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“Every time that I look in the mirror 

All these lines in my face gettin' clearer 

The past is gone 

It went by like dusk to dawn 

Isn't that the way? 

Everybody's got their dues in life to pay 

I know, nobody knows 

Where it comes and where it goes 

I know it's everybody's sin 

You got to lose to know how to win 

Half my life's in books' written pages 

Lived and learned from fools and from sages 

You know it's true 

All the things 

Come back to you 

Sing with me 

Sing for the year 

Sing for the laughter n' sing for the tear 

Sing with me 

If it's just for today 

Maybe tomorrow the good lord will take you away 

Dream on 

Dream yourself a dream comes true 

Dream on 

And dream until your dream comes true…” 

 

Aerosmith – Dream On 
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RESUMO 

BLACHECHEN, L. S. Propriedades físico-químicas de sistemas compostos por 

materiais celulósicos e aditivos funcionais. 2014, 133p. Tese de Doutorado – 

Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

O presente estudo demonstrou que a formação de cavidades (breath figures) em 

filmes de CA, CAPh, CAB e CMCAB preparados por spin-coating de soluções em 

tetrahidrofurano (THF) foi dependente das características moleculares dos polímeros 

quando preparados em ambiente com umidade relativa baixa (UR 35%), enquanto que 

em UR mais elevadas (55% e 75%) o balanço entre a energia superficial da água, THF e 

energia interfacial entre água e THF foi determinante. Por outro lado, a rápida exposição 

(de 3 a 6 min) desses filmes ao vapor de solvente teve um efeito plastificante tornando 

os filmes de CAB, CAPh e CMCAB completamente lisos, enquanto que para filmes de CA 

foi observado o efeito dewetting. 

Surfactantes biocompatíveis à base de sorbitano (Tween®) foram usados como 

plastificantes para filmes de ésteres de celulose obtidos por evaporação de solvente. O 

comportamento térmico dos filmes foi dependente do tamanho da cauda hidrofóbica do 

surfactante, do tipo do grupo lateral dos polímeros e da composição da mistura. Tween 

20 e 40 mostraram agir como um excelente plastificante para os ésteres de celulose, 

exceto para o CA, no qual foi imiscível. Teores baixos de Tween favoreceram a 

flexibilidade das cadeias de polímeros ao passo que quantidades maiores aumentaram a 

mobilidade molecular dos ésteres de celulose levando a variações de Tg de até 200 °C. 

Filmes de nanocompósitos de CAB reforçados com nanocristais de celulose (CNC) 

modificados com diferentes grupos funcionais (acetato e metiladipoíla) foram 

preparados a partir de dispersões em acetato de etila (AE), THF e N,N-dimetilformamida 

(DMF). A melhor estabilidade coloidal foi verificada em DMF, devido sua alta polaridade. 

Suspensões em AE e THF de CNC modificados foram mais estáveis do que CNC por conta 

das interações entre grupos substituintes e solventes. As propriedades mecânicas dos 

nanocompósitos, resultantes da dispersibilidade de nanocristais na matriz de CAB 

mostraram forte relação com a estabilidade coloidal das dispersões. 

Beads de celulose foram obtidos utilizando polpa pré-tratada de eucalipto, 

oxidados e utilizados como suporte para incorporação de um agente bactericida QPVP-

C5. Bactérias de Micrococcus luteus adsorveram sobre beads oxidados e nos beads 

contendo baixa quantidade de QPVP-C5 adsorvido e foi observada propriedade biocida 

nos beads com elevada quantidade de QPVP-C5 adsorvido. Os resultados mostram o 

preparo de materiais celulósicos multifuncionais de baixo custo e simples preparação 

para aplicações em meios aquosos com a finalidade de imobilização e ação biocida frente 

a bactérias Gram-positivas. 

 

Palavras chave: ésteres de celulose, filmes finos, breath figures, nanocompósitos, beads 

de celulose, plastificante biocompatível.  



ABSTRACT 

BLACHECHEN, L. S. Physicochemical properties of systems composed of cellulosic 

materials and functional additives. 2014, 133p. PhD Thesis - Graduate Program in 

Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

The present study demonstrated that the breath figures formation in CA, CAPh, 

CAB and CMCAB films spin-coated from solutions in tetrahydrofuran (THF) was 

dependent on the polymers molecular characteristics when prepared under low relative 

humidity (RH 35%), whereas under higher RH (55% and 75%), the balance among 

water and THF surface energy and interfacial energy between water and THF was 

determinant. On the other hand, the short solvent vapor exposure had a plasticizer 

effect, making CAB, CAPh and CMCAB films completely smooth (from 3 up to 6 min), 

while dewetting phenomena was observed for CA films. 

Biocompatible sorbitan-based surfactants (Tween®) were used as plasticizer for 

CA, CAPh, CAB and CMCAB casted films. The thermal behavior of films was dependent on 

the size of surfactant hydrophobic tail, type of polymer side group and the mixture 

composition. Tween 20 and 40 showed act as an excellent plasticizer for cellulose esters, 

except for CA, which was immiscible. Low Tween content favored polymeric chains 

flexibility while higher content increased the cellulose esters molecular mobility leading 

to Tg variations up to 200 °C. 

CAB-based nanocomposites casted films reinforced with cellulose nanocrystals 

(CNC) modified with different functional groups (acetate and methyl adipoil) were 

prepared from dispersions in ethyl acetate (EA), THF and N,N-dimethylformamide 

(DMF). The best colloidal stability was verified in DMF, due its high polarity. 

Suspensions in EA and THF of modified CNC where more stable than unmodified CNC, 

regarding the interactions among substituents groups and solvents. The mechanical 

properties of nanocomposites stemming from nanocrystals dispersibility in the CAB 

matrix showed strong relationship with the colloidal stability. 

Cellulose beads were obtained by using pretreated Eucalyptus pulp, oxidized and 

used as a support for the incorporation of a biocide agent. Micrococcus luteus bacteria 

adsorbed onto oxidized beads and on the beads with low content of adsorbed QPVP-C5. 

It was observed biocide property for the beads with high QPVP-C5 content. The results 

show the simple preparation of low cost multifunctional cellulosic materials for 

applications in aqueous media for the purpose of immobilization and biocide action 

against Gram-positive bacteria. 

 

Keywords: cellulose esters, thin filmes, breath figures, nanocomposites, cellulose beads, 

biocompatible plasticizer.  
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σ - tensão na ruptura 

A - constante de Hamaker 

AE - acetato de etila 

AFM - microscopia de força atômica 

AGU - unidade de anidro glucose 

BC - beads de celulose 

BCO - beads de celulose oxidada 

BC5%, 6% ou 7% - beads de celulose obtidos de soluções de celulose 5, 6 ou 7 % (m/m) 

BCO5%, 6% ou 7% - beads de celulose oxidada obtidos a partir de BC 

CA - acetato de celulose 

CAB - acetato butirato de celulose 

CAP - acetato propionato de celulose 

CAPh - acetato ftalato de celulose 

CMC - carboximetil celulose 

CMCAB - carboximetil acetato butirato de celulose 

CNC - nanocristais de celulose 

CNCa - nanocristais de celulose funcionalizados com grupos acetato 

CNCm - nanocristais de celulose funcionalizados com grupos metiladipoíla 

CNCs - nanocristais de celulose funcionalizados com grupos sulfato 

CUEN – cuproetilenodiamina 

CTA – triacetato de celulose 



dAFM - espessura dos filmes poliméricos determinada por AFM 

dELLI - espessura dos filmes poliméricos determinada por elipsometria 

DMA - análises dinamico-mecânica 

DMAc - N,N-dimetilacetamida 

DMF - N,N-dimetilformamida 

DP - grau de polimerização 

DS - grau de substituição 

DSC - calorimetria exploratória diferencial 

E - módulo de Young 

EC - ésteres de celulose 

ICP-OES - espectrometria de emissão óptica por plasma acoplado indutivamente 

nM  - massa molar numérica média 

M. luteus - Micrococcus luteus 

MEV - microscopia eletrônica de varredura 

NMMO - N-óxido de N-metilmorfolina 

QAS - sal de amônio quaternário 

QPVP-C5 - poli(brometo de 4-vinil-N-alquilpiridínio) 

RMS – root mean square (usado como medida de rugosidade) 

TEMPO - N-oxil-2,2,6,6-tetrametilpiperidina 

t – tempo de escoamento da solução no viscosímetro 

t0 – tempo de escoamento do solvente puro no viscosímetro 

Tg - temperatura de transição vítrea 

THF - tetrahidrofurano 

Tween 20 - poli(oxietileno) monolaurato de sorbitano 

Tween 40 - poli(oxietileno) monopalmitato de sorbitano 

Tween 60 - poli(oxietileno) monoestearato de sorbitano 

UR - umidade relativa 

x - fração em massa 

XPS - espectroscopia de fotoelétrons emitidos por raios-X  
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1. INTRODUÇÃO E ESTRUTURA DA TESE 

O desenvolvimento de novos materiais com propriedades múltiplas tem 

despertado grande interesse tanto na indústria quanto no meio acadêmico [GUO, et al., 

