿𝑜                  (4) 

  

onde L e Lo são os comprimentos de elongação do filme durante o experimento e o 

comprimento inicial, respectivamente. 

 

A elongação é o incremento da distância entre marcas a um determinado 

estágio de extensão (L) relativo ao comprimento original (Lo). É geralmente expressa 

em percentual (%) (Equação 5). 

 

Ʌ𝐿 = [
𝐿

𝐿𝑜
 𝑥 100]                   (5) 

 

 

4.3.4 Análise Termogravimétrica (TGA) 
 
 
Para as análises termogravimétricas (TGA) foi utilizado o equipamento da 

TA Instrument, modelo DSC Q20, com taxas de aquecimento de 10 °C. min-1 e fluxo 

de 50 mL.min-1 de nitrogênio (N2). As amostras foram aquecidas da temperatura 

ambiente até 800 °C, com aproximadamente 15 mg de amostra.  

 
 
4.3.5 Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) 

 
 

Para as análises de calorimetria exploratória diferencial (DSC) utilizou-se o 

equipamento da TA Instrument, modelo DSC Q20, com taxas de aquecimento de 10 

°C. min-1 e fluxo de 50 mL. min- 1 de nitrogênio. O instrumento foi calibrado utilizando 
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indium como padrão. As amostras foram de 30 ºC até 220 °C. Os ensaios foram 

realizados com aproximadamente 10 mg de cada amostra seladas em cadinhos de 

alumínio. 

 

4.3.6 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FT-IR)  

 
 

Para a análise de espectroscopia do infravermelho, amostras dos 

polissacarídeos estudados foram preparadas em pastilhas de KBr (2mg de ácido 

húmico + 200mg KBr seco), sendo a leitura realizada em espectrômetro de 

infravermelho com transformada de Fourier FT-IR 8300 (SHIMADZU) utilizando 

bandas de leitura no intervalo de 400 a 4000cm-1. 

Para os cálculos com espectros de infravermelho e plotagem dos gráficos, 

utilizou-se o programa Origin 11.0 (Origin Lab Data Analysis and Graphing Software). 

 

 
4.3.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 
 
  

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para observar a 

microestrutura e morfologia das superfícies dos filmes. Os filmes foram analisados em 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) marca HITACHI, modelo TM3000, 

magnificação 15 – 30000 x 47 (zoom digital: 2,4 x) tensão aceleração 5kv (modo de 

observação de superfície) e 15kv (modo normal, modo de análise e alto contraste) na 

Embrapa Agroindústria Tropical. 

 
 
4.3.8 Ângulo de contato 

 
 

Os ângulos de contato foram medidos de acordo com a ASTM D5946-01 

(ASTM, 2001) para avaliar hidrofilicidade da superfície dos filmes. Gotas de água 

deionizada foram depositadas na superfície dos filmes previamente condicionados 

com uma seringa acoplada ao sistema de medida de ângulo de contato. As imagens 
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foram capturadas com uma câmera Nikon imediatamente após a formação da gota (0 

s). O ângulo obtido sobre a superfície do filme foi medido com o programa ImageJ. 

Todas as medidas foram obtidas a 23±2 °C. As análises foram feitas com no mínimo 

cinco replicatas. 

 
 

4.3.9 Cor Instrumental 

 
 

A cor foi medida utilizando colorímetro ColorQuest XE - HunterLab, 

utilizando tecnologia de instrumentação de cores que utiliza os parâmetros L*, a* e b*, 

onde L* corresponde à luminosidade numa escala de 0 a 100 (claro a escuro), a* 

corresponde a intensidades de cores que variam do vermelho ao verde, e b* 

corresponde a intensidades de cores que variam do amarelo ao azul.  

 
 

4.4 Delineamento experimental e análise estatística 
 
 

Os experimentos foram conduzidos com duas variáveis usando DCCR 

(Delineamento Composto Central Rotacional) envolvendo 11 experimentos, 

consistindo de quatro pontos fatoriais, quatro pontos de estrela e três repetições nos 

pontos centrais (para permitir a estimativa de erro puro) como mostrado na Tabela 1. 

Duas variáveis independentes (fatores), CG e G, foram selecionadas para este 

estudo, a concentração de nanopartículas de celulose (NANO - A) e a concentração 

de trimetafosfato de sódio (TMS - B) no filme.  

A partir dos resultados experimentais preliminares, foram determinadas 

faixas de variáveis independentes e os experimentos foram estabelecidos com dois 

fatores em três níveis: −1, 0 e +1. 

• Fator NANO (% m / m) - Nível alto (+1) = 25,6, nível médio (0) = 15, nível 

baixo (-1) = 4,4. Pontos axiais: extrapolado alto nível (+1.41) = 30, extrapolado baixo 

nível (-1.41) = 0. 

• Fator TMS (% m / m) - nível alto (+1) = 2,56, nível médio (0) = 1,5, nível 

baixo (-1) = 0,44. Pontos axiais: extrapolado alto nível (+1,41) = 3, extrapolado baixo 

nível (-1,41) = 0. 
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A seqüência experimental foi randomizada para minimizar os efeitos da 

variabilidade inesperada nas respostas observadas devido a fatores externos. Os 

coeficientes de regressão de todos os termos (linear, quadrático e interação) 

envolvidos no modelo e seus efeitos foram analisados por tabelas ANOVA. Todos os 

termos do modelo foram testados e verificados estatisticamente pelo teste F com um 

nível de probabilidade de p = 0,05. Gráficos de superfícies foram construídos para 

prever a relação entre as variáveis independentes e as respostas usando Statistica, 

versão 10 (Statsoft, Tulsa, OK, EUA). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
5.1 Permeabilidade ao Vapor de Água (PVA) 

 
 

A PVA encontrada para filmes de goma de cajueiro e goma kappa variando 

a concentração de nanocristais de celulose e TMS em diferentes concentrações está 

representada na Tabela 1. 

 
 
Tabela 1 - Delineamento composto central rotacional das variáveis independentes 

(com níveis codificados e reais) e a respectiva resposta para a variável permeabilidade 

ao vapor de água (PVA). 

 

X Níveis Codificados Níveis Reais PVA*** 
(g/h.m.Pa) Nano* TMS** Nano* % TMS**% 

T1 -1 -1 4,4 0,44 4,9b 
T2 -1 1 4,4 2,56 4,6de 
T3 1 -1 25,6 0,44 4,3bcd 
T4 1 1 25,6 2,56 4,2e 
T5 -1,41 0 0 1,5 5,3a 
T6 1,41 0 30 1,5 4,5cde 
T7 0 -1,41 15 0 4,6bcd 
T8 0 1,41 15 3 4,8bc 

T9c 0 0 15 1,5 3,71f 
T9c 0 0 15 1,5 3,78f 
T9c 0 0 15 1,5 3,82f 

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) *** PVA (permeabilidade ao vapor 

d`água) 

 

 
 
Para a PVA os valores variaram de 3,71 a 5,3 g/h.m.Pa. Valores na mesma 

ordem de grandeza foram obtidos por Carpiné et al. (2015) em filmes de isolado 

proteico de soja (IPS) adicionados de óleo de coco e surfactantes naturais (lecitina e 

Yucca schidigera).  

A permeabilidade é um fluxo, medido em estado estacionário, que descreve 

em que extensão um soluto se difunde, e qual taxa a que este composto se difunde 

através do filme, estando a difusão relacionada com a concentração do soluto nos 
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dois lados do filme (PINHEIRO et al., 2010). 

A incorporação da nanopartícula e do TMS na matriz polimérica teve um 

impacto na redução da PVA dos filmes. Os resultados mostraram que os valores de 

PVA dos filmes compósitos diminuíram com o aumento da concentração, em 

particular, da nanopartícula (Tabela 1). A baixa transferência de vapor de água entre 

as cadeias poliméricas dos filmes nanocompósitos pode ser atribuída à presença das 

regiões cristalinas. Neste sentido, os resultados obtidos indicam que, quanto maior a 

proporção de nanocristais e maior o índice de cristalinidade, menor a permeabilidade 

dos filmes. O vapor de água migra preferencialmente através das áreas amorfas da 

matriz contínua (hidrofílica), e a fase dispersa (nanocristais) aumenta a tortuosidade 

nas cadeias do polímero, aumentando assim o caminho efetivo para a difusão e 

decrescendo a PVA (SOUZA; MONTE; PINTO, 2011). 

O diagrama de pareto para a permeabilidade ao vapor de água PVA 

encontrada nos filmes de goma de cajueiro e goma kappa variando a concentração 

de nanocristais de celulose e TMS em diferentes concentrações está representado na 

Figura 2. 

 
 

Figura 2 – Diagrama de Pareto da variável PVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 

 
 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: PVA
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De acordo com os dados obtidos neste estudo a permeabilidade ao vapor 

de água dos filmes diminuiu com a incorporação do nanocompósito de celulose em 

sua composição, conforme pode ser observado na Figura 2. O efeito quadrático do 

nanocompósito e do reticulante influenciou a PVA do filme positivamente, no entanto 

o efeito linear de ambas variáveis apresentou valores negativos, sugerindo que 

interferem negativamente nas formulações. 

Observou-se uma redução (p < 0,05) nos valores de PVA com o aumento 

da concentração de nanocompósito de celulose. Com a adição de 15% do 

nanocompósito, os valores de PVA decresceram de 5,3 g.mm/K.Pa.h.m2 para 3,77 

g.mm/K.Pa.h.m2, indicando que a presença deste dificulta a transmissão de vapor 

d’água através do filme (ADAME; BEALL, 2009). O filme que não continha nenhum 

percentual de nanocompósito de celulose apresentou maior valor de PVA (5,33 

g.mm/KPa.h.m2) (Tabela 1). 

A permeabilidade dos filmes é a medida obtida através da passagem de 

um permeante de um lado do filme para outro quando ambos são expostos a 

diferentes concentrações de permeante em um determinado tempo, sendo medida 

pela diferença de peso e estabelecendo a temperatura, umidade relativa, espessura 

e diferença de pressão parcial. A permeabilidade de gases e vapores em filmes pode 

ocorrer pelos mecanismos de difusão capilar e difusão molecular, em que o primeiro 

é dominante em materiais porosos ou com alguma imperfeição, e o segundo envolve 

a solubilidade do gás permeante no filme, difusão através do filme e dessorção do 

outro lado do filme (FERREIRA, 2006). 

A PVA dos filmes é influenciada tanto por impedimentos estéricos quanto 

pela tortuosidade. A solubilidade do material à água facilita o processo de 

transferência de vapor d’água e a tortuosidade aumenta o caminho permeante, 

reduzindo a difusividade. Defeitos na matriz polimérica como poros, fendas e 

rachaduras e distribuição heterogênea da substância hidrofóbica podem influenciar na 

transferência de vapor d’água (CHEN; LAI, 2008). 