2010]. A demanda por novas aplicações e busca pela solução de problemas exige 

materiais com propriedades específicas. Por questões práticas e financeiras, desenvolver 

novos materiais a partir dos já existentes tende a ser uma melhor opção em 

contrapartida à criação de novas moléculas. A nível industrial, por exemplo, a classe de 

materiais mais utilizada e de maior gama de aplicações é a de polímeros, os quais têm 

sido extensivamente explorados nos segmentos de plásticos, tintas, embalagens, 

vestuário, componentes de eletroeletrônicos, automóveis, aeronaves, etc. [HAGE JR., 

1998]. A fim de melhorar as suas propriedades sem a necessidade de modificações 

químicas complexas, as seguintes estratégias tem sido aplicadas: (i) adição de 

plastificantes, proporcionando maior processabilidade e flexibilidade; (ii) preparo de 

blendas poliméricas, que são misturas físicas de dois ou mais polímeros ou copolímeros 

com propriedades distintas, de modo a promover melhoras nas propriedades mecânicas, 

desempenho em altas temperaturas e/ou biodegradabilidade do produto final; e (iii) 

formulação de compósitos, nos quais cargas de reforço com dimensões que variam de 

mícrons a nanômetros são adicionadas a matrizes poliméricas principalmente para o 

aumento das propriedades mecânicas e redução de massa [EDGAR, et al., 2001]. Por 

outro lado, existem fatores que dificultam ou impossibilitam que as propriedades 

desejadas sejam alcançadas, tal como incompatibilidade química, imiscibilidade, 

migração e baixa aderência. Como exemplo prático pode-se citar o desafio encontrado 

na produção industrial de compósitos reforçados com fibras de celulose. Se a matriz 
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polimérica tiver baixa energia superficial, como é o caso dos polímeros a base de 

petróleo, a adesão com fibras naturais será muito baixa visto que estas apresentam alta 

energia superficial devido ao grande número de hidroxilas na superfície [SEYMOUR, 

1990; FROLLINI, et al., 2000]. Materiais celulósicos, sejam eles na forma de fibras, 

nanocristais ou derivados de celulose tem sido constantemente associados ao 

desenvolvimento de novos produtos onde há um forte apelo pela redução do impacto 

ambiental, sobretudo por serem provenientes de fontes renováveis, apresentarem 

propriedades mecânicas apreciáveis, grande potencial biodegradável e de 

biocompatibilidade [HABIBI, et al., 2010; EICHHORN, 2011; KALIA, et al., 2011].  

O desenvolvimento desses materiais requer o conhecimento aprofundado das 

propriedades dos componentes a serem utilizados, de modo que as condições ideais de 

processamento sejam alcançadas. Nesse contexto, os modelos de superfícies lisas têm 

sido relevantes para elucidar características e propriedades de materiais celulósicos 

isolados ou em sistemas com um ou mais componentes. Estes modelos consistem em 

filmes finos, lisos e homogêneos que permitem isolar ou minimizar os efeitos da 

rugosidade da superfície e/ou das propriedades do interior do material, como por 

exemplo para determinar a energia superficial de um polímero ou as interações entre 

duas fibras de celulose durante a fabricação de papel [KONTTURI, et al., 2006; ROMAN, 

2009; EICHHORN, 2011]. Tais filmes são preparados com o auxílio de métodos 

específicos, como o revestimento rotacional (ou “spin-coating”), por adsorção, deposição 

ou evaporação de solvente, sendo importante ressaltar que o controle sobre as 

condições de preparo desses filmes desempenha um papel fundamental nas suas 

características finais [ROMAN, 2009]. Apesar dos avanços constantes, os modelos de 
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superfície para materiais celulósicos ainda foram pouco explorados, mostrando-se ser 

uma área muito promissora para pesquisa científica [KONTTURI, et al., 2006; EDGAR, et 

al., 2001].  

Dentro desse contexto, a presente tese apresenta a formação e caracterização de 

filmes finos (micro e nanométricos) de ésteres de celulose (EC) em função de suas 

características estruturais (tipos e tamanho dos grupos substituintes) e dos efeitos 

causados pela incorporação de agentes plastificantes (surfactantes a base de sorbitano) 

ou cargas de reforço (nanocristais de celulose – CNC). Os resultados apresentados 

buscam elucidar questionamentos acadêmico-científicos bem como oferecer suporte 

para aplicações e aprimoramentos industriais. Visto que temas complementares foram 

explorados, optou-se por estruturar os resultados em quatro seções. A primeira delas 

trata de modelos de superfície através dos quais foram investigados os efeitos da 

umidade relativa do ar e do vapor do solvente na morfologia superficial dos filmes finos 

de ésteres de celulose feitos por sping-coating usando tetrahidrofurano (THF) como 

solvente. Na segunda seção são explorados os efeitos causados pelos grupos 

substituintes dos EC na sua miscibilidade com agentes plastificantes relativamente 

novos variando sua composição, e por conseguinte, no comportamento térmico 

apresentado por filmes preparados por evaporação de solvente. As conclusões obtidas 

destes dois estudos serviram de base para delinear a terceira seção, na qual escolheu-se 

um dos EC como matriz para o preparo de nanocompósitos reforçados com nanocristais 

de celulose, com ou sem a utilização de um tensoativo como agente dispersante. Foram 

investigadas as relações entre as propriedades mecânicas dos nanocompósitos em 

função da dispersibilidade dos CNC na matriz de EC e da estabilidade coloidal de suas 
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suspensões. E por fim, na quarta e última seção, abordou-se uma aplicação prática para 

materiais celulósicos modelados na forma de esferas ou beads. Foi avaliada a utilização 

de derivados de celulose (éster e éter de celulose) em combinação com fibras naturais e 

um policátion com propriedade bactericida buscando sua aplicação em meios aquosos. 

Os estudos que compõem as três primeiras seções foram executados no Laboratório de 

Filmes Finos e Macromoléculas no Instituto de Química da USP, enquanto que as 

pesquisas referentes a quarta seção ocorreram, parcialmente, no laboratório Fibre and 

Cellulose Technology na Åbo Akademi (Finlândia) e foram finalizadas no Brasil. 

 

 

Objetivo geral: explorar as características da celulose e de ésteres de celulose para a 

criação de novos materiais. 

  



20 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Celulose 

A celulose é o principal componente estrutural da parede celular das plantas, 

sendo obtida no processo de fotossíntese pela polimerização da glucose via 

condensação. As unidades de glucose são unidas por ligações glicosídicas do tipo β-1,4, 

de modo que cada glucose encontra-se orientada a 180° uma da outra (dímero 

denominado celobiose), formando cadeias lineares [STAUDINGER, 1926; HAWORTH, 

1928; MEYER & MARK, 1928]. Esse tipo de conformação permite que as hidroxilas da 

glucose (C2, C3 e C6) interejam, por meio de ligações de hidrogênio com as hidroxilas da 

mesma ou de cadeias adjacentes devido ao alto grau de empacotamento das cadeias 

celulósicas. Essas interações intra e inter moleculares conferem alta cristalinidade à 

celulose, o que também a torna praticamente insolúvel em solventes comuns e com 

ponto de fusão acima da sua temperatura de degradação [NISHIKAWA & ONO, 1913; 

MEYER & MARK, 1928; BLACKWELL & MARCHESSAULT, 1971; EDGAR, et al., 2001]. 

No entanto, a celulose independentemente de sua fonte, não é completamente 

cristalina, tampouco ocorre como uma molécula individual isolada. Nos sistemas 

biológicos a base de celulose existe uma hierarquia de organização entre suas cadeias. 

Durante sua biossíntese, um conjunto de ações permite que sejam formados grupos 

dessas cadeias em pequenos feixes chamadas de fibrilas elementares, nanofibrilas ou 

simplesmente fibrilas. Porém, há a ocorrência de falhas no empacotamento das cadeias, 

dando origem a unidades cristalinas descontínuas, denominadas de regiões amorfas. As 

fibrilas organizam-se em unidades maiores, as microfibrilas, que por sua vez compõem 

as fibras celulósicas [MEYER & MISCH, 1937; FRENCH, 1985; KONDO, 2005]. 
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As condições de processamento da celulose, como a escolha do solvente e o tipo 

de fonte irão influenciar fortemente nos tipos de aplicações. Por exemplo, solventes 

derivatizantes (H3CCOOH/H2SO4; N2O4/DMF; etc.) são utilizados para a obtenção de 

éteres e ésteres de celulose com as mais diversas propriedades [HEINZE, 2005]. Por 

outro lado, os solventes não-derivatizantes são mais ecologicamente corretos e baratos 

(NaOH/ureia/água; DMAc/LiCl; NMMO, etc.), além de também serem utilizados na 

obtenção de derivados através de processos homogêneos, são empregados no preparo 

de soluções de celulose, uma vez que dissolvem o polímero diretamente sem reações 

químicas via rompimento das redes intramoleculares de ligações de hidrogênio 

[SWATLOSKI, et al., 2002; GERICKE, et al., 2012]. E, por fim, as fibras celulósicas podem 

sofrer tratamentos específicos para o isolamento das nanofibrilas (processos 

químico/mecânico ou puramente químicos) [TURBAK, et al., 1983; SAITO, et al., 2006] 

ou dos domínios cristalinos através da remoção das regiões amorfas das nanofibrilas 

por meio de hidrólise ácida ou enzimática, dando origem aos chamados nanocristais de 

celulose (CNC), também conhecidos como nanowhiskers ou simplesmente whiskers 

[RÅNBY, 1949; MUKHERJEE & SIKORSKI, 1952; HABIBI, et al., 2010]. 

 

2.2. Ésteres de celulose (EC) 

Ésteres de celulose (EC) são polímeros versáteis obtidos da derivatização da 

celulose e apresentam alta temperatura de transição vítrea (Tg), resistência a raios UV, 

biocompatibilidade, solubilidade em solventes comuns e, portanto, ampla aplicabilidade 

em distintos segmentos da indústria sendo produzidos em larga escala [EDGAR, et al., 

2001; HEINZE, et al., 2007]. A síntese dos EC pode ser feita através de dois processos, o 

heterogêneo e o homogêneo, sendo o primeiro adotado pela indústria. No primeiro caso 

são empregados certos ácidos como acético, nítrico, sulfúrico juntamente com anidrido 
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acético, e as fibras de celulose são parcialmente solubilizadas no solvente à medida que a 

derivatização ocorre, levando a obtenção majoritaria do triacetato de celulose (CTA) 

[HEINZE, et al., 2006; KAMEL, et al., 2008]. Outros EC como o propionato acetato de 

celulose (CAP), butirato acetato de celulose (CAB) e acetato ftalato de celulose (C-A-P ou 

CAPh) são obtidos a partir do CTA via hidrólise parcial dos grupos acetato seguido da 

reação com os respectivos anidridos (propiônico, butírico, ftálico, etc.) [EDGAR, et at., 

2001; EDGAR, 2007].  

No processo homogêneo há o emprego de um solvente para celulose 

(comumente DMAc/LiCl ou líquidos iônicos) o que garante a exposição das porções mais 

cristalinas das fibras de celulose e consequente difusão dos reagentes rendendo ésteres 

de celulose homogêneos e com o grau de substituição (GS ou DS – degree of substitution) 

desejado. Outra vantagem desse método, em comparação com o processo heterogêneo, é 

o de minimizar o impedimento estérico e a diferença de polaridade durante a 

esterificação, possibilitando o emprego de substituintes com cadeias longas (até 20 

carbonos) [SEALEY, et al., 1996; EDGAR, 2001; EL SEOUD & HEINZE, 2005]. 

A aplicação específica de cada um desses polímeros depende principalmente do 

tipo de substituinte e do grau de substituição. O acetato de celulose (CA), um dos mais 

antigos polímeros semi-sintéticos e o segundo éster de celulose a ser produzido 

(meados do século XIX), inicialmente era obtido como CTA (DSAc ~ 2,9), porém possuia 

aplicações bastante restritas tendo em vista sua baixa solubilidade em solventes da 

época [WELLS, 2014]. Posteriormente, com sua hidrólise parcial, tornou-se solúvel em 

diversos solventes como acetona, tetrahidrofurano e acetato de etila (2 < DS < 2,8), 

piridina (1 < DS < 2,5) e água (0,5 < DS < 1,1) [HEINZE & LIEBERT, 2004], passando a ser 

utilizado em filmes de revestimento para aviões, filamentos para indústria têxtil e, 

devido suas propriedades ópticas, em filmes fotográficos. Atualmente, mais da metade 
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da sua produção destina-se à fabricação de filtros para cigarros, tendo em vista sua 

capacidade de remoção de produtos tóxicos presentes na fumaça do cigarro, seguido por 

telas de cristal líquido (LCD) e filamentos para indústria têxtil  [EDGAR, et al., 2001, 

ROMAN, 2009; VIDAL, 2013]. Com os avanços tecnológicos a diversidade de aplicações 

para este polímero tem sido ampliada progressivamente, passando a ser empregado na 

formulação de cosméticos e fármacos [EDGAR, et al., 2001], na produção de membranas 

de ultracentrifugação [ARTHANAREESWARAN & THANIKAIVELAN, 2010], osmose 

reversa [DUARTE, et al., 2007], purificação de bio-combustíveis por pervaporação 

[BILLY, et al., 2010], e combinado com biomoléculas imobilizadas, assim como sistemas 

de enzimas e bactérias,  para biosensores [KOSAKA, et al., 2007b; ATYIA, et al., 2007]. 

Recentemente, Lee e colaboradores desenvolveram um supercapacitor a base de CA 

(reciclado de filtros de cigarro) cuja capacitância específica supera em 18% a de 

materiais convencionais [LEE, et al., 2014]. 

Já o acetato butirato de celulose (CAB) é um EC mais versátil por ser mais 

facilmente moldável e apresentar propriedades mecânicas adequadas para fabricação de 

objetos plásticos com vasta variedade de cores, que vão desde tonalidades translúcidas 

até opacas [HAWK, 2014]. É bastante apreciado pela indústria de revestimentos por ser 

bastante hidrofóbico, repelindo umidade e, além de melhorar a estabilidade a raios UV, 

proporciona outras propriedades como a de reduzir o tempo de secagem e a migração 

de plastificantes; melhora o fluxo e o espalhamento; controla a viscosidade e age como 

um carreador estável de pigmentos metálicos [EDGAR, et al., 2001]. Por outro lado, pode 

ser empregado na produção de membranas de ultracentrifugação para aplicações de 

tratamento de água e efluentes [SABDE, et al., 1997] e, assim como o CA, para o 

melhoramento do desempenho mecânico de materiais. Kosaka e colaboradores 

relataram que a adição de 15% (m/m) de CA ou CAB ao polietileno ou polietileno 



24 
 

maleato pode aumentar, em comparação com as olefinas puras, em ~25% o módulo de 

Young desses materiais [KOSAKA, et al., 2007c]. 

O acetato ftalato de celulose (CAPh), um pó branco e insolúvel em água, é 

bastante apreciado na indústria farmacêutica, sendo considerado um dos melhores 

materiais para uso no revestimento de comprimidos de aplicação entérica, pois fornece 

a proteção necessária para cápsulas ou comprimidos contra fluidos gástricos. O CAPh é 

impermeável em sistemas com pH baixo (meio ácido e enzimático do estômago), mas 

quando atinge o intestino, onde o pH é básico, libera o princípio ativo do fármaco, 

[HARRIS & GHEBRE-SELLASSIE, 1997; EDGAR, et al., 2001; EDGAR, 2007]. 

Estudos também mostraram sua aplicação como substrato para adsorção, sendo 

utilizado na imobilização de bactérias probióticas [RODRIGUES, et al., 2011], inibição da 

infecção e inativação do vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1), assim como 

vários vírus da herpes (HSV) e de patógenos de outras doenças sexualmente 

transmissíveis (STD) [NEURATH, et al., 2001 e 2003], além de ter provado ser um ótimo 

absorvente para remediação de efluentes de indústrias de bebidas [RAVI, et al., 2006]. 

Assim como o CAPh, o carboximetil acetato butirato de celulose (CMCAB) 

também é frequentemente usado para formulações farmacêuticas, por ser, na forma de 

pó, facilmente misturado e comprimido com diversos fármacos [POSEY-DOWTY, et al., 

2007]. Ao contrário dos demais ésteres de celulose, o CMCAB é um derivado misto 

éter/éster e que apresenta natureza anfifílica em decorrência do equilíbrio de 

hidrofilicidade dos grupos CM e lipofilicidade dos seus grupos éster, característica a qual 

o torna compatível e miscível com uma gama enorme de compostos [PARIS, 2010; 

POSEY-DOWTY, et al., 2002].  

O CMCAB apresenta a vantagem de ser utilizado em formulações tanto a base de 

água quanto de solventes orgânicos, sem a necessidade de modificação química de sua 
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estrutura. O polímero é insolúvel em água quando seus grupos de ácido carboxílico estão 

protonados, mas dispersa em água quando esses grupos são parcialmente neutralizados 

(usando aminas ou amônia) ou dissolve completamente quando na forma de sal [PARIS, 

2010]. Tintas contendo dispersões de CMCAB além de melhorarem o fluxo e 

nivelamento durante sua aplicação, previnem o revestimento da flacidez [PARIS, 2010; 

POSEY-DOWTY, et al., 2002]. Filmes de CMCAB mostraram ser interessantes suportes 

para a imobilização de albumina de soro bovino e lisozima [AMIM JR., et al., 2010] e para 

concanavalina A e a jacalina [AMIM JR., et al., 2012]. 

 

2.3. Nanocristais de celulose (CNC) 

Os nanocristais de celulose (CNC) podem ser obtidos após a exposição da 

celulose sob condições controladas de temperatura, tempo de extração e agitação 

constante em um meio ácido (HCl, H2SO4 ou H3PO4) ou através de complexos 

enzimáticos, promovendo a liberação das nanofibrilas e remoção dos componentes 

amorfos destas resultando em nanoestruturas de formas alongadas que são 

monocristais de alta cristalinidade [RÅNBY, 1949; BATTISTA, 1950]. Quando ácido 

sulfúrico ou fosfórico são utilizados para a hidrólise, estes podem reagir com as 

hidroxilas presentes na superfície da celulose, especialmente as da posição C6, formando 

grupos ésteres de sulfato ou de fosfato, gerando carga superficial negativa, a qual 

garante, por repulsão eletrostática, a estabilidade da suspensão em meios polares, como 

é o caso da água [RÅNBY, 1949; MARCHESSAULT, et al., 1959]. O mesmo não ocorre 

quando utilizado o HCl no processo de isolamento, resultando em suspensões menos 

estáveis, havendo a necessidade de um tratamento posterior. 