Outros fatores que podem estar relacionados à permeabilidade de vapor 

d’água dos filmes são a estrutura química, a cristalinidade e a umidade do ambiente, 

portanto é importante que estas propriedades também sejam avaliadas (CHENG et 

al., 2010). 
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De acordo com Abdollahi et al. (2013), as camadas de nanocelulose 

aumentam o percurso para que as moléculas de vapor d’água se difundam no sistema, 

forçando-as a percorrer uma via complicada e consequentemente, sua 

permeabilidade na matriz polimérica é reduzida. 

Azeredo et al. (2012) utilizaram nanocristais de celulose como reforço em 

filmes comestíveis à base de purê de manga os quais também foram efetivos na 

barreira a vapor de água, e provocando uma pequena mudança na temperatura de 

transição vítrea (Tg) do material, o que sugere que as propriedades de filmes podem 

ser melhoradas significativamente através do reforço com nanocristais de celulose. 

Devido à sua característica hidrofílica, o glicerol pode ter sido um fator que 

contribuiu para o aumento dos valores de PVA, devido ao fato de que sua alta 

capacidade de interagir com água facilita a solubilização e permeação do filme. O 

glicerol possui baixa massa molar, aumentando a mobilidade e provocando maior 

difusão de água pela matriz do filme, graças à desorganização da rede polissacarídica 

que se torna menos densa e com maior volume livre (SOBRAL et al., 2001; 

ANDREUCCETTI et al., 2010). Isto já foi comprovado na literatura 

(JONGJAREONRAK et al., 2006; VANIN et al., 2005). 

A melhoria nas propriedades de barreira também depende da razão de 

aspecto das camadas do nanocompósito dispersas na matriz do filme, assim como de 

sua fração volumétrica e sua orientação na estrutura. O aumento da razão de aspecto 

pode produzir filmes com estruturas intercaladas ou esfoliadas, aumentando o 

caminho tortuoso percorrido pelo permeante através do sistema e limitando a 

penetração de moléculas de água nos nanocompósitos (ADAME; BEALL, 2009; 

DUAN; THOMAS; HUANG, 2013). 

Utilizando-se 15% de nanocristais de celulose, a diminuição de 

permeabilidade é significativa, para o tratamento com 1,5% de TMS, mostrando que 

este foi eficiente para melhorar a barreira a vapor de água nessa concentração 

(SILVA; D’ALMEIDA, 2009). 

De acordo com o que Pranoto; Lee; Park (2007) sugerem, em estudo sobre 

as caracterizações de filmes de gelatina de peixe adicionados de gelano e k-

carragena, não é fácil comparar os resultados de PVA com outros trabalhos similares 

devido à variabilidade do método de medida. A variação do método pode provocar 

respostas diferentes do desejado. 
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Analisando as respostas obtidas na tabela 1, pode-se estabelecer uma 

associação entre a quantidade de nanocelulose e TMS, revelando que o uso de TMS 

na porcentagem de 1,5%, foi importante para diminuir a permeabilidade associado à 

nanocelulose, o que pode ser demonstrado também na Tabela 2 e Figura 3. 

A análise de variância para o modelo de superfície de resposta da variável 

PVA encontrada nos filmes de goma de cajueiro e goma kappa variando a 

concentração de nanocristais de celulose e TMS em diferentes concentrações está 

representada na Tabela 2. 

 
 

Tabela 2- Análise de variância para o modelo de superfície de resposta da variável 

PVA. 

 

Fonte de 
Variação 

Soma dos 
Quadrados 

(SQ) 

Graus de 
Liberdade 

(GL) 

Média 
Quadrática 

 

NANO* 0,56 1 0,56 
NANO*2 1,35 1 1,35 
TMS*2 0,85 1 0,85 
Falta de 
Ajuste 

0,25 5 0,05 

Erro puro 0,006 2 0,003 
Total 2,55 10  

 *NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato)  
Equação+ 3,77-,27*x+,49*x^2+,39*y^2+0,; R2= 0,85. 
 

 
A superfície de contorno sobre a influência da nanopartícula e da 

concentração de TMS na variável PVA encontrada nos filmes de goma de cajueiro e 

goma kappa variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS em diferentes 

concentrações está representada na Figura 3. 
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Figura 3 – Superfície de contorno sobre a influência da nanopartícula e da 

concentração de TMS na variável PVA. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De acordo com os dados representados nas Figuras 2 e 3 e nas Tabelas 1 

e 2, de forma geral, a incorporação de nanocompósito de celulose e TMS mostaram 

um contribuição positiva em relação à barreira ao vapor de água dos filmes. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Wang et al. (2012) no estudo do efeito com 

nanocristais obtidos do línter de algodão em filmes com matriz glicerol-proteína de 

soja termoplástica, assim como nos resultados obtidos por George; Siddaramaiah 

(2012) para filmes de gelatina adicionados de nanocelulose bacteriana. De acordo 

com estes autores, esse aumento de resistência se deve à baixa higroscopicidade de 

nanocristais de celulose de alta cristalinidade. 

Apesar da incorporação do nanocompósito de celulose ter resultado em 

melhor propriedade de barreira ao vapor d’água, os valores estão muito elevados se 

comparados com filmes de polímeros comerciais, indicando baixa propriedade de 

barreira. Portanto, o uso do material produzido a partir de goma de cajueiro e goma 

kappa deve se restringir a aplicações que não demandam baixa PVA. 

Fatores estruturais dos filmes podem afetar a permeabilidade destes, como 

a sua composição (hidrocolóide, lipídios), espessura, tipo de filme (composto, blenda), 

conteúdo de água, tipo de lipídio, dentre outros constituintes. 
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5.2 Solubilidade 

 
 

A solubilidade encontrada para os filmes de goma de cajueiro e goma 

kappa variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS em diferentes 

concentrações está representada na Tabela 3. 

 
 

Tabela 3 - Delineamento composto central rotacional das variáveis independentes 

(com níveis codificados e reais) e a respectiva resposta para a variável solubilidade. 

 
X Níveis Codificados Níveis Reais SOL*** (%) 

Nano* TMS** Nano*% TMS**% 

T1 -1 -1 4,4 0,44 94,37a 
T2 -1 1 4,4 2,56 79,08b 
T3 1 -1 25,6 0,44 76,14c 
T4 1 1 25,6 2,56 75,67c 
T5 -1,41 0 0 1,5 75,54c 
T6 1,41 0 30 1,5 69,72d 
T7 0 -1,41 15 0 69,22d 
T8 0 1,41 15 3 71,66d 

T9c 0 0 15 1,5 80,32b 
T9c 0 0 15 1,5 80,13b 
T9c 0 0 15 1,5 80,94b 

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) ***SOL (Solubilidade) 

 

 
A Tabela 3 mostra que os filmes obtidos neste estudo variaram a sua 

solubilidade de 69,22% a 94,37%, onde houve diferença significativa (p<0,05) entre 

os tratamentos. Estes resultados indicam uma boa interação das cadeias de GC e 

TMS, facilitados por uma boa dispersão da nanocelulose na matriz polimérica. Os 

valores encontrados neste trabalho foram inferiores aos comparados a filmes de 

metilcelulose, com 96,0% de solubilidade (TUNÇ; DUMAN, 2010).  

O diagrama de pareto para a solubilidade encontrada nos filmes de goma 

de cajueiro e goma kappa variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS 

em diferentes concentrações está representado na Figura 4. 
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Figura 4 – Diagrama de Pareto da variável de solubilidade. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 

 
 
Conforme a Figura 4, o modelo ajustado não foi capaz de explicar o efeito 

do nanocompósito de celulose e da concentração de TMS sobre a solubilidade. 

A GC é um heteropolissacarídeo constituído principalmente de unidades de 

galactose, portanto apresenta grande quantidade de grupos hidroxilas na sua 

estrutura. Estes, interagem facilmente com a água através de ligações de hidrogênio, 

possibilitando a dissolução da goma em solução. Durante o processo de reticulação 

com TMPS ocorre a formação de ligações éster entre os grupos hidroxilas das 

moléculas de goma e TMPS. 

A solubilidade dos filmes diminuiu significativamente (p≤0,05) quando os 

nanocompósitos de celulose foram incorporados. Sendo que quanto maior a porção 

de nanocristais incorporados (amostras T3, T4 e T6), menor foi a solubilidade dos 

filmes (76, 75 e 69%, respectivamente). Essa redução pode ser devido à formação de 

ligações fortes de hidrogênio entre os nanocompósitos, TMS e a matriz filmogênica. 

Interações fortes através de ligações de hidrogênio e interações eletrostáticas podem 

ocorrer entre a superfície dos grupos dos NCH, especialmente -OH e -O-SO3 - (devido 

ao processo de hidrólise da celulose durante a extração dos nanocristais) ou a 

superfície dos grupos dos NCO, como -OH e –COO- (MESQUITA, 2012). Além disso, 

a alta cristalinidade dos nanocompósitos dificulta o acesso da água à sua estrutura 

interna, que é bem empacotada, devido às intensas ligações de hidrogênio. 
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A solubilidade em água é uma propriedade importante em filmes 

comestíveis para aplicações alimentícias. Para alguns usos potenciais, requerem-se 

filmes insolúveis, que sejam íntegros e resistentes à água. Em outros casos, é 

preferível que os filmes sejam solúveis em água antes do consumo, como em casos 

de encapsulamento de alimentos e aditivos (SLAVUSTKY; BERTUZZI; ARMADA, 

2012). 

De acordo com Balan (2013), a alta solubilidade auxilia na permeabilidade 

ao vapor de água. O que também podemos relacionar neste estudo, com base nos 

resultados apresentados na ANOVA (Tabela 2), a amostra T1 apresentou a maior 

solublidade (94,37%) e a mesma amostra apresentou PVA de 4,9 g/h.m.Pa. (Tabela 

1), segunda maior PVA encontrada nas amostras analisadas, o que permite inferir que 

a PVA e a solubilidade são de extremo interesse na redução da transferência de água 

entre o produto e o meio externo e podem causar comprometimento das propriedades 

mecânicas dos filmes, quando muito elevadas. Sabe-se que a goma de cajueiro é 

solúvel em água, portanto a solubilidade inferior encontrada no presente estudo em 

algumas amostras pode estar associada, em grande parte, a uma possível 

hidrofobicidade ganha a parir da reticulação da goma de cajueiro. 

Alguns autores relacionam o fato de ocorrer o estabelecimento de 

interações hidrofílicas que resultam em uma menor disponibilidade dos sítios 

hidrofílicos para o vapor d’água (TUNC et al., 2007). Geralmente, a transmissão de 

vapor d’água em um filme hidrofílico depende da difusividade e solubilidade em água 

da matriz polimérica (GAO et al., 2012). 

Quanto maior a quantidade de agente reticulante, maiores são os pontos 

de reticulação na molécula. Com isso, forma-se uma maior compactação das cadeias 

poliméricas, reduzindo a mobilidade das cadeias. Os pontos de ligação de hidrogênio 

entre a goma e água são reduzidos, impedindo a entrada de água e, 

consequentemente, reduzindo sua solubilidade. 

A solubilidade em água associada às propriedades de barreira, como vapor 

de água, direciona a aplicação do filme como embalagem para produtos alimentícios. 