A manutenção dos domínios cristalinos da celulose na forma de bastões ou 

cilindros (rod-like) confere a este material valores altos de razão/aspecto dependendo 
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da fonte celulósica. Essa característica desempenha um papel importante no fenômeno 

de auto-organização do cristal-líquido de CNC em fase quiral nemática ou no limite da 

percolação que é um parâmetro fundamental que governa as propriedades mecânicas 

[EICHHORN, et al., 2010; BRITO, et al., 2012].  

O módulo de Young dos CNC pode variar de 50 a 130 GPa, ou até mais conforme a 

técnica utilizada na caracterização, valores estes comparáveis aos de outros materiais de 

engenharia como o alumínio ou vidro (ambos 69 GPa) [SAKURADA, et al., 1962; RUSLI & 

EICHHORN, 2008; EICHHORN, et al., 2010]. Por esta razão, a preparação e caracterização 

de nanocompósitos reforçados com CNC tem ganhado grande relevância [DUFRESNE, 

2008; HABIBI, et al., 2010]. 

 

2.4. Beads de celulose  

Esferas ou beads de celulose são materiais celulósicos versáteis obtidos através 

da dissolução da celulose (ou um derivado que é posteriormente convertido em 

celulose), em um solvente apropriado e posterior regeneração da mesma adquirindo 

formas esféricas de diâmetros variando de 10 µm até escala milimétrica [GERICKE, et al., 

2012]. Suas aplicações incluem fase estacionária para colunas cromatográficas de 

exclusão de tamanho, liberação controlada de fármacos, suporte para enzimas, 

adsorventes seletivos de polímeros, metais pesados e substâncias biológicas, tais como: 

proteínas, endotoxinas, vírus ou patógenos, podendo ser utilizados no tratamento de 

água [DE OLIVEIRA & GLASSER, 1996; HIROTA, et al., 2009a; TRYGG, et al., 2013]. 

Para o preparo dos beads, geralmente, são utilizados solventes não-

derivatizantes, uma vez que a derivatização seguida pela conversão da solução em 

celulose novamente, resulta em grandes quantidades de resíduos químicos [GERICKE, et 

al., 2012]. Industrialmente, o solvente mais utilizado para a dissolução da celulose é o N-
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óxido de N-metilmorfolina (NMMO), bastante utilizado na produção da viscose e embora 

seja um solvente caro é facilmente reciclável (~99%). O N,N-dimetilacetamida (DMAc) 

contendo LiCl e os líquidos iônicos também são considerado bons solventes, porém com 

desvantagens como alto custo, contaminação com lítio e, no último caso soluções com 

viscosidade relativamente altas. Uma boa opção que vem sendo utilizada nos últimos 

anos é a dissolução de fibras celulósicas em soluções aquosas de NaOH 7%-ureia ou 

tioureia 12% (m/m) a -10 °C que, além de ser um solvente barato, é ecologicamente 

correto e não tóxico [GERICKE, et al., 2012, ROMAN, 2009].  

A etapa seguinte após a dissolução do polímero é a da moldagem dos beads. Esta 

se dá por gotejamento em um solvente no qual seja imiscível, como por exemplo solução 

concentrada de um ácido, conhecido como “banho de coagulação” (termo traduzido 

diretamente da língua inglesa), ou por dispersão de uma solução de celulose em um 

solvente imiscível sob forte agitação [KARBSTEIN & SCHUBERT, 1995], métodos os 

quais são empregados conforme as características requeridas nos beads, tais como o 

tamanho, forma, distribuição de tamanho e porosidade. Por fim, tem-se a regeneração da 

celulose com a neutralização das cargas, onde são reestabelecidas as redes de ligações 

de hidrogênio [GERICKE, et al., 2012]. 

Dependendo da especificidade da aplicação almejada para os beads a 

manipulação de suas propriedades se torna imprescindível. A inserção de grupos 

químicos através de reações químicas (eterificação, estereficação, oxidação, graftização, 

etc.) ou através da mistura da celulose com compostos orgânicos, inorgânicos e 

partículas magnéticas, por exemplo, conferem aos mesmos um alto potencial de 

aplicações [HIROTA, et al., 2009a; GERICKE, et al., 2012]. 
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3. DETALHAMENTO DAS SEÇÕES DA TESE 

3.1. Efeito da umidade relativa e do vapor do solvente nos filmes de 

ésteres de celulose 

A estrutura de filmes poliméricos preparados a partir de soluções depende, 

primeiramente, do método a ser utilizado na sua produção. Filmes nanométricos, por 

exemplo, são preparados principalmente por adsorção ou por spin-coating. Esse último 

consiste em gotejar um pequeno volume de uma solução polimérica em um suporte que 

rotaciona a uma dada velocidade angular por um período pré-determinado de tempo. 

Essas condições permitem que a solução se espalhe pelo substrato devido à força 

centrípeta e o solvente evapore rapidamente formando o filme. A morfologia desses 

filmes poliméricos foi demonstrada ser depende do solvente utilizado para a preparação 

das respectivas soluções [MÜLLER-BUSCHBAUM, et al., 2001; STRAWHECKER, et al., 

2001; PETRI, 2002], do equilíbrio entre as interações substrato-polímero e substrato-

solvente, os quais desempenham um papel muito importante na morfologia da 

superfície resultante desses filmes [SILBERBERG, 1968; LIN, et al., 2004; AMIM JR., et al., 

2008] e também da umidade relativa (UR) da atmosfera [WIDAWSKI, et al., 1994; 

BOLOGNESI, et al., 2005; PARK, et al., 2006] que mostrou ser um importante parâmetro 

porque controla a formação de poros ou cavidades na superfície dos filmes. Um melhor 

entendimento dessas condições permite controlar características dos filmes a fim de 

direcioná-los para aplicações específicas. 

Por exemplo, Kosaka e colaboradores estudaram filmes ultrafinos de ésteres de 

celulose preparados por adsorção e obtiveram os respectivos valores de energia 

superficial e da constante de Hamaker [KOSAKA, et al., 2007a]. Avaliaram também o 

efeito do recozimento (annealing), em função da temperatura, na morfologia dos filmes, 
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evidenciando a reorientação molecular na interface sólido-ar, resultando na alteração da 

polaridade da superfície dos filmes e exploraram essas propriedades para sua utilização 

como substratos seletivos para albumina de soro bovino e lipase [KOSAKA, et al., 2005]. 

Em um trabalho subsequente, os autores provaram que a lipase imobilizada em filmes 

hidrofóbicos exibiram atividade mais elevada do que a da lipase livre, podendo essa ser 

reciclada três vezes, além de manter sua atividade em bons níveis mesmo após um mês 

de armazenamento [KOSAKA, et al., 2007b]. 

Amim Jr. et al. [2008] também estudaram modelos de superfície lisa porém feitos 

por spin-coating a partir de soluções de CA, CAP, CAB e CMCAB em acetona e acetato de 

etila, utilizando lâminas de Si/SiO2 como suporte. Com base na taxa de evaporação dos 

solventes e energia de interação entre o substrato e o solvente, os resultados indicaram 

estratégias experimentais para obtenção de filmes lisos e com a espessura desejada. Em 

outro trabalho Amim Jr. e colaboradores demonstraram os efeitos dos solventes nos 

parâmetros de superfície do CAP e CAB mostrando que esses desempenham um papel 

fundamental nas propriedades de interface e estabilidade do filme polimérico [AMIM JR., 

et al., 2009a]. Em outro trabalho, foi demonstrado o potencial de utilização destes filmes 

como suporte para proteínas como jacalina e concanavalina A [AMIM JR. & PETRI, 2012]. 

Park, et al. [2006] e Kasai & Kondo [2004] estudaram separadamente modelos de 

superfície mais complexos chamados de breath figures ou honeycomb, que são estruturas 

porosas resultantes da condensação de gotículas de água na solução polimérica 

hidrofóbica durante a formação do filme. Os autores obtiveram esses filmes por 

evaporação de solvente a partir de emulsões de água em uma solução de CA em 

clorofórmio [KASAI & KONDO, 2004] e por spin-coating de soluções de CAB em misturas 

de tetrahidrofurano e clorofórmio [PARK, et al., 2006], mostrando que a manipulação 

das condições de umidade do sistema pode ser utilizada como uma importante 
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ferramenta para a criação controlada de micro e nano-estruturas em filmes de ésteres 

de celulose, sendo úteis para aplicações tecnológicas, tais como revestimentos anti-

reflexo ou modelos litográficos. 

 

Objetivos específicos: estudar o efeito da umidade relativa nas características 

estruturais dos filmes de CA, CAPh, CAB e CMCAB durante o processo de spin-coating, e 

também o efeito do vapor do solvente nas estruturas prontas através de microscopia de 

força atômica (AFM), elipsometria e medidas de ângulo de contato. 