Em alguns casos, a sua total solubilização em água pode ser benéfica, como nos 

produtos semiprontos no preparo com cozimento. Entretanto, quando o alimento tem 

um elevado teor de umidade, faz-se necessário que o filme possua baixa solubilidade 

(FAKHOURI et al., 2007). 
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A melhoria nas propriedades de barreira também depende da razão de 

aspecto das camadas de nanoparticula dispersas na matriz do filme, assim como de 

sua fração volumétrica e sua orientação na estrutura. O aumento da razão de aspecto 

pode produzir filmes com estruturas intercaladas ou esfoliadas, limitando a penetração 

de moléculas de água nos nanocompósitos (ADAME; BEALL, 2009; DUAN; THOMAS; 

HUANG, 2013). 
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5.3 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 
 
5.3.1 Resistencia à tração 
 
 

As propriedades de resistência à tração encontradas para os filmes de 

goma de cajueiro e goma kappa variando a concentração de nanocristais de celulose 

e TMS em diferentes concentrações estão representadas na Tabela 4. 

 
 

Tabela 4 - Delineamento composto central rotacional das variáveis independentes 

(com níveis codificados e reais) e a respectiva resposta para a variável resistência à 

tração. 

X Níveis Codificados Níveis Reais Resistência 
à tração 
(MPa) 

Nano* TMS** Nano*% TMS**% 

T1 -1 -1 4,4 0,44 7,89ª 
T2 -1 1 4,4 2,56 2,54g 
T3 1 -1 25,6 0,44 4,76e 
T4 1 1 25,6 2,56 3,97f 
T5 -1,41 0 0 1,5 5,55c 
T6 1,41 0 30 1,5 6,27b 
T7 0 -1,41 15 0 7,73a 
T8 0 1,41 15 3 5,1d 

T9c 0 0 15 1,5 4,87de 
T9c 0 0 15 1,5 4,89de 
T9c 0 0 15 1,5 4,95de 

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 

 
 

A adição de nanopartícula de celulose interferiu na resistência à tração dos 

filmes sendo que as maiores resistências à tração foram observadas para os filmes 

incorporados com nanopartícula (Tabela 4). Foi observado também, confome o Figura 

4, a tendência do filme a se tornar quebradiço a medida que se aumenta a 

concentração de reticulante (TMS), o qual interfere negativamente em relação à 

resistência à tração. O que pode ser justificado pelo fato da reticulação promover uma 

maior coesão nas amostras, tornando uma superfície mais rígida e, como 

consequência, quebradiça. 

As médias da resistência à tração dos filmes variaram de 3,96 a 7,9 MPa 

havendo valores similares reportados por Jiang et al. (2012), de 2,21 a 6,03 MPa.  
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Wang et al. (2012) verificaram em filmes com matriz proteína de soja 

termoplástica com línter de algodão e uso de glicerol que a resistência do filme passou 

de 5,8 MPa (0% de nanocristais) para 8,1 MPa (30% de nanocristais). 

Valores semelhantes foram encontrados para o presente estudo, sendo as 

amostras T1 (0,4% de TMS) e T7 (0% de TMS) as que apresentaram maior valor de 

Resistencia à tração (7,9 e 7,7 MPa), respectivamente. Nos permitindo inferir que o 

excesso de TMS interfere negativamente na resistência à tração. 

Por outro lado, a amostra T6 (30% de nanopartícula de celulose) 

apresentou o segundo maior valor de resistência à tração (6,3 MPa), o que nos permite 

sugerir, que a presença de nanopartícula influencia positivamente a resistência dos 

filmes, fato que pode ser confirmado no teste de pareto (Figura 5). 

O diagrama de pareto para a resistência à tração encontrada nos filmes de 

goma de cajueiro e goma kappa variando a concentração de nanocristais de celulose 

e TMS em diferentes concentrações está representado na Figura 5. 

 
 
Figura 5 – Diagrama de Pareto da variável de resistência à tração. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 
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De acordo com a Figura 5, o efeito quadrático da nanopartícula influenciou 

a resistência à tração do filme, indicando que quanto maior a presença de 

nanopartícula, maior a tendência à resistência à tração. Diferente do que ocorre com 

o reticulante, cujo efeito linear influenciou negativamente na formulação. 

Quando comparados ao filme com maior percentual de TMS, as 

formulações apresentaram menores percentuais de resistência, sugerindo que sua 

incorporação promoveu uma diminuição do percentual da tendência dos filmes se 

tornarem menos quebradiços. 

Por outro lado, em relação a adição de nanopartícula de celulose, 

observou-se, confome a tabela 4, a tendência dos filmes a se tornarem menos 

quebradiços a medida que se aumenta a concentração de nanopartícula de celulose, 

a qual interfere positivamente em relação à resistência à tração. O aumento da 

resistência à tração com o aumento da nanocelulose se justifica porque os 

nanocristais de celulose atuam como componentes de suporte de cargas e de 

transferência de carga efetiva das cadeias de polímero para os nanocristais 

(GEORGE; SIDDARAMAIAH, 2012). 

Segundo Ebrahimi et al. (2016), o número de grupos OH aumentam as 

ligações de hidrogênio intracadeia e reduzem a resistência à tração do filme. As 

moléculas de água também podem ser absorvidas no filme que pode atuar como um 

plastificante junto com o glicerol. Durante a hidratação do filme, moléculas de água 

recém-adicionadas podem desenvolver ligações de hidrogênio de polímero de água, 

que aumentam a mobilidade da cadeia. 

A análise de variância para o modelo de superfície de resposta da variável 

resistência à tração encontrada nos filmes de goma de cajueiro e goma kappa 

variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS em diferentes 

concentrações está representada na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Análise de variância para o modelo de superfície de resposta da variável 

Resistência à tração. 

 

Fonte de 
Variação 

Soma dos 
Quadrados 

(SQ) 

Graus de 
Liberdade 

(GL) 

Média 
Quadrática 

(SQ/GL) 

NANO* 0,05 1 0,05 
NANO*2 0,14 1 0,14 
TMS** 12,16 1 12,16 
TMS**2 0,95 1 0,95 
1L by 2L 5,20 1 5,20 
Falta de 
Ajuste 

5,43 3 1,81 

Erro puro 0,003 2 0,001 
Total 23,83 10  

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 
Equação=4,91-,086*x+,16*x^2-1,24*y+,42*y^2+1,15*x*y+0,; R2=0,77. 

 

A superfície de contorno sobre a influência da nanopartícula e da 

concentração de TMS na variável resistência à tração encontrada nos filmes de goma 

de cajueiro e goma kappa variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS 

em diferentes concentrações está representada na Figura 6. 

 

Figura 6 – Superfície de contorno sobre a influência da nanopartícula e da 

concentração de TMS na variável resistência à tração. 
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Em estudo sobre os efeitos de plastificantes nas propriedades físico-

químicas de filmes de kappa-carragena extraídos de Eucheuma cottonii, Ili Balqis et 

al. (2017), obtiveram filme compósito HPMC com elevada fragilidade. Conforme 

relatado, a incorporação de plastificantes nos filmes é uma método para diminuir a 

fragilidade, reduzindo a interação entre moléculas de polímero e formando uma nova 

ligação de hidrogênio entre os polímeros nos filmes. 

Em estudo sobre filmes de goma de cassia, Cao; Liu; Wrang (2018) e 

Gheribi et al. (2018), em estudo sobre filmes de extrato de Opuntia ficus, relataram 

que a resistência à tração melhorou com um aumento da adição de plastificante, o 

que sugere que o mesmo plastificante tem um efeito diferente em diferentes polímeros 

quando comparados aos resultdos obtidos neste estudo. 

Esses estudos mostram que a adição de aditivos pode influenciar nas 

propriedades mecânicas dos filmes. A resistência a tração depende fortemente da 

formulação (macromolécula, solvente, plastificante, ajustador de pH) e do processo 

de obtenção, no nosso, a adição de nanopartícula de celulose proporcionou o 

aumento da resistência à tração (Figura 6).  

As melhorias relatadas na literatura para tal propriedade podem ser 

explicadas pelo fato das nanopartículas atuarem como preenchimento dos interstícios 

da matriz polimérica, o que aumentará a resistência do compósito (ANGELLIER et al., 

2006). 

Azeredo et al. (2012) utilizaram nanocristais de celulose como reforço em 

filmes comestíveis à base de purê de manga e estes se mostraram eficientes no 

aumento da resistência à tração, e mais ainda sobre o módulo de Young, sugerindo a 

formação de uma rede fibrilar dentro da matriz.  

As propriedades mecânicas nos filmes são indicadores importantes quanto 

às condições físicas da embalagem, no que se refere à resistência à quebra, abrasão 

e flexibilidade, a fim de proteger o alimento. Segundo Chen (1995), as interações entre 

os biopolímeros e pequenas moléculas como água, plastificantes, lipídios e outros 

aditivos dispersos na matriz, também contribuem para o comportamento mecânico 

das embalagens. 
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5.3.2 Tensão e Elongação na ruptura 

 
 

As propriedades mecânicas de tensão e elongação na ruptura foram 

analisadas em conjunto, pois estes dados são obtidos a partir de um mesmo ensaio. 

Inicialmente estão apresentados os resultados individuais da análise estatística, 

seguida de uma discussão global das superfícies de reposta obtidas. 

As propriedades de tensão e elongação na ruptura encontradas para os 

filmes de goma de cajueiro e goma kappa variando a concentração de nanocristais de 

celulose e TMS em diferentes concentrações estão representadas na Tabela 6. 

 
 

Tabela 6 - Delineamento composto central rotacional das variáveis independentes 

(com níveis codificados e reais) e a respectiva resposta para as variáveis tensão na 

ruptura e elongação na ruptura. 

 
X Níveis Reais Tensão na 

Ruptura 
(MPa) 

Elongação 
na 

Ruptura 
(%) 

Nano*% TMS**% 

T1 4,4 0,44 1,92b 10,29f 
T2 4,4 2,56 1,31d 14,82c 
T3 25,6 0,44 1,05e 33,28ª 
T4 25,6 2,56 0,49f 22,59b 
T5 0 1,5 1,88b 6,64g 
T6 30 1,5 2,56ª 10,78f 
T7 15 0 1,41cd 12,16e 
T8 15 3 1,36cd 2,91h 

T9c 15 1,5 1,46c 13,45d 
T9c 15 1,5 1,50c 13,50d 
T9c 15 1,5 1,54c 13,65d 

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 

 
 
A tensão e elongação na ruptura são indicadores de resistência e 

flexibilidade do material, que medem a força máxima que o material suporta até 

romper e a sua capacidade de alongamento durante o estiramento, respectivamente. 

A tensão de ruptura (MPa) se refere à tensão máxima suportada pelo filme 

até o momento da ruptura sob as condições de ensaio, a qual depende da velocidade 

de deformação aplicada. O alongamento na ruptura informa sobre a capacidade de 

alongamento do filme, ou maleabilidade. Entre os parâmetros que influenciam as 
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propriedades mecânicas de polímeros estão a estrutura química, a massa molar, a 

cristalinidade, e o tipo de plastificante (CANEVAROLO JR., 2006). 

Tensão de ruptura é a máxima força normal aplicada na seção transversal 

que o material em teste possa suportar. As propriedades de tensão expressam a 

resistência do material à deformação por alongamento quando submetido à tração, e 

neste trabalho, foi influenciada positivamente pelo efeito quadrático da nanopartícula 

de celulose (Figura 6). 

A elongação na ruptura é uma medida da capacidade de estiramento do 

filme e se refere à máxima mudança no comprimento do filme antes de se romper 

(NANDANE; JAIN, 2015). Os filmes de goma de cajueiro deste trabalho apresentaram 

elongação na ruptura de 2,91 a 33,28%. 

As propriedades mecânicas avaliadas nos testes mecânicos de 

tensão/deformação de polímeros são importantes para obter informações mecânicas 

dos biopolímeros para comparar com os polímeros comerciais não-biodegradáveis 

(SIRACUSA et al., 2008).  

Com o aumento do teor de nanocompósito de celulose e diminuição do 

percentual de TMS a tensão na ruptura aumentou, o que demonstra a boa capacidade 

de reforço desses nanocristais para a matriz de GC/GK. Observamos também a boa 

interação entre nanopartícula de celulose e TMS nas amostras T2 e T4, e podemos 

ressaltar que a elongação diminuiu com o aumento do teor de TMS (Tabela 6, Figuras 

7 e 8). 

As propriedades mecânicas dos filmes dependem do tipo e grau de 

interações entre os componentes. O glicerol tem sido comumente incorporado nas 

formulações de filme para interagir com as cadeias poliméricas, reduzir as forças 

intermoleculares e aumentar a mobilidade molecular, bem como a flexibilidade dos 

filmes. Estes efeitos foram estudados por diferentes pesquisadores (Ali, Bijalwan, 

Basu; Kesarwani; Mazumder, 2017; Biduski et al., 2017).  

Em estudo sobre os efeitos de plastificantes nas propriedades físico-

químicas de filmes de goma kappa extraídos de Eucheuma cottonii, Ili Balqis et al. 

(2017), obtiveram filme compósito HPMC com elevada fragilidade. Conforme relatado, 

a incorporação de plastificantes nos filmes é uma estratégia para diminuir a fragilidade, 

reduzindo a interação entre moléculas de polímero e forman do uma nova ligação de 

hidrogênio entre os polímeros nos filmes. 
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É bem conhecido que variações na composição do filme, seja no 

biopolímero ou no plastificante, influenciam as propriedades mecânicas dos filmes 

diretamente. Cerqueira et al. (2012) mostraram anteriormente que o aumento da 

concentração de glicerol resultou em maior alongamento na ruptura. 

O diagrama de pareto para a Tensão e Elongação na Ruptura encontradas 

nos filmes de goma de cajueiro e goma kappa variando a concentração de nanocristais 

de celulose e TMS em diferentes concentrações estão representados nas Figuras 7 e 

8. 

 
 
Figura 7 – Diagrama de Pareto da variável de Tensão na Ruptura. 
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Figura 8 – Diagrama de Pareto da variável de Elongação na ruptura. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 

 
 
Assim como verificado para a resistência à tração, o efeito linear da 

nanopartícula de celulose influenciou positivamente a elongação na ruptura do filme, 

ou seja, quanto maior a presença de nanopartícula, maior a tendência à elasticidade 

(Figura 8). 

A elongação na ruptura foi positivamente influenciada pelo efeito linear da 

nanopartícula e do reticulante. Pode-se observar na Figura 8, que os maiores valores 

de elongação na ruptura foram obtidos, principalmente, nas maiores concentrações 

de nanopartícula de celulose e de reticulante, como mostrado na Tabela 6. O 

afastamento dessa região no sentido de diminuição do reticulante e da nanocelulose 

provocou a redução da elongação. 

O tipo de filme, o armazenamento (tempo, temperatura e umidade) e as 

substâncias que constituem os filmes (plastificantes, lipídios – óleo essencial e éster 

de monoglicerídeo de ácido acético – e a matriz biopolimérica), são fatores que podem 

promover alterações significativas nas propriedades mecânicas dos filmes em geral. 

Deve-se ressaltar que a umidade presente nos constituintes de formulação dos filmes 

(nanopartícula de celulose e TMS) podem ter favorecido o aumento da elongação, já 

que a água pode atuar como plastificante (RIVERO; GARCÍA; PINOTTI, 2010). 
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A análise de variância para o modelo de superfície de resposta da variável 

tensão na ruptura encontrada nos filmes de goma de cajueiro e goma kappa variando 

a concentração de nanocristais de celulose e TMS em diferentes concentrações está 

representada na Tabela 7. 

 
 
Tabela 7 - Análise de variância para o modelo de superfície de resposta da variável 

tensão na ruptura. 

 
 

Fonte de 
Variação 

Soma dos 
Quadrados 

(SQ) 

Graus de 
Liberdade 

(GL) 

Média 
Quadrática 

(SQ/GL) 

NANO* 0,06 1 0,06 
NANO*2 0,23 1 0,23 
TMS** 0,19 1 0,19 
TMS*2 0,25 1 0,25 
Falta de 
Ajuste 

1,76 4 0,44 

Erro puro 0,003 2 0,001 
Total 2,71 10  

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 
Equação=1,51-,08*x+,20*x^2-,15*y-,21*y^2+0; R2=0,74. 

 

A superfície de contorno sobre a influência da nanopartícula e da 

concentração de TMS na variável resistência à tração encontrada nos filmes de goma 

de cajueiro e goma kappa variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS 

em diferentes concentrações está representada na Figura 9. 
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Figura 9 – Superfície de contorno sobre a influência da nanopartícula e da 

concentração de TMS na elongação na ruptura dos filmes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 

 

A análise de variância para o modelo de superfície de resposta da variável 

elongação na ruptura encontrada nos filmes de goma de cajueiro e goma kappa 

variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS em diferentes 

concentrações está representada na Tabela 8. 

 
 
Tabela 8 - Análise de variância para o modelo de superfície de resposta da variável 

elongação na Ruptura. 

Fonte de 
Variação 

Soma dos 
Quadrados 

(SQ) 

Graus de 
Liberdade 

(GL) 

Média 
Quadrática 

(SQ/GL) 

NANO 55,45 1 55,45 
NANO2 2,16 1 2,16 
TMS 39,12 1 39,12 
1L by 2L 9,49 1 9,49 
Falta de 
Ajuste 

545,33 3 181,77 

Erro puro 0,02 2 0,01 
Total 651,72 10  

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato)  
Equação=13,56+2,64*x+,61*x^2+2,21*y+1,54*x*y+0,; R2=0,77. 
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A superfície de contorno sobre a influência da nanopartícula e da 

concentração de TMS na variável tensão na ruptura encontrada nos filmes de goma 

de cajueiro e goma kappa variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS 

em diferentes concentrações está representada na Figura 10. 

 
 

Figura 10 – Superfície de contorno sobre a influência da nanopartícula e da 

concentração de TMS na tensão na ruptura dos filmes. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 

 
 
 

Em termos gerais, a melhoria nas propriedades mecânicas dos filmes 

analisados pode ser devido ao estado de dispersão das nanopartículas e às fortes 

interações entre os grupos sulfato ou carboxila da goma kappa e da goma de cajueiro, 

respectivamente (MESQUITA et al., 2012). Neste sentido, os resultados obtidos 

indicam que estas interações favorecem uma boa interface entre a matriz e as 

nanopartículas, melhorando a rigidez e, assim, aumentando a resistência à tração. 

Por outro lado, isto restringe o movimento da matriz e, consequentemente, causa uma 

diminuição da elongação na ruptura. 

De uma forma geral, para as propriedades mecânicas, a adição de 

nanopartícula de celulose teve um efeito positivo, indicando que maiores 
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porcentagens proporcionam filmes com maior resistência à tração, elongação e 

tensão na ruptura. 

As amostras que se mostraram mais resistentes foram T1, T6 e T7, às quais 

foram incorporadas porcentagens de até 1,5% de TMS. A amostra que suportou mais 

tensão foi a T6, que apresentou 30% de nanopartícula de celulose em sua 

composição. As amostras mais extensíveis foram T3 e T4, as quais apresentaram 

porcentagem acima de 25% de nanopartícula de celulose. 
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5.4 Termogravimetria (TGA) 

 
 

O delineamento composto central rotacional está representado na tabela 9. 
 
 
Tabela 9 - Delineamento composto central rotacional das variáveis independentes 

(com níveis codificados e reais). 

 
 

X Níveis Codificados Níveis Reais 

Nano* TMS** Nano* % TMS**% 

T1 -1 -1 4,4 0,44 
T2 -1 1 4,4 2,56 
T3 1 -1 25,6 0,44 
T4 1 1 25,6 2,56 
T5 -1,41 0 0 1,5 
T6 1,41 0 30 1,5 
T7 0 -1,41 15 0 
T8 0 1,41 15 3 

T9c 0 0 15 1,5 
*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 

 
 

A TGA encontrada para os filmes de goma de cajueiro e goma kappa 

variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS em diferentes 

concentrações estão representadas na figura 11. A estabilidade térmica foi analisada 

em um ciclo de degradação a 800 °C. 
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Figura 11 - Termogramas dos filmes de goma de cajueiro e goma kappa variando a 

concentração de nanocristais de celulose e TMS em diferentes concentrações. 

 

 

 
 

Quatro estágios de perda de massa foram observados para os filmes de 

CG/GK (Figura 12).  

O primeiro estágio (em torno de 100 °C) tem como resultado a evaporação 

de água adsorvida ou a estrutura que está diretamente associada à natureza 

hidrofílica dos grupos funcionais de cada polissacarídeo, conforme Sun et al. (2018).  

A segunda região de transição (composta por dois picos ou estágios) foi 

observada acima da temperatura de 200 °C a ±450°C, onde a perda de peso foi 

associada à degradação de proteínas de baixo peso molecular e componentes 

polissacarídicos e evaporação do glicerol. Ombros são observados nas curvas de 

DTG (Figura 12) obtidas para os filmes analisados, o que sugere que existem dois 

estágios de degradação (MAREN; WILLIAM, 2004).  

Um ombro é observado na curva DTG a cerca de 230 °C antes do pico 

principal de decomposição entre 280 - 450 °C. A primeira etapa de decomposição é 

devido à decomposição da goma de cajueiro (Oliveira et al., 2018) e a segunda etapa 

é devido à goma kappa (Kassab et al., 2019). Podemos também citar a influência da 
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concentração da nanopartícula, para justificar a diferença entre os picos de 

decomposição, que estão relacionados com a degradação de regiões amorfas mais 

sulfatadas ou carboxilatadas e com o colapso do interior de cristal não sulfatado ou 

não carboxilatado (LI et al., 2015). Este comportamento era esperado dado que a 

presença de grupos sulfato e carboxilato na celulose induz a uma diminuição da 

estabilidade térmica (CAO et al., 2018). 