 

3.2. Efeito de surfactantes a base de sorbitano na temperatura de 

transição vítrea de ésteres de celulose 

Ésteres de celulose com elevado grau de substituição tendem a ser quebradiços 

pois apresentam temperatura de transição vítrea (Tg) elevada. Essa característica é 

bastante utilizada para compensar a fragilidade de outros polímeros através da 

formulação de blendas, no entanto, muitas de suas aplicações requerem a introdução de 

plastificantes de baixa massa molar de modo a melhorar seu processamento pelo 

abaixamento da Tg, aumentando assim o volume livre e facilitando a mobilidade das 

macromoléculas [SKORNYAKOV & KOMAR, 1998; EDGAR, 2001; PARIS, 2010]. 

Geralmente, acetato de trietila, sebacato de dibutila, sorbitol, PEG e glicerina são a 

classe de compostos mais utilizados para preparar formulações com materiais 

celulósicos [YANG, et al., 2010a; SHANBHAG, et al., 2007; JANG & LEE, 2003]. Não 

obstante, alguns desses plastificantes estão sofrendo restrições de uso por apresentarem 

algum nível de toxicidade, solubilidade em água moderada e/ou temperatura de 

ebulição baixa. Por outro lado, surfactantes á base de açúcares e líquidos iônicos são 
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compostos que têm sido estudados como possíveis plastificantes para amostras de 

polímeros [ZHANG, et al., 2008; GHEBREMESKEL, et al. 2006].  

Os polissorbatos são uma classe de surfactantes não iônicos a base de sorbitano 

que, por não apresentarem toxicidade, têm sido bastante utilizados em produtos 

farmacêuticos, cosméticos e na preparação de alimentos. Outras aplicações vem sendo 

investigadas recentemente, como sua utilização em processos enzimáticos. Qi et al. 

[2010] mostraram que o poli(oxietileno) monolaurato de sorbitano (Tween 20) 

desempenhou um papel importante no pré-tratamento da palha de trigo na hidrólise 

enzimática para produção de etanol, extraindo os produtos hidrofóbicos de degradação 

para fase aquosa e modificando a superfície da lignina. Rodríguez e colaboradores 

verificaram que a presença do Tween 20 além de melhorar a plasticidade dos filmes de 

amido, aumentou sua permeabilidade ao vapor de água [RODRÍGUEZ, et al., 2006].  

Outros polissorbatos, como o monopalmitato de sorbitano (Span 40) e o 

poli(oxietileno) monopalmitato de sorbitano (Tween 40), foram utilizados como 

plastificantes para filmes de CMCAB, levando a redução drástica da temperatura de 

transição vítrea do polímero de ΔTg = -158 °C e ΔTg = -179 °C, respectivamente [AMIM 

JR., et al., 2009b]. Os autores também  evidenciaram por análises de AFM que a 

superfície dos filmes de CMCAB/Tween 40 eram mais homogêneas que as de 

CMCAB/Span 40, indicando assim que as interações entre os componentes do primeiro 

sistema são favorecidas. 

 

Objetivos específicos: avaliar (i) as propriedades de três tipos de surfactantes à base 

de sorbitano, Tween 20, Tween 40 e Tween 60, como plastificante para os ésteres de 

celulose CA, CAB, CMCAB e CAPh e (ii) os efeitos do tamanho da cauda hidrofóbica dos 
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tensoativos neutros e do tipo de substituinte do éster de celulose no comportamento 

térmico das misturas por meio de calorimetria exploratória diferencial (DSC).  

 

3.3. Influência da estabilidade coloidal de nanocristais de celulose e sua 

dispersibilidade na matriz de acetato butirato de celulose (CAB) 

Com os avanços na nanotecnologia a categoria de materiais que vem ganhando 

mais atenção na última década é a dos compósitos, os quais consistem em uma carga de 

reforço dispersa em uma matriz polimérica visando melhorar suas propriedades 

(principalmente as mecânicas – módulo de Young, resistência à tração, resistência ao 

impacto) com relação aos polímeros puros [SEYMOUR, 1990]. As cargas de reforço 

podem ser fibras de vidro, fibras de carbono, fibras naturais ou nanopartículas, como é o 

caso dos nanocristais de celulose (CNC). No caso dos materiais a base de celulose, estes 

oferecem a vantagem de serem ~50% mais leves do que o vidro, além de mais baratos 

[KALIA, et al., 2011]. Além disso os CNC juntamente com termoplásticos de fontes 

naturais, como os ésteres de celulose, tem sido recentemente empregados na fabricação 

de compósitos biodegradáveis ou compostáveis [EDGAR, 2001; CARRILLO, et al., 2010].  

Na literatura são encontrados compósitos de CAB reforçados com diversos tipos 

de cargas a base de celulose. Carrillo e colaboradores fabricaram materiais de CAB com 

fibras liocel e de linho (34,8%, m/m), verificando aumento nos valores do módulo de 

Young 2 e 2,5 vezes maiores do que dos filmes de CAB puro, porém com uma diminuição 

do alongamento na ruptura. A presença das fibras nesses compósitos levou também a 

um aumento na absorção de água. Testes de biodegradação mostraram a perda de 10% 

e 25% de massa dos compósitos CAB/liocel e CAB/linho, respectivamente, após 60 dias 

enterrados no solo [CARRILLO, et al., 2010]. Utilizando outro tipo de reforço, Jonoobi et 
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al. [2014] estudaram nanocompósitos de CAB contendo 60% (m/m) de nanofibras de 

celulose. Os ensaios de tração destes materiais mostraram um aumento de 364% e 

145% para a rigidez e resistência, respectivamente. Petersson reportou em trabalhos 

distintos, nanocompósitos de CAB reforçados com 5% (m/m) de celulose microcristalina 

[PETERSSON & OKSMAN, 2006] e nanocristais de celulose [PETERSSON, et al., 2009], e 

observou que a resistência dos materiais apresentou uma melhora de 30% e 76%, 

respectivamente. Foi destacado também pelos autores que, em contraste com 

compósitos de CAB com fibras de celulose ou celulose microcristalina, a transparência 

dos filmes de CAB foi pouco afetada pela adição de CNC, evidenciando a aplicação de 

nanocristais de celulose em nanocompósitos transparentes. 

Entretanto, a obtenção desses materiais merece alguns cuidados referentes a fácil 

agregação dos CNC, principalmente quando são liofilizados após seu isolamento, 

tornando-se difícil redispersá-los em solventes não polares [EICHHORN, 2011]. Outro 

obstáculo deve-se a alta energia interfacial e, portanto, baixa adesão existente entre os 

componentes quando são utilizadas matrizes hidrofóbicas e cargas de reforço a base de 

celulose. Polímeros como os ésteres de celulose, em geral, possuem baixa energia 

superficial, resultante de forças dispersivas, ao contrário dos materiais celulósicos que, 

devido ao grande número de hidroxilas na superfície, apresentam energia superficial 

alta [KALIA, et al., 2011; FROLLINI, et al., 2000]. Sendo assim, algumas estratégias tem 

sido empregadas como o uso de surfactantes para recobrir os CNC e a inserção de 

grupos silanos, alquílicos, ésteres e agentes de acoplamento, através de reações 

químicas que modificam apenas a superfície das porções cristalinas da celulose [KALIA, 

et al., 2011, EICHHORN, 2011, HABIBI,  et al., 2010]. 
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Objetivos específicos: estudar o preparo de nanocompósitos de acetato butirato de 

celulose (CAB) reforçados com três tipos de nanocristais de celulose (CNC), inicialmente 

liofilizados, contendo grupos sulfato (abreviados como CNCs), metiladipoíla (CNCm), e 

acetato (CNCa). Investigar através de um analizador de separação de fases a estabilidade 

coloidal dos CNC em diferentes sistemas: (i) solventes puros (acetato de etila, 

tetrahidrofurano e N,N-dimetilformamida), ou (ii) em soluções de CAB preparados 

nestes solventes. Determinar as propriedades mecânicas e características morfológicas 

resultantes dos filmes de nanocompósitos por análises dinâmico-mecânicas (DMA), 

microscopia óptica e microscopia de força atômica (AFM), respectivamente. 

Correlacionar a estabilidade coloidal dos nanocristais de celulose com propriedades 

mecânicas dos filmes de nanocompósitos resultantes. 

 

3.4. Beads de celulose multifuncionais e sua interação com bactérias 

Gram-positivas 

O desenvolvimento de novos materiais visa não somente a obtenção de produtos 

com desempenho mecânico superior, leveza, propriedades ópticas e elétricas 

melhoradas, mas também atividade antimicrobiana. De um modo geral, uma estratégia 

comum para obtenção de superfícies poliméricas com atividade biocida se dá pela 

incorporação de agentes bactericidas tais como íons ou nanopartículas de prata 

[BALOGH, et al., 2001; WANG, et al., 2013], antibióticos [CHUANG, et al., 2008], 

quitosana [GOY, et al., 2009] compostos de amônio quaternário [MELO, et al., 2011] ou 

através da imobilização de lisozima, conforme obtido em filmes de CMCAB [AMIM JR., et 

al., 2010]. Um tipo de sal de amônio quaternário (QAS) que vem sendo bastante 

estudado é o poli(brometo de 4-vinil-N-alquilpiridínio) (QPVP), que com cadeias de 
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alquila de até seis átomos de carbono provou ser eficiente contra as bactérias E. coli, S. 

aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa e M. luteus [TILLER, et al., 2001; SILVA, et al., 2009]. 