Segundo Kittur et al. (2002), os polissacarídeos no estado sólido podem 

apresentar estruturas desordenadas que são facilmente hidratadas. O segundo 

evento (aproximadamente 200-450 °C) foi atribuído a decomposição térmica dos 

polissacarídeos ou degradação da fração orgânica (ANTONIOU et al., 2015; SOUZA 

et al., 2013). De um modo geral, a decomposição de polissacarídeos inicia-se em 

temperaturas superiores a 200 °C.  

A temperatura de degradação reportada na literatura foi a mesma que a 

encontrada neste estudo, o que permite sugerir que a degradação do polissacarídeo 

iniciou e foi parcialmente concluída em torno de 280 a 450 °C para as diferentes 

amostras (YANG et al., 2007). 

O quarto evento (acima dos 450 °C) pode ser atribuído a uma 

decomposição dos polissacarídeos ou degradação da fração orgânica (ANTONIOU et 

al., 2015; SOUZA et al., 2013). Este pico deveu-se à degradação da goma de cajueiro 

e/ou da goma kappa, conforme relatado no estudo anterior de carboximetilcelulose-

amido de mandioca (Tongdeesoongtom et al., 2011).  

As respectivas derivadas dos filmes de goma de cajueiro e goma kappa 

variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS em diferentes 

concentrações encontram-se na Figura 12.  
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Figura 12 - Derivadas dos filmes de goma de cajueiro e goma kappa variando a 

concentração de nanocristais de celulose e TMS em diferentes concentrações. 

 
 

 

 
 
Os quatro estágios apresentados nos filmes analisados permitem sugerir 

que a divisão do segundo estágio em dois conforme é apresentado na figura 12, 

estaria relacionada com o fato dos filmes serem compostos por mais de uma matriz 

polimérica, o que leva a comportamentos de degradação distintos. 
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Há evidências de que a termodegradação de polissacarídeos ocorre pela 

desidratação, quebra de ligações glicosídicas, e por reações de descarboxilação e 

descarbonilação, com formação de ligações C-C, C=C e C-O, como também de 

grupos carbonila e carboxila, o que leva à divisão de estágios de degradação a 

depender da amostra em análise. 

As temperaturas de transição da TGA e a perda de massa residual dos 

filmes de goma de cajueiro e goma kappa variando a concentração de nanocristais de 

celulose e TMS em diferentes concentrações estão representadas na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Temperaturas de transição da TGA e perda de massa a 800ºC. 

 
 

X T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) T4 (°C) Perda de massa 
(%) a 800 °C 

T1 101,6 235,7 300,6 532,1 4,7 
T2 103,5 238,9 300,7 536,2 5,5 
T3 101,8 235,6 447,7 529,9 33,3 
T4 103,8 237,9 440,3 527,6 31 
T5 97,3 234,2 432,5 520,6 26 
T6 101,6 238,1 285,1 507,2 20,7 
T7 91,58 255,7 309,9 498,1 1,18 
T8 109,7 236,2 281,7 468,3 30,9 
T9 100,7 224,4 294,3 509,5 21 

 
 

Podemos observar que os filmes nanocomposítos reticulados com TMS 

apresentaram comportamentos de perda de massa divergentes, variando entre 1 a 

31% (Tabela 10), possivelmente atribuídos a residuos carbonosos e a sais 

inorgânicos, devido à presença de diferentes constituintes nos filmes. 
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5.5 Calorimetria explanatória diferencial (DSC) 
 
 
 

O delineamento composto central rotacional está representado na tabela 
11. 
 
 
Tabela 11 - Delineamento composto central rotacional das variáveis independentes 

(com níveis codificados e reais). 

 
 

X Níveis Codificados Níveis Reais 

Nano* TMS** Nano* % TMS**% 

T1 -1 -1 4,4 0,44 
T2 -1 1 4,4 2,56 
T3 1 -1 25,6 0,44 
T4 1 1 25,6 2,56 
T5 -1,41 0 0 1,5 
T6 1,41 0 30 1,5 
T7 0 -1,41 15 0 
T8 0 1,41 15 3 

T9c 0 0 15 1,5 
T9c 0 0 15 1,5 
T9c 0 0 15 1,5 

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 

 
 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) foi a análise térmica utilizada 

para obter informações sobre eventos térmicos com a variação de temperatura, sejam 

estes de primeira ordem, ocasionados pela variação de entalpia, ou de segunda 

ordem, caracterizados pela variação de capacidade calorífica.  

A DSC encontrada para os filmes de goma de cajueiro e goma kappa 

variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS em diferentes 

concentrações estão representadas na Figura 13. 

 

  



 
 
 
 
 

 

74 

Figura 13 - Termogramas de DSC de filmes de goma de cajueiro e goma kappa 

variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS. 
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A análise de DSC mede a diferença de energia necessária à substância e 

a um material de referência que seja inerte termicamente, enquanto ambos são 

submetidos a uma variação controlada de temperatura, de forma que a amostra e a 

referência sejam mantidas em condições isotérmicas, uma em relação à outra, 

independente do evento térmico que esteja ocorrendo na amostra (MOTHÉ; 

AZEVEDO, 2009). 

Os valores obtidos na análise termogravimétrica são corroborados pelos 

resultados de DSC, pois mostram um decaimento endotérmico em torno de 150 ºC, 

característico da degradação do polissacarídeo (BERGSTRÖM et al., 2012). Podemos 

observar na Figura 13 que as amostras T1 a T9 apresentaram comportamentos 

térmicos semelhantes, apresentando um evento endotérmico significativo entre 146 a 

186 °C, o que pode estar associado com a perda de água (MADGULKAR et al., 2016) 

e à transição da estrutura de tripla-hélice para a estrutura espiral, originado na solução 

água/polissacarídeo antes da secagem.  

Segundo Jiménez et al. (2013) em estudo sobre as propriedades físicas e 

atividade antioxidante de filmes de caseinato de sódio e amido contendo lipídios, a 

temperatura de transição vítrea, que pode definir a estabilidade filmes, é fortemente 

dependente da composição do filme e teor de umidade. Geralmente, a temperatura 

de transição vítrea de um material amorfo diminui à medida que o teor de água 

aumenta. Como sugere o autor, a umidade mascara a transição vítrea.  

A temperatura de transição vítrea é aquela na qual se inicia o movimento 

de segmentos da cadeia polimérica, fazendo com que o material passe de um estado 

vítreo para um estado mais maleável, tendo-se uma transição de segunda ordem, 

portanto, um processo acompanhado de variação de capacidade calorífica da 

amostra, manifesta como variação da linha base da curva do termograma de DSC 

(CANEVALORO, 2006). 

Samir et al. (2004) apresentam uma explicação para a influência de 

nanocristais de celulose na Tg. Em compósitos, a presença de nanocristais pode 

influenciar os valores de Tg de duas formas opostas. Primeiro, a superfície sólida de 

nanocristais de celulose pode induzir a uma mobilidade restrita das cadeias de 

polímero na área interfacial (confinamento do polímero). Isto resultaria em um 

aumento global da Tg até altas temperaturas. De forma oposta, uma diminuição da 

densidade de ligações intercruzadas da matriz polimérica foi observada na presença 
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de nanocristais de tunicados. Este efeito pode resultar indiretamente em uma 

diminuição da Tg. Estes dois efeitos competitivos poderiam explicar a variação 

aleatória dos valores de Tg com a quantidade de nanocristais nos compósitos.  

Li et al. (2015) também reportaram aumento na temperatura de degradação 

de filmes de amido com o aumento da concentração de nanocristais de celulose. 

A transição vítrea, que pode definir a estabilidade de filmes comestíveis, é 

fortemente dependente da composição deste e do teor de umidade, ou seja, transição 

de fase que ocorre em materiais amorfos ao serem submetidos a uma determinada 

temperatura denominada de temperatura de transição vítrea. A relação 

estrutura/propriedade de biopolímeros e suas implicações (processamento e 

qualidade do produto) pode ser melhor compreendida dentro do conceito teórico de 

transição vítrea (JIMÉNEZ et al., 2013). Geralmente, a temperatura de transição vítrea 

de um material amorfo decresce à medida que o conteúdo de água aumenta 

(HAMBLETON et al., 2012). 
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5.6 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) 
 
 

A análise de FT-IR permite a determinação dos grupos funcionais 

presentes. Cada grupo absorve em uma frequência característica de radiação na 

região infravermelha. Com essa técnica, verificam-se possíveis interações existentes 

entre as matrizes biopoliméricas, bem como mudanças moleculares causadas pela 

adição de compostos, como os plastificantes, antioxidantes, lipídios. A Figura 14 

mostra as principais bandas existentes nos padrões goma de cajueiro e goma kappa 

e a Figura 15 mostra as principais bandas existentes nos filmes analisados (T1 a T9). 

Para valores mais específicos em relação à estrutura da goma do cajueiro 

(GC), da goma kappa (GK) e das formulações de filmes nanocompósitos (T1 a T9), 

utilizou-se espectros de infravermelho entre 4000 e 400 cm−1. 

 A Figura 14 apresenta os espectros infravermelhos da GC e da GK.  

 

 
Figura 14 – FT-IR da goma de cajueiro (GC) e goma kappa (GK). 
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Na GC, a absorção em bandas entre 3200–3600 cm-1 é atribuída à 

deformação axial de O–H em grupamentos hidroxila (SILVA et al., 2006). Pequenos 

picos em torno de 2900 cm-1 são atribuídos a vibrações de estiramento de grupos C–

H e a vibrações do estiramento assimétrico C–H2. As bandas em torno de 1600 cm-1 

são atribuídas à flexão do grupo O‒H a partir de moléculas de água ligada. Os picos 

intensos próximos a 1150, 1080 e 1030 cm-1 são atribuídos a vibrações de 

estiramento do grupo C-O-C, a partir de ligações glicosídicas e flexões do grupo OH 

a partir de alcoóis (SILVA; PAULA; FEITOSA, 2007). 

Pode-se observar também na GC o aparecimento de uma banda na região 

de impressão digital dos carboidratos (1200–800 cm-1 para ligações tipo C-OH, C-O-

C, C-O e C-C) foram observados picos na região 1070 e 1089 cm-1 já descrito como 

característico de polissacarídeos com alto teor de arabinose (ZHOU et al., 2009). 

A presença do grupamento carboxila (COO-) nas frações estudadas (região 

1633 cm-1) indicou que estes materiais apresentam caráter ácido, podendo estes 

grupos ser provenientes de ácido urônico (LEE et al., 2013). Para os polissacarídeos 

extraídos dos frutos da amoreira (Morus alba L.), Lee et al. (2013), verificaram bandas 

iguais a 1621 e 1416cm-1 para grupamentos carboxila (COO-) assimétricos e 

simétricos respectivamente, sendo seus valores iguais aos reportados na presente 

pesquisa.  

O padrão comercial da K-carragena apresentou uma absorção na região 

em 1240-1270 cm-1 atribuída a S=O de ésteres sulfato. Apresentou também absorção 

na região em 920-930 cm-1 atribuída a 930 C-O de 3,6-anidrogalactose, absorção na 

região em 840-850 cm-1 atribuída a 840-850 C-O-SO3 sobre C4 da galactose e 

absorção na região em 700-705 cm-1 atribuída a sulfatos em C4, galactose. (PEREIRA 

et al., 2009). 

A faixa forte em torno de 3436 cm− 1 é atribuída ao alongamento O-H. A 

faixa em torno de 2924 cm-1 é atribuída à vibração de alongamento assimétrica de 

−CH2. As bandas por volta de 1259 cm−1 e 847 cm−1 são atribuídas à vibração 

simétrica-métrica de O = S O e à vibração de alongamento de C4O-S, representando 

−SO4 total e C4O-S de β-d-galactose, respectivamente. A banda a cerca de 925 cm-1 

promove a existência de C-O-C de 3, 6-anidro-d-galactose em K-carragena (ZHU et 

al., 2018). 
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Bandas semelhantes foram reportadas para polissacarídeo extraído da 

goiaba, estudado por Zhang et al. (2014), que verificaram estiramentos de 1073, 898 

e 873cm-1 para v-(C1-H) α-(C1-H) e β-(C1-H), respectivamente. Lv et al. (2014) 

detectaram para o v-(C1-H), valores idênticos ao reportados na presentes pesquisa. 

Os mesmos autores verificaram estiramentos de 855cm-1 para α-(C1-H) e 929cm-1 

para β-(C1-H). 

Segundo Kac˘uráková et al. (2000) a presença de “regiões anoméricas” em 

polissacarídeos, está relacionada a áreas de ligações com diferentes 

monossacarídeos. A literatura reporta que estiramentos, iguais e/ou próximos aos 

detectados na presente pesquisa para o v-(C1-H) (1079 cm-1) estão relacionados à 

presença de unidades de piranose (KAC˘URÁKOVÁ et al., 2000; ZHAO et al., 2005). 

Vibrações no intervalo de 762-855cm-1 para α-(C1-H) estão relacionados à presença 

predominante de ligações α–piranose (JIA et al., 2014) e por sua vez, vibrações em 

torno de 929cm-1 para β-(C1-H) associados a deformações de ligações C-H em anéis 

de piranose (COIMBRA et al., 1998). 

Vibrações de deformação de NH, também relativas a proteínas, absorvem 

frequentemente em 3400cm-1 (SILVESTEIN; BASSLER; MORRILL, 1994), entretanto, 

conforme observado, estes sinais podem estar mascarados pela banda larga em torno 

de 3396cm-1, atribuída também aos grupos hidroxila. A análise dos espectros obtidos 

para as macromoléculas estudadas torna evidente a presença de proteínas não 

ordenadas, sendo estas representadas pela banda característica em 1242cm-1, o que 

pode ser observado na figura 14 referente à GK (CAREY, 1992). Portanto, as 

atribuições sugerem uma associação entre carboidratos e proteínas, com destaque 

para os expressivos registros relativos aos polissacarídeos, indicando a 

predominância dessas substâncias na amostra comercial de k-carragena analisada. 

A Figura 15 apresenta os espectros dos filmes nanocompósitos (T1 a T9) 

e a Tabela 12 apresenta as principais bandas encontradas nas amostras. 
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Figura 15 – FTIR de filmes de goma de cajueiro e goma kappa variando a 

concentração de nanocristais de celulose e TMS. 
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Tabela 12 – Resumo das principais bandas encontradas nos filmes de goma de 

cajueiro e goma kappa variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS. 

 
 

Comprimento de 
onda (cm-1) 

Atribuições 

3000-3400  O-H 

2930  C-H 

1650 as COO- 

1370 amida III 

1070  C1-H (carbono anomérico) 

 

 

Os espectros dos filmes nanocompósitos apresentaram algumas das 

principais bandas oriundas da GC e da GK, com modificações na intensidade e alguns 

deslocamentos. Os filmes apresentam poucas diferenças comparados à amostra de 

GC, com picos característicos nas bandas 2927 cm-1, 1637 cm-1 e 1074 cm-1 e quando 

comparados à GK apresentam picos característicos da banda 3439 cm-1. Comparando 

os espectros de GK e do filme GC-GK, observou-se uma maior intensidade de 

absorção na banda 1074 cm-1 referente ao alongamento Si–O.  

Na região de vibração dos grupamentos hidroxila a 3300-3392 cm-1, houve 

um aumento no comprimento de onda quando a GK foi adicionada, indicativo de 

interação entre as cadeias da GC e da GK através de ligações de hidrogênio. As 

ligações de hidrogênio presentes na GC foram destruídas e novas ligações foram 

formadas entre os grupos hidroxila da GK e da GC. O desaparecimento da banda foi 

reportado por outros autores, indicando a substituição da água livre na camada de GK 

e formação de novos grupos OH de GC e/ou glicerol (GAO et al., 2012; LIU et al., 

2011; SLAVUTSKY; BERTUZZI, 2015). 

Devido à presença de um grande número de hidroxilas e outros grupos 

polares em sua estrutura, ligações de hidrogênio têm uma função crucial na formação 

de filmes e características finais do filme (DEHGHANI; HOSSEINI; REGENSTEIN, 

2018). 

Verificou-se na presente pesquisa que os estiramentos para os grupos 

hidroxilas (O-H) apresentaram vibrações em torno de 3396cm-1, estando estes valores 

semelhantes aos verificados para Zhang et al. (2014) e Santos et al. (2010) que 
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estudaram respectivamente as propriedades antioxidantes dos polissacarídeos 

extraídos dos frutos da goiabeira de gabiroba (Campomanesia pubescens), e 

verificaram picos iguais a 3400cm-1 para o referido grupamento. Estiramento de 

3407cm-1 para o referido grupo químico foi relatado por Yang et al. (2006) para os 

frutos de lichia (Litchi chinensis Sonn). 

Todas as amostras de filmes nanocompósitos apresentaram bandas de 

absorção de goma do cajueiro correspondente aos grupos COO- e água em torno de 

1640 cm-1. O espectro também apresenta bandas típicas de proteínas em torno de 

1373 cm-1 em amida III (1450 –1200 cm-1 ligaçõe C- N e N-H) e picos em amida I 

(1720 –1600 cm-1 ligações C=O). 

As ligações C-H são predominantes em carboidratos e para tais atribuições 

observaram-se estiramentos iguais a 2930cm-1. Os sinais detectados na presente 

pesquisa estão de acordo com o determinado por Zhang et al. (2014), que verificaram 

um sinal idêntico para a referida atribuição e próximos ao verificado por Yang et al. 

(2006), que reportaram estiramento de 2931cm-1 para o referido grupo. Por sua vez, 

Santos et al. (2010) determinaram um pico de 2922 cm-1 e o atribuíram a grupamentos 

alquila. 

Vriesmann e Petkowicz (2009) verificaram a presença de bandas de 1600-

1630cm-1 relativas ao grupamento COO- para os polissacarídeos extraídos de 

cupuaçu (Theobroma grandiflorum). Para os frutos de gabiroba, Santos et al. (2010) 

reportaram intervalos de bandas de 1618 a 1629cm-1 atribuída aos grupos carboxílicos 

livres. Ao comparar os estiramentos verificados pelos autores com os presentes neste 

trabalho, pode-se concluir que as frações polissacarídicas provenientes dos filmes 

nanocompósitos de GC e GK apresentaram em sua estrutura grupos COO- livres. 

Estudos específicos foram desenvolvidos por Kac˘uráková et al. (2002) 

utilizando as vibrações no infravermelho, para a identificação especifica de compostos 

presentes na molécula polissacarídica. Tratando-se de pectinas, os autores 

determinaram que vibrações em torno de 1070cm-1 podem estar relacionadas à 

presença de ramnogalacturonanas e β-galactanas. Na presente pesquisa detectou-se 

uma banda próxima (1079cm-1). Para ligações α-arabinanas os autores detectaram 

uma vibração máxima de 1039cm-1 e a para β- galactoarabinanas bandas de 1074 e 

1045cm-1. No estudo de hemiceluloses, vibrações de 1034cm-1, iguais às detectadas 

na presente pesquisa, foram atribuídas à glucomananas e bandas em torno de 
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1078cm-1 a galactana. Para monossacarídeos, vibrações em 1078 e 1046cm-1 podem 

estar relacionado à presença de lixose e ribose. 

A análise dos filmes estudados revelaram diversas características sobre a 

estrutura destes materiais. Tal técnica é amplamente aplicada à análise da parede 

celular de vegetais (KAC˘URÁKOVÁ et al., 2000) permitindo o monitoramento do 

desenvolvimento e variações de suas composições, bem como propriedades físicas e 

interações com outros biopolímeros, como proteínas, semelhantes aos verificados na 

presente pesquisa (NODA; DOWREY; MARCOTT, 1999). 
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5.7 Microscopia Eletrônica De Varredura (MEV) 

 
 

O delineamento composto central rotacional está representado na tabela 
13. 
 
 
Tabela 13 - Delineamento composto central rotacional das variáveis independentes 

(com níveis codificados e reais). 

 
 

X Níveis Codificados Níveis Reais 

Nano* TMS** Nano* % TMS**% 

T1 -1 -1 4,4 0,44 
T2 -1 1 4,4 2,56 
T3 1 -1 25,6 0,44 
T4 1 1 25,6 2,56 
T5 -1,41 0 0 1,5 
T6 1,41 0 30 1,5 
T7 0 -1,41 15 0 
T8 0 1,41 15 3 

T9c 0 0 15 1,5 
T9c 0 0 15 1,5 
T9c 0 0 15 1,5 

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 

 

A microscopia eletrônica de varredura permitiu elucidar possíveis 

diferenças estruturais nos filmes desenvolvidos com nanocompósito de celulose e 

TMS. As micrografias de superfície obtidas dos filmes estão apresentadas na Figura 

16. 
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Figura 16 - Micrografias obtidas por MEV de filmes de goma de cajueiro e goma kappa 

variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS. 

 
 

    
 

   
 

   
 
*Amplitude 2.67kx 
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Observou-se que a adição de TMS às matrizes poliméricas de GC 

promoveu mudanças na superfície dos filmes (Figura 14). A MEV do filme sem a 

adição de TMS revelou uma superfície lisa (Figura 16 - T7). 

Os filmes T1, T6 e T9 mostram uma superfície rugosa com imperfeições, mas 

sem rachaduras. Os filmes T4 e T8 mostram uma superfície rugosa com imperfeições, 

e com rachaduras, as quais podem ser atribuídas à maior concentração do agente 

reticulante TMS nas amostras analisadas (Figura 16) (Tabela 1).  

De forma geral os filmes nanocompósitos apresentaram superfície que 

sugerem que as nanopartículas foram intercaladas na matriz polimérica de GC 

apresentando estrutura de camadas. Resultados semelhantes foram reportados por 

Rhim et al. (2006). 