Uma das vantagens de se utilizar QAS para essa finalidade é que ao serem incorporados 

em uma matriz polimérica podem promover atividade biocida permanente, ou seja, sem 

perda da sua atividade, tendo em vista que sua ação ocorre basicamente pelo contato 

das cargas positivas do nitrogênio quaternário com a membrana negativamente 

carregada dos microorganismos [KÜGLER, et al., 2005]. Além disso, a fixação dos 

policátions em um substrato é particularmente importante, por exemplo, em aplicações 

relacionadas com a esterilização da água potável, na qual a liberação de componentes 

solúveis pode afetar a saúde humana [AHMED, et al., 2008].  

Além da utilização de filmes como suporte para QAS, esferas poliméricas podem 

se tornar uma ótima opção, principalmente, por apresentarem área superficial maior 

que os filmes, podendo assim potencializar a ação dos agentes biocidas. Esferas a base 

de celulose, mais conhecidas como beads de celulose, são preparadas com dimensões 

micro e nanométricas e possuem um grande potencial de aplicações que vão desde 

cromatografia, suporte sólido para imobilização de enzimas e proteínas, até liberação 

controlada de fármacos [XIONG, et al., 2005; YU, et al., 2007; KENNEDY, et al., 1973; 

TRYGG, et al., 2014].  

Para aplicações específicas as características dos beads são ajustadas através da 

introdução de grupos funcionais ou pelo preparo de blendas de celulose com compostos 

orgânicos ou inorgânicos, onde a celulose é componente majoritário, tendo em vista que 

a rede de ligações de hidrogênio é responsável pela estabilidade mecânica das esferas 

[GERICKE, et al., 2012]. Ésteres de celulose, por exemplo, podem ser utilizados na 

produção de nanoesferas [WONDRACZEK, et al., 2013], mas quando preparados com 

dimensões milimétricas se tornam frágeis mesmo que misturados com celulose. De 
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Oliveira e Glasser [1996] reportaram o fortalecimento das propriedades de beads de 

celulose/ésteres de celulose somente quando os grupos substituintes possuiam 12 

carbonos ou mais. Outro exemplo de beads obtidos de blendas foi relatado por Wang e 

colaboradores. Através da mistura da celulose com colágeno os autores obtiveram beads 

com cargas negativas (grupos carboxilato) eficientes na remoção de íons Cu (II) de 

sistemas aquosos [WANG, et al., 2012]. Hirota, et al. [2009a] também preparam beads 

negativamente carregados através da oxidação de beads de celulose mediada pelo 

catalisador TEMPO, que resultou no aumento consistente das cargas negativas. Os 

autores evidenciaram o uso desses materiais para adsorção de íons de metal pesado Cu, 

Ag e Pb, além de polímeros catiônicos de alta massa molar, como é o caso do poli cloreto 

de amônio dimetil dialil (PDADMAC), amplamente utilizado no tratamento de água. 

Essas evidências mostram esse material com grande potencial para ser utilizado como 

suporte para outros policátions como o QPVP. 

 

Objetivos específicos: criar e caracterizar materiais celulósicos com propriedade 

bactericida. Avaliar a utilização de beads de celulose sem modificação e oxidada; beads 

da blenda celulose/carboximetil celulose; e esferas de CAB e CMCAB como suporte para 

a incorporação do agente biocida poli(brometo de 4-vinil-N-pentil piridínio) (QPVP-C5). 

Avaliar a propriedade biocida desses materiais frente a bácteria Gram-positiva M. luteus. 
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4. MATERIAIS 

Acetato de celulose (CA-398-3), acetato ftalato de celulose (CAPh), acetato 

butirato de celulose (CAB-381-0,5 e CAB-551-0,2) e carboximetil acetato butirato de 

celulose (CMCAB-641-0,2) na forma de pó e livre de plastificantes foram gentilmente 

cedidos pela Eastman Chemical Co. (Brasil). As massas molares médias numéricas ( nM ) 

e graus de substituição (DS) são apresentados na Tabela 1. Os surfactantes 

poli(oxietileno) monolaurato de sorbitato (Tween 20), poli(oxietileno) monopalmitato 

de sorbitato (Tween 40) e poli(oxietileno) monoestearato de sorbitato (Tween 60) 

foram adquiridos da Sigma-Aldrich (Brasil). As estruturas químicas dos ésteres de 

celulose e dos surfactantes estão esquematicamente representadas nas Figuras 1 e 2, 

respectivamente. Os polímeros e surfactantes foram usados tal como recebidos. 

 

Tabela 1. Características dos ésteres de celulose: nM , Tg e Tf, representam a massa molar 

numérica média, temperatura de transição vítrea e ponto de fusão, respectivamente. Como 

segue, é indicado o grau de esterificação do acetato (DSAc), butirato (DSBu), carboximetilcelulose 

(DSCM), ftalato (DSPh) e hidroxila (OH); e n é o índice de refração nominal. Dados fornecidos pelo 

fabricante 

 

Polímero 
nM

 

(g mol
-1

) 
n

632,8
 Tg (°C) Tf (°C) DSAc DSPh DSBu DSCM OH 

CA-398-3 100.000 1,475 180 240 2,4 - - - 0,6 

CAPh 40.000 1,49 170 - 2,1 0,9 - - - 

CAB-381-0,5 30.000 1,48 130 160 1,0 - 1,8 - 0,2 

CAB-551-0,2 30.000 1,48 101 135 0,2 - 2,5 - 0,3 

CMCAB-641-0,2 20.000 1,48 135 150 0,4 - 1,6 0,3 0,7 
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Figura 1. Representação esquemática das estruturas químicas dos ésteres de celulose, em que R 

refere-se a (a) -COCH3 no caso do CA; (b) -COCH3 e -C6H4(COOH)(CO), para o CAPh; (c) -COCH3 e -

COC3H7, para CAB; e (d) -COCH3, -COC3H7 e -CH2COOH, para CMCAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representação das estruturas químicas dos plastificantes. Onde w + x + y + z = 20 e m = 

12 para Tween 20, m = 16 para Tween 40 e m = 18 para Tween 60 

 

 

Nanocristais de celulose (CNC) foram gentilmente cedidos pelo grupo de pesquisa 

liderado pelo Prof. Dr. Fabiano Vargas Pereira no departamento de Química da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Nanocristais com dimensões típicas da ordem de 

160 nm de comprimento e 5 nm de largura foram obtidos por meio da hidrólise com 

ácido sulfúrico da polpa de eucalipto, conforme descrito pelos autores [DE MESQUITA, et 

al., 2012; DE PAULA, et al., 2011; VILLANOVA, et al., 2011; DE RODRIGUEZ, et al., 2006]. 

Os CNC obtidos contêm aproximadamente 1% de grupos sulfato ligados a sua superfície, 

aqui denominados CNCs, o que resulta em valores de potencial zeta ~ -50 mV [BRITO, et 

al., 2012]. Outros dois tipos de CNC resultaram da modificação dos CNCs com cloreto de 

metiladipoíla [DE MESQUITA, et al., 2012] ou com uma mistura de ácido sulfúrico com 
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ácido acético [BRAUN & DORGAN, 2009], obtendo-se respectivamente CNC com grupos 

metiladipoíla (CNCm) e acetato (CNCa) (Figura 3). A funcionalização de CNCs com 

grupos ésteres foi evidenciada pela detecção de ligações carbonilas em espectro de 

infravermelho vibracional e por análise elementar realizada para CNCm e CNCa, que 

indica grau de substituição para CNCm e CNCa como 0,25 e 0,46, respectivamente [DE 

MESQUITA, et al., 2012]. As dimensões de CNCa e CNCm foram muito similares a dos 

CNCs [DE MESQUITA, et al., 2012] como demonstrado na Figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Representação de grupos funcionais ligados à superfície de CNCs, CNCa e CNCm 

provenientes das reações correspondentes e micrografias de TEM obtidas dos nanocristais [DE 

MESQUITA, et al., 2012] 
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Celulose de polpa de eucalipto ECF (branqueada sem cloro elementar) e 

Micrococcus luteus (ATCC 4698), uma bactéria Gram-positiva, foram adquiridos da UPM 

Kymmene (Uruguai) e Instituto Adolf Lutz (Brasil), respectivamente. O polímero poli(4-

vinilpiridina), (PVP, Mw ∼60.000 g mol-1, DP ∼600), e  os reagentes 1-bromopentano 

(99% de pureza) foram adquiridos da Aldrich (Brasil); Celulose carboximetil de sódio, 

CMC, (Mw 250.000 g mol-1) foi adquirido da Sigma-Aldrich (Finlândia) com DSCMC = 1,12; 

TEMPO (N-oxil-2,2,6,6-tetrametilpiperidina), NaClO2 (80%), NaClO, da Sigma-Aldrich 

(Finlândia); NaOH (pastilhas) e ureia, da Merck (Finlândia); HCl (37%), soluções padrão 

de HCl e NaOH 0,1 mol L-1 da Merck-Millipore (Finlândia); e os solventes grau analítico 

tetrahidrofurano (THF), acetato de etila (AE), isopropanol, etanol, éter dietílico e N,N-

dimetilformamida (DMF), assim como etanol anidro (98%) da Synth (Brasil). As 

propriedades dos solventes estão exibidas na Tabela 2. Todos os reagentes e solventes 

foram usados assim como recebidos. 