Podem ser observados aglomerados na superfície de todos os filmes, com 

variações de acordo com o uso de nanocelulose e TMS. Os aglomerados podem ser 

oriundos de características da GC ou da GK. O processo de obtenção dos filmes 

também deve ser investigado, como o tempo de solubilização da GC e da GK e 

homogeneização da solução filmogênica, para verificar sua influência na presença de 

partículas nos filmes. 

Flaker et al. (2015) observaram a presença de rugosidade na superfície de 

filmes de gelatina adicionados de TMS. Os autores relataram que o aumento da 

concentração de TMS aumenta as rugosidades do filme devido à formação de 

aglomerados causados pelas interações entre os componentes do filme e que 

persistiam depois do processo de secagem. 

As micrografias da seção transversal obtidas dos filmes estão 

apresentadas na Figura 17. 
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Figura 17 - Micrografias obtidas por MEV de filmes de goma de cajueiro e goma kappa 

variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS (Seção Transversal). 

 
 

   
 

   
  

   
 
*Amplitude 4.00kx 
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Todas as amostras apresentadas mostram uma morfologia homogênea 

com imperfeições, mas sem rachaduras na fotomicrografia de corte transversal, 

exceto a amostra T1 (Figura 17). 

As seções transversais destes filmes mostraram-se rugosas, devido aos 

nanopreenchedores incorporados, no entanto permaneceram densas. As seções 

transversais (Figura 17) mostraram tortuosidades quanto maior a proporção de TMS. 

As fotos transversais revelam uma topografia rugosa com a presença de 

protuberâncias.  O que pode ser devido a presença de umidade nos filmes (Liu et al., 

2017). A diminuição da quantidade de trimetafosfato de sódio nos filmes de goma de 

cajueiro produziu material mais compacto, mais homogêneo e sem rachaduras.  

De forma geral os filmes nanocompósitos apresentaram superfície que sugerem 

que as nanopartículas foram intercaladas na matriz polimérica de GC apresentando 

estrutura de camadas. 
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5.8 Ângulo de Contato e molhabilidade 
 
 

Uma gota apresenta diferentes formas para diferentes superfícies em que 

se espalha, uma vez que o modo como a gota se acomoda depende das interações 

entre ela e a superfície. Por meio do ângulo de contato entre a gota a superfície, 

podemos determinar o grau de molhabilidade do material. 

A molhabilidade de um material é obtida por meio das tensões superficiais 

associadas à sua energia superficial, pois são elas que produzem um maior 

espalhamento ou aderência da gota na superfície. Este efeito das tensões é 

investigado por meio da medida do ângulo de contato entre a gota do líquido e a 

superfície que pode apresentar diferentes estados de molhabilidade (Ma; Hill, 2006). 

Os resultados para a variável ângulo de contato encontrados para os filmes 

de goma de cajueiro e goma kappa variando a concentração de nanocristais de 

celulose e TMS em diferentes concentrações estão representados na Tabela 14. 

 
 

Tabela 14 - Delineamento composto central rotacional das variáveis independentes 

(com níveis codificados e reais) e a respectiva resposta para a variável ângulo de 

contato. 

 
X Níveis Codificados Níveis Reais Ângulo de 

contato Nano* TMS** Nano*% TMS**% 

T1 -1 -1 4,4 0,44 69,9b 
T2 -1 1 4,4 2,56 63,14d 
T3 1 -1 25,6 0,44 78,88ª 
T4 1 1 25,6 2,56 63,78d 
T5 -1,41 0 0 1,5 47,84f 
T6 1,41 0 30 1,5 60,36 e 
T7 0 -1,41 15 0 67,24c 
T8 0 1,41 15 3 67,59c 

T9c 0 0 15 1,5 49,08f 
T9c 0 0 15 1,5 49,68f 
T9c 0 0 15 1,5 49,98f 

*NANO=Nanocompósito de Celulose **TMS= Trimetafosfato 
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Através da medição do ângulo de contato entre a superfície dos filmes e as 

gotas de água foi possível avaliar a hidrofilicidade do material analisado, ou seja, a 

afinidade destes com a água, pois o ângulo de contato está relacionado à tensão 

superficial entre o líquido e a superfície sólida. A tabela 13 e a Figura 17 mostram a 

influência da concentração de nanopartícula de celulose e TMS ângulo de contato de 

filmes de GC e GK. 

A técnica mais comum para medir o ângulo de contato versa sobre a análise 

de uma superfície no que tange a sua molhabilidade a partir da teoria de Young-

Laplace, em que é possível definir um material acerca de sua hidrofobicidade ou 

hidrofilicidade, quando o fluido em questão é a água, por exemplo. Esta técnica se 

baseia na transferência de forma monitorada de uma gota de água, em que por meio 

deste é possível determinar o volume desejado deste fluido e a velocidade de 

escoamento, bem como se a análise será gota-a-gota ou contínua (Ferreira, 2013). 

O diagrama de pareto para o ângulo de contato encontrado nos filmes de 

goma de cajueiro e goma kappa variando a concentração de nanocristais de celulose 

e TMS em diferentes concentrações está representado na Figura 18. 

 
 
Figura 18 – Diagrama de Pareto da variável de ângulo de contato. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 
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O ângulo de contato foi positivamente influenciado pelo efeito quadrático e 

linear da nanopartícula de celulose e pelo efeito quadrático do reticulante TMS, como 

pode-se observar na Figura 18. 

Foi observado que os ângulos de contato apresentaram valores, entre 

49,08° e 78,88°, indicando que não houve grande afinidade dos filmes com a água 

(Tabela 13).  

Houve um pequeno incremento do ângulo de contato com o aumento da 

porcentagem de nanopartícula (Tabela 14), indicando que houve melhora nos filmes, 

aumentando a interação entre esses componentes e diminuindo a disponibilidade de 

interação entre a água e os sítios hidrofílicos (GEORGE; SIDDARAMAIAH, 2012).  Isto 

pode ser devido à elevada cristalinidade dos nanocompósitos de celulose e as 

interações entre seus grupos aniônicos com os grupos catiônicos presentes nas 

cadeias da GC e GK. 

A maior hidrofilicidade dos filmes de com maior percentual de TMS pode 

ser atribuída à capacidade dos grupos funcionais da GC se ligarem à água. Neste 

sentido, os resultados obtidos indicam que pode existir uma maior quantidade de 

grupos amina e hidroxila livres na superfície dos filmes bionanocompósitos, ou seja, 

as interações nanocompósito/TMS/GC/GK podem ter mobilizado sítios usados pelas 

moléculas de água, o que implica em um aumento do caráter hidrófílico deste material 

(Tabela 13). 

O ângulo de contato está relacionado à hidrofilicidade/hidrofobicidade dos 

filmes, de forma que, quanto maior o ângulo de contato e quanto menor a solubilidade 

em água, menor a hidrofilicidade (PENA-SERNA; LOPES FILHO, 2013). O que está 

concordando com os resultados encontrados neste estudo. De acordo com a tabela 

3, a amostra T3 apresentou solubilidade de 76% e teve o maior ângulo de contato 

encontrado neste estudo 78º (Tabela 14), enquato a amostra T9 apresentou valor de 

solubilidade de 80% e foi o menor ângulo encontrado neste estudo (49º). 

A molhabilidade e a degradação de compostos orgânicos em soluções 

aquosas estão intimamente ligadas, pois o processo de degradação depende da 

interação entre o líquido e a superfície (Bona, 2017). 

Pelo delineamento da parte mais superficial da gota é possível mensurar 

os ângulos relacionados à interação com a superfície do material em questão, e desta 

forma analisar seu comportamento frente ao fluido utilizado no estudo. No momento 
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de análise do fluido sobre o material, nota-se uma interação entre os três estados 

físicos da matéria, em que o sólido é representado pelo material em si, enquanto o 

líquido corresponde à gota propriamente dita e o vapor à região atmosférica mais 

próxima da superfície da gota (XU, 2018). 

A análise de variância para o modelo de superfície de resposta da variável 

de ângulo de contato encontrado nos filmes de goma de cajueiro e goma kappa 

variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS em diferentes 

concentrações está representada na Tabela 15. 

 
 

Tabela 15 - Análise de variância para o modelo de superfície de resposta da variável 

de ângulo de Contato. 

 

Fonte de 
Variação 

Soma dos 
Quadrados 

(SQ) 

Graus de 
Liberdade 

(GL) 

Média 
Quadrática 

(SQ/GL) 

NANO* 93,33 1 93,33 
NANO*2 104,50 1 104,50 
TMS** 57,05 1 57,05 
TMS**2 678,25 1 678,25 
1L by 2L 17,38 1 17,38 
Falta de 
Ajuste 

204,05 3 68,01 

Erro puro 0,42 2 0,21 
Total 1057,71 10  

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato)  
Equação=49,58+3,42*x+4,31*x^2-2,68*y+10,96*y^2-2,085*x*y+0,; R2=0,89. 
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Figura 19 – Superfície de contorno sobre a influência da nanopartícula e da 

concentração de TMS no ângulo de contato dos filmes. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 

 
 

O comportamento da gota de um determinado líquido em relação à 

superfície irá depender de forças adesivas, responsáveis pelo espalhamento desta 

gota sobre a superfície, e de forças coesivas do líquido que respondem por contrair a 

gota de modo a mantê-la esférica, minimizando sua superfície. Cabe salientar que o 

arranjo atômico na superfície se diferencia da disposição dos átomos em relação ao 

volume interno (WEN et al., 2018). 

A Figura 20 mostra os ângulos de contato encontrados nos filmes de goma 

de cajueiro e goma kappa variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS 

em diferentes concentrações.  
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Figura 20 – Ângulo de contato de filmes de goma de cajueiro e goma kappa variando 

a concentração de nanocristais de celulose e TMS. 

 
 

          

 

         

 

        

 
 

Podemos destacar que a formulação que apresentou o maior ângulo 

contato e, consequentemente, a menor molhabilidade foi a amostra T3, a qual 

continha 25,6% de nanopartícula de celulose e 0,44% de TMS, o que permite sugerir, 

corroborados pelos dados da ANOVA (Tabela 14) e Teste de Pareto (Figura 18), o 

efeito positivo do efeito da adição da nanopatícula na formulação. 
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Além disso, pode-se observar que o filme sem adição da nanopartícula de 

celulose (T5) apresentou um valor de ângulo menor quando comparado as outras 

formulações, enquanto o filme T7 (maior percentual de reticulante), apresentou ângulo 

maior. 

Carvalho (2013) obteve efeito semelhante em filmes adicionados de 

nanopartículas de tocoferol, o qual atribuiu este efeito a uma possível reorientação 

dos grupos polares em relação à superfície, fenômeno que também pode ter ocorrido 

no presente estudo. 

Podemos então definir a molhabilidade como a capacidade da superfície 

de reter ou não as moléculas de um líquido. Quando a gota se espalha na superfície, 

dizemos que esta é hidrofílica, no caso oposto, quando a gota toma forma de uma 

esfera, a superfície é chamada de hidrofóbica. Tal distinção é caracterizada pelo 

ângulo de contato como podemos verificar na Tabela 16. 

 
 
Tabela 16 - Classificação da superfície em função do ângulo de contato (º). 