Lâminas de silício (100) foram adquiridas da Silicon Quest (EUA) com camada 

nativa de óxido de silício de aproximadamente 2 nm de espessura. 

 

Tabela 2. Propriedades físico-químicas dos solventes orgânicos e da água, onde dD, dP e dH 
referem-se aos parâmetros de dispersão, polar e de ligação de hidrogênio, respectivamente  
 

Solvente 
Densidade1 

(kg m-3) 

Pressão de 

vapor1,2  

(mmHg) 

Constante 

dielétrica1, 

ε 

Parâmetros de solubilidade 

de Hansen2 (J cm-3)1/2 

dD dP dH 

Água 1000 23,6 77,75 15,6 16,0 42,3 

N,N-
dimetilformamida 

949 2,9 38,28 17,4 13,7 11,3 

Etanol 789 59,3 24,55 15,8 8,8 19,4 

Isopropanol 785 40 19,92 15,8 6,1 16,4 

Tetrahidrofurano 889 100 7,52 16,8 5,7 8,0 

Acetato de etila 900 160 6,08 15,8 5,3 7,2 

Dados retirados de 1 LIDE, 2004 e 2 SMITH, 2014  
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5. MÉTODOS 

5.1. Preparo dos materiais 

5.1.1. Filmes de ésteres de celulose puros 

Para investigar os efeitos da umidade relativa (UR) do ambiente no qual filmes de 

ésteres de celulose são preparados foram selecionadas quatro ésteres de celulose, CA-

398-3, CMCAB-641-0,2, CAPh e CAB-381-0,5 (DSBu = 1,8). As soluções de polímeros 

puros foram preparadas em tetrahidrofurano (THF), na concentração de 10 mg mL-1. 

Filmes finos desses polímeros foram preparados através da técnica de spin-

coating, através da qual gotas com o volume de 10 μL foram depositadas em lâminas de 

Si/SiO2 e então, o sistema submetido a rotação de 3000 rpm, durante 30 segundos, 

utilizando o rotor Headway Research, Inc. Model PWM32 (EUA). As lâminas foram 

previamente cortadas em pedaços com uma área típica de (1,0 x 1,0) cm2, lavadas com 

solução oxidativa (água destilada, peróxido de hidrogênio e hidróxido de amônio, 3:1:1, 

v/v), por 20 min e a 50 °C, conforme descrito por Petri, et al. [1999], secas com jato de 

N2 e caracterizadas por elipsometria. Durante o processo de spin-coating as condições de 

temperatura e umidade relativa foram mantidas em (24±1) °C e (35±5)%, (55±5)% ou 

(75±5)%, respectivamente. Um aparato construído no laboratório, consituído de uma 

cuba de polipropileno que recobria todo o sistema do spin-coater, permitiu o controle da 

UR. Através de um orifício, nitrogênio seco ou previamente borbulhado em água milliQ 

aquecida a 50 °C foi injetado na cuba para baixar ou aumentar a UR, respectivamente, 

que era medida in situ, antes e durante a obtenção dos filmes, com o uso do higrômetro 

Technoline WS9120 montado dentro da cuba. 
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A fim de investigar o efeito do vapor de THF na morfologia dos filmes 

poliméricos, um conjunto de filmes de CA, CAPh, CAB e CMCAB obtidos por spin-coating 

a (55±5)% e (75±5)% de UR foram submetidos à atmosfera saturada de THF durante 3, 

6 e 720 minutos. Para o experimento, as lâminas de silício contendo filmes de ésteres de 

celulose foram suspensas em placas de Petri contendo 3 mL de solvente, tampadas e 

deixadas pelo tempo pré-estabelecido. 

 

5.1.2. Filmes de ésteres de celulose puros ou contendo tensoativos 

Quatro ésteres de celulose, CA-398-3, CAB-551-0,2, CMCAB-641-0,2 e CAPh, 

foram selecionados para a avaliação dos efeitos que a adição de surfactantes a base de 

sorbitano (Tween 20, Tween 40 e Tween 60) causa em suas propriedades, 

especificamente na temperatura de transição vítrea (Tg). Os solventes foram escolhidos 

com base na solubilidade dos polímeros. Para o CA, CAB, CMCAB utilizou-se acetato de 

etila (AE), enquanto que para o CAPh, a mistura de AE e isopropanol (1:1, v/v).  

O preparo dos filmes se deu pelo método da evaporação do solvente, ou casting, 

no qual foram obtidos filmes de espessura da ordem de algumas dezenas de mícrons. 

Para isso, a concentração das soluções poliméricas foi fixada em 10 mg mL-1, enquanto 

que para as misturas dos ésteres de celulose com os surfactantes Tween 20, Tween 40 e 

Tween 60, manteve-se a concentração polimérica e variou-se o teor dos tensoativos. A 

quantidade de Tween, expressa como fração em massa, x, variou de 0,05 a 0,55. 

Os polímeros puros ou juntamente com tensoativos foram pesados, misturados 

com o solvente e mantidos em frascos de vidro hermeticamente fechados e sob agitação 

magnética por, pelo menos, 4 h. O volume de 10 mL de cada amostra foi transferido para 

uma placa de Petri de vidro (Ø = 5 cm), previamente lavada com solução oxidativa 
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(descrito na seção 5.1.1.). Os sistemas foram deixados overnight em uma estufa a 60 °C 

para a evaporação do solvente. O resfriamento se deu gradualmente até 25 °C, onde a 

massa constante foi atingida. Os filmes foram cuidadosamente retirados das placas de 

Petri com o auxílio de uma pinça e mantidos em um dessecador até serem utilizados. 

 

5.1.3. Dispersões e filmes de nanocompósitos de CAB/CNC 

Nanocompósitos de CAB-381-0,5 e nanocristais de celulose (CNC) foram 

preparados na forma de filmes micrométricos (por casting) e nanométricos (por spin-

coating), para o estudo da dispersibilidade dos CNC na matriz polimérica e seu efeito nas 

propriedades mecânicas dos mesmos. Três tipos de nanocristais de celulose foram 

selecionados para o estudo, cada um contendo grupos substituintes distintos em sua 

superfície, sendo esses, sulfato (CNCs), metiladipoíla (CNCm) e acetato (CNCa). 

Os CNC liofilizados foram dispersos em solventes puros (AE, THF e DMF) na 

concentração de 1 mg mL-1, conforme descrito a seguir. Os sistemas foram submetidos à 

agitação magnética overnight, a (241) °C. Em seguida os frascos de vidro contendo as 

dispersões foram mantidos por 20 minutos em banho de ultrassom, a (241) °C, 

utilizando um equipamento UP100H Hielscher Ultrasonics (Alemanha), equipado com 

sonotrodo de (130 W cm-2). Na sequência, o polímero CAB-381-0,5 foi adicionado às 

suspensões de CNC até atingir a concentração de 9,0 mg mL-1, ou seja, uma solução de 

CAB com a incorporação de 10% (m/m) de CNC. O sistema foi novamente submetido à 

agitação magnética overnight, a (241) °C. Particularmente, para o solvente DMF, foram 

também preparados sistemas CAB/CNC com 5 e 15% (m/m) de CNCs em relação ao 

CAB. Como branco foram preparadas soluções de CAB puro. As massas de CAB e CNC 

foram pesadas em balança analítica com  0,0001 g de precisão. Tabela 3 exibe todos os 
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sitemas preparados com seus respectivos códigos. As dispersões foram então usadas 

para os ensaios de estabilidade coloidal e para o preparo de filmes via casting e também 

spin-coating (UR 65±5%). 

 
Tabela 3. Códigos das amostras e as respectivas composições. AE, THF e DMF foram usados 
para a preparação das dispersões 
 

Código da 

amostra 
CNC % (m/m) CAB % (m/m) 

CNCs 10 - 

CNCa 10 - 

CNCm 10 - 

CAB/5CNCs* 5 95 

CAB/15CNCs* 15 85 

CAB/CNCs 10 90 

CAB/CNCa 10 90 

CAB/CNCm 10 90 

     * preparados apenas em DMF 

 
 

 

5.1.4. Beads de celulose 

5.1.4.1. Pré-tratamento da polpa de celulose 

Polpa de eucalipto foi escolhida como fonte de celulose para a obtenção de beads. 