 

Ângulo de contato Estado de molhabilidade 

θ < 40° Superhidrofílico 

40° < θ < 90° Hidrofílico 

90° < θ < 120° Hidrofóbico 

θ >120° Superhidrofóbico 

 
Fonte: Toma (2016). 

 
 

As superfícies dos filmes analisados classificam-se como hidrofílicas, 

segundo a classificação proposta por Toma (2016) (Tabela 16), já que apresentam 

valores de ângulo de contato na faixa de 40 a 90º. Os ângulos de contato foram 

formados por gotas de água na superfície dos filmes em tempo zero (assim que a gota 

entra em contato), confirmando que a hidrofilicidade dos filmes.  
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5.9 Cor Instrumental 
 
 

As respostas dos parâmetros L*, a* e b* encontradas para os filmes de 

goma de cajueiro e goma kappa variando a concentração de nanocristais de celulose 

e TMS em diferentes concentrações estão representadas na Tabela 17. 

 
 

Tabela 17 - Delineamento composto central rotacional das variáveis independentes 

(com níveis reais) e a respectiva resposta para as variáveis L*, a* e b*. 

 
 

X Níveis Reais L* a* b* 
Nano*% TMS**% 

T1 4,4 0,44 89,21c 0,40ef 7,01bc 
T2 4,4 2,56 89,56c 1,44ab 9,28a 
T3 25,6 0,44 90,17bc 0,21f 4,87d 
T4 25,6 2,56 91,11ab 1,53a 9,57a 
T5 0 1,5 89,47c 0,53def 7,94b 
T6 30 1,5 91,73a 1,09bc 7,71b 
T7 15 0 89,50c 0,59de 4,98d 
T8 15 3 91,12ab 1,48ab 9,74a 

T9c 15 1,5 90,85ab 0,83 cd 6,70c 
*NANO (Nanocompósito de Celulose) **TMS (Trimetafosfato) 

 

 

L* corresponde à luminosidade numa escala de 0 a 100 (claro a escuro), a* 

corresponde a intensidades de cores que variam do vermelho ao verde, e b* 

corresponde a intensidades de cores que variam do amarelo ao azul. Segundo 

Vincentini (2003), a luminosidade (L*) representa a terceira dimensão da cor, sendo a 

qualidade pela qual se distingue uma cor clara de uma escura.  

Os filmes elaborados no experimento apresentaram luminosidade entre 89 

e 91,  de forma que quanto mais próximos de 100 mais claros. Portanto os filmes 

obtidos pelo experimento foram considerados claros, indicando assim uma boa 

transparência dos filmes. 

Em relação aos parâmetros a* e b*, valores positivos  para ambos 

parâmetros indicam que os filmes apresentaram tendência ao avermelhamento e 

amarelamento, resultando em coloração alaranjada. 
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Conforme observado na Tabela 17, o aumento da tendência do filme ao 

amarelamento é diretamente proporcional ao aumento da concentração de TMS, com 

base nos resultados obtidos paras as amostras T2, T4 e T8. 

A figura 21 apresenta a coloração dos filmes de goma de cajueiro e goma 

kappa variando a concentração de nanocristais de celulose e TMS. 

 
 
Figura 21 – Filmes de goma de cajueiro e goma kappa variando a concentração de 

nanocristais de celulose e TMS. 

 

   
 

   

   
  

T1 T2 T3 

T4 T5 T6 

T7 T8 T9 



 
 
 
 
 

 

98 

6 DISCUSSÃO GERAL SOBRE OS RESULTADOS ENCONTRADOS. 
 
 

As propriedades dos filmes de goma de cajueiro e goma kappa variando a 

concentração de nanocristais de celulose e TMS foram influenciadas pelas 

quantidades de nanopartícula de celulose e TMS adicionadas à matriz polimérica.  

Para a PVA, as amostras que apresentaram valores mais baixos foram as 

amostras T2, T4 e T9 com 4.6, 4.2 e 3.7 g/h.m.Pa, respectivamente. O decréscimo 

nos valores de permeabilidade ao vapor d’água com a adição de nanopartícula de 

celulose juntamente com TMS confirmou a ocorrência de fortes interações entre estes 

compostos e a GC e que as moléculas de água percorreram um caminho tortuoso 

quando difundidas na matriz polimérica. Para a solubilidade, as amostras que tiveram 

menor valor percentual foram as amostras T4, T5, T6 e T7 com valores entre 75 a 

69%. Esses valores podem ser devido à formação de ligações fortes de hidrogênio 

entre os nanocompósitos, TMS e a matriz filmogênica. Interações fortes através de 

ligações de hidrogênio e interações eletrostáticas devido à alta cristalinidade dos 

nanocompósitos dificultando o acesso da água à sua estrutura interna, devido às 

intensas ligações de hidrogênio. 

De forma geral, para as propriedades mecânicas, a adição de nanopartícula 

de celulose teve um efeito positivo, indicando que maiores porcentagens 

proporcionam filmes com maior resistência à tração, elongação e tensão na ruptura. 

As amostras que se mostraram mais resistentes foram T1, T6 e T7, às quais foram 

incorporadas porcentagens de até 1,5% de TMS. As amostras que suportaram mais 

tensão foram T5, T6 e T9, amostras que foram incorporadas porcentagens de até 

1,5% de TMS. As amostras mais extensíveis foram T3 e T4, as quais foram 

adicionadas porcentagens acima de 25% de nanopartícula de celulose.  

Em relação às análises térmicas, as amostras apresentaram 

comportamentos térmicos semelhantes, sugerindo que a variação do percentual de 

nanopatícula de celulose ou TMS não afeta abruptamente a estabilidade térmica dos 

filmes em questão. 
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Todas as amostras de filmes nanocompósitos apresentaram bandas de 

absorção de goma do cajueiro correspondente aos grupos COO- e água em torno de 

1640 cm-1. O espectro também apresenta bandas típicas de proteínas em torno de 

1373 cm-1. As amostras apresentaram modificações na intensidade e alguns 

deslocamentos das bandas. 

A MEV do filme sem a adição de TMS revelou uma superfície lisa. A adição 

de TMS às matrizes poliméricas de GC/GK promoveu mudanças na superfície dos 

filmes. A diminuição da quantidade de TMS nos filmes de CG/GK produziu material 

mais compacto, mais homogêneo e sem rachaduras, diferente dos obtidos com 

valores acima de 2,5% de TMS em sua formulação (amostras T4 e T8), que 

apresentaram rachaduras em sua superfície. Sem pormenizar, os filmes 

nanocompósitos apresentaram superfície que sugerem que as nanopartículas foram 

intercaladas na matriz polimérica de GC apresentando estrutura de camadas. 

Para os parâmetros de molhabilidade, obtidos através do ângulo de 

contato, as amostras que apresentaram maior ângulo e respectiva menor 

molhabilidade foram T1, T3, T7 e T8. Com o aumento da porcentagem de 

nanopartícula  houve melhora nos filmes, aumentando a interação entre esses 

componentes e diminuindo a disponibilidade de interação entre a água e os sítios 

hidrofílicos. Por outro lado, quanto maior a porcentagem do reticulante TMS 

incorporado, menor o ângulo obtido, indicando que a reticulação gera uma rede coesa 

entre as moléculas facilitando a molhabilidade. 

Os filmes obtidos pelo experimento foram considerados claros 

(Luminosidade entre 89-91), indicando assim uma boa transparência dos filmes. Em 

relação aos parâmetros a* e b*, valores positivos para ambos parâmetros indicam que 

os filmes apresentaram tendência ao avermelhamento e amarelamento, resultando 

em coloração alaranjada. As amostras com maior concentração de TMS (T2, T4 e T8) 

apresentaram os maiores valores de b*, o que permite sugerir que quanto maior a 

concentração de TMS, maior será a tendência do filme ao amarelamento. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 

Diante das respostas obtidas pelo delinemanto proposto e aplicado nesta 

pesquisa, podemos sugerir como filmes mais resistentes, as amostras T4 (25% de 

nanopartícula e 2,5% de TMS) e T6 (30% de nanopartícula de celulose e 1,5% de 

TMS). A amostra T4 apresentou melhores resultados para os parâmetros de PVA, 

solubilidade e elongação na ruptura. Já a amostra T6 se apresentou melhores 

resultados para os parâmetros de solubilidade, resistência à tração e tensão na 

ruptura. 

Quando se aumentou a porcentagem de nanocristais de celulose, a 

diminuição de permeabilidade foi significativa, no entanto, a diminuição da solubilidade 

foi notável, mostrando que a adição de nanocelulose foi eficiente para melhorar as 

propriedades dos filmes nessa concentração.  

A adição de nanopartícula de celulose revelou a tendência dos filmes a se 

tornarem menos quebradiços à medida que se aumenta sua concentração, a qual 

interfere positivamente em relação à resistência à tração. Com aumento do teor de 

nanocompósito de celulose e diminuição do percentual de TMS, a tensão na ruptura 

aumentou, o que demonstra a boa capacidade de reforço desses nanocristais para a 

matriz de GC/GK. 

Em relação às análises térmicas, as amostras apresentaram 

comportamentos térmicos semelhantes, sugerindo que a variação do percentual de 

nanopatícula de celulose ou TMS não afeta abruptamente a estabilidade térmica dos 

filmes em questão. 

Foi observado que a adição de TMS às matrizes poliméricas de GC/GK 

promoveu mudanças na superfície dos filmes. A MEV do filme sem a adição de TMS 

revelou uma superfície lisa. De forma geral os filmes nanocompósitos apresentaram 

superfície que sugerem que as nanopartículas foram intercaladas na matriz polimérica 

de GC apresentando estrutura de camadas. 

Houve um incremento do ângulo de contato com o aumento da 

porcentagem de nanopartícula de celulose, indicando que houve melhora nos filmes, 

aumentando a interação entre os componentes do filme e diminuindo a disponibilidade 

de interação entre a água e os sítios hidrofílicos, devido à elevada cristalinidade dos 

nanocompósitos de celulose e as interações entre seus grupos aniônicos com os 
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grupos catiônicos presentes nas cadeias da GC e GK. Sob outra perspectiva, quanto 

maior a quantidade de agente reticulante, maiores são os pontos de reticulação na 

molécula. Com isso, é formada uma maior compactação das cadeias poliméricas, 

reduzindo a mobilidade das cadeias.  

Os filmes obtidos pelo experimento foram considerados claros 

(luminosidade entre 89-91), indicando assim uma boa transparência dos filmes. Em 

relação aos parâmetros a* e b*, valores positivos para ambos parâmetros indicam que 

os filmes apresentaram tendência ao vermelho e amarelo, resultando em coloração 

alaranjada. 

Após o desenvolvimento desse trabalho são feitas as seguintes sugestões: 

 
 

• Realizar estudo de toxicidade; 

• Modelar o processo de difusão ao vapor de água, levando em consideração a 

variação da espessura do filme; 

• Avaliar as propriedades de biodegradação; 

• Realizar reticulação com outra substância a fim de verificar a possibilidade de 

selagem do filme. 
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