Porém, a fim de assegurar uma boa dissolução da fibras de celulose em um solvente não 

derivativo, NaOH-ureia-água, a polpa foi submetida a um pré-tratamento em HCl-etanol, 

a fim de reduzir o grau de polimerização das cadeias de celulose. 150 g de polpa foram 

adicionados em um Béquer contendo 4 L de HCl (37%):etanol (1:25, v/v) e o sistema foi 

mantido sob agitação mecânica moderada durante 3 h, a 70 °C [TRYGG & FARDIM, 

2011]. Em seguida, as fibras foram filtradas, lavadas várias vezes em água destilada e, 

em seguida, liofilizadas. 
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5.1.4.2. Coagulação dos beads de celulose (BC) 

Polpa de celulose de eucalipto pré-tratada e liofilizada foi adicionada ao meio de 

dissolução NaOH-ureia-água (solução aquosa de NaOH a 7%, m/m, e ureia 12%, m/m) 

de modo que as concentrações foram de 5, 6 e 7%, m/m; (posteriormente, os beads 

preparados dessas soluções foram designados como BC5%, BC6% e BC7%, 

respectivamente). As dispersões foram homogeneizadas através de agitação vigorosa 

durante 10 minutos à 24 °C. Em seguida, cada Béquer contendo suspensão de fibras de 

celulose foi transferido diretamente para um banho termostático contendo solução de 

etilenoglicol à -10 °C e mantido durante 30 minutos sob agitação moderada. Logo após, 

as dispersões se tornaram transparentes devido a solubilização das fibras. A fim de se 

evitar a geleificação, todas as soluções foram mantidas a -5 °C até sua utilização. 

Utilizando uma seringa de 10 mL da Eppendorf, os BC foram preparados por 

gotejamento (10 μL) da solução de celulose num Béquer contendo HCl 2 mol L-1 como 

banho de coagulação. Parâmetros como a temperatura do banho (24 °C), o tamanho do 

Béquer (1 L), o volume de solução de ácido (0,5 L) e velocidade de gotejamento (2 mL 

min-1) foram mantidos constantes, ao passo que a distância entre a ponta da seringa e a 

superfície do banho foi variada de 2 a 5 cm, visando obter beads esféricos. Os beads 

coagulados foram mantidos por 12 h nos respectivos banhos de coagulação para que 

fosse assegurada a regeneração completa das cadeias de celulose. Depois, as esferas de 

celulose foram lavadas continuamente com água corrente durante 20 minutos ou até 

que o pH neutro fosse alcançado e, então, armazenadas em água destilada. 

 

5.1.4.3. Oxidação dos beads de celulose mediada por TEMPO 

A modificação dos beads de celulose foi feita objetivando-se a inserção de cargas 

negativas através da oxidação das hidroxilas primárias da celulose a grupos carboxila, 
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mediada pelo catalisador TEMPO. Com base em trabalhos da literatura [DE NOOY, et al., 

1994; SAITO & ISOGAI, 2004; HIROTA, et al., 2009a-b; TRYGG, et al., 2014] o 

procedimento foi feito utilizando o sistema TEMPO/NaClO/NaClO2. O esquema da 

reação é mostrado na Figura 4 [DE NOOY, et al., 1994-1995; HIROTA, et al., 2009b]. 

 
 

Figura 4. Representação esquemática da reação de oxidação dos grupos hidroxilas primárias da 
celulose utilizando o sistema TEMPO/NaClO/NaClO2 (ilustração retirada da publicação de 
HIROTA, et al. 2009b) 

 
 

A massa de beads de celulose molhados equivalente a 1 g de celulose seca (6,2 

mmol de unidade de anidro glucose - AGU) foi colocada em um Erlenmeyer com tampa 

de rosca contendo 100 mL de NaH2PO4 a 50 mmol L-1 (utilizada para manter o pH ~6 

durante a reação, de modo a evitar a perda de massa molar da celulose por β-

eliminação), deixando-se repousar durante 1h. Em paralelo, NaClO2 (7,4 mmol) e N-oxil-

2,2,6,6-tetrametilpiperidina (TEMPO; 0,19 mmol) foram adicionados a 50 mL de solução 

de NaH2PO4, dissolvidos e adicionados ao balão. Solução de hipoclorito de sódio (20%; 

0,74 mmol) foi, em seguida, adicionada ao sistema pré-aquecido a 60 °C em banho de 

silicone, (temperatura escolhida após testes de otimização). O balão foi tampado e a 

reação foi mantida durante 5, 6 ou 7 h. Ocasionalmente o sistema foi agitado 
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manualmente para assegurar a homogeneização do meio reacional. Transcorrido o 

tempo de reação pré-determinado, os beads de celulose oxidada (BCO) foram filtrados, 

lavados várias vezes e mantidos em água destilada. 

 

5.1.4.4. Síntese do poli(brometo de 4-vinil-N-pentil piridínio) (QPVP-C5) 

A obtenção do policátion com propriedade biocida, QPVP-C5, se deu pela 

quaternização do poli(vinilpiridina). O procedimento seguido (Figura 5) foi baseado no 

trabalho dos autores Urzúa e Ríos [2003]. O PVP ( 0,019 mol) foi dissolvido em um balão 

de fundo redondo com um condensador de refluxo contendo etanol anidro (10%, m/m) 

e então pré-aquecido em banho de silicone a 60 °C. Na sequência foi adicionado 1-

bromopentano (0,095 mol) ao sistema, o qual foi mantido em refluxo, sob agitação 

magnética moderada e sob atmosfera de nitrogênio durante 24 h a 60 °C. O isolamento 

do produto foi realizado por precipitação em éter dietílico e re-dissolução do sólido em 

etanol por pelo menos 5 vezes, antes de ser seco a vácuo a 25 °C.  

 

 
 

Figura 5. Representação esquemática da reação de quaternização do PVP com bromopentano 
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5.1.4.5. Adsorção do policátion QPVP-C5 nos beads 

Beads de celulose, oxidados ou não, foram usados como substrato para adsorção 

do polímero QPVP-C5. A quantidade de beads molhados, BC e BCO, equivalente a 30 mg 

de celulose seca foi colocada em frascos de vidro contendo 4 mL de solução aquosa de 

QPVP-C5 nas concentrações 0,5; 2,5; 5,0; 12,5 ou 17,5 mg mL-1. Os frascos foram 

hermeticamente selados e deixados sob suave agitação magnética a 55 °C durante 15 h, 

pH ~6. Estas condições foram estabelecidas com base em ensaios preliminares.  

Para os ensaios de dessorção, após terem sidos resfriados até 24 °C, os beads 

foram lavados e filtrados de modo a remover o QPVP-C5 não adsorvido. As amostras 

tiveram o excesso de água retirado com o auxílio de papel absorvente e então colocadas 

em frascos de vidro contendo 4 mL de água destilada, selados e mantidos durante 24 h 

sob agitação orbital (essa medida foi tomada tendo em vista a quantificação do QPVP-C5 

dessorvido). Os beads BC/QPVP-C5 e BCO/QPVP-C5 foram então imediatamente 

utilizados ou liofilizados. A liofilização se deu de duas maneiras: a primeira usando água 

como solvente e na segunda foi previamente realizada a troca de solvente. Para isso, os 

beads foram transferidos para um recipiente contendo terc-butanol, a 35 °C, onde foram 

mantidos por 15 min. Esse processo foi repetido por 5 vezes. 

 

5.1.4.6. Ensaios de bioatividade dos beads contendo QPVP-C5 

O efeito bactericida dos beads de celulose oxidada (BCO e BCO/QPVP-C5) foi 

avaliado frente a bactéria Gram-positiva Micrococcus luteus, seguindo um protocolo 

descrito na literatura [WEISNER, 1984]. Em torno de 35 mg de cada amostra de beads 

(equivalente a massa dos beads secos) foram mergulhados em uma placa de Petri 

contendo 3 mL de dispersão aquosa de bactéria a 2,75 mg mL-1 (pH ~6) e deixados 

interagir por 24 h. Após esse período os beads foram lavados e liofilizados em água para 

análise utilizando MEV. 
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5.2. Caracterização 

5.2.1. Viscosimetria capilar 

Medidas de viscosidade capilar foram realizadas em dois casos, o primeiro, para a 

determinação da viscosidade dos solventes puros AE, THF e DMF e das soluções de CAB-

381-0,5 preparadas nos mesmos solventes; e no segundo caso, para a determinação do 

grau de polimerização (DP) da celulose tratada e não tratada, seguindo a norma ASTM 

D1795 [2001]. 

Foi utilizado o viscosímetro calibrado Ubbelohde acoplado a um equipamento 

automático da Schott (AVS350). As amostras foram mantidas imersas no banho 

termostatizado por 10 minutos antes das medidas para que a temperatura do sistema 

atingisse o equilíbrio. Todas as medidas foram feitas em triplicata. 

O tempo de escoamento no viscosímetro foi determinado para os solventes puros 

(t0) e soluções (t) de CAB, preparadas nos mesmos solventes a 9 mg mL-1 a (30,00,1) °C, 

e celulose, a (25,0±0,1) °C. As amostras de celulose foram dissolvidas durante 24 h em 

soluções de cuproetilenodiamina, CUEN, (CUEN: água 1:1, v/v) em cinco concentrações.  

Os valores de viscosidade relativa (ηrel) foram então obtidos através razão t/t0  e 

utilizados no cálculo da viscosidade inerente (ηinh) a partir da equação (1), onde C é a 

concentração do polímero (g dL-1). A viscosidade intrínseca [η] foi obtida do coeficiente 

linear do gráfico de ηinh em função da concentração das soluções de celulose. Os valores 

de DP foram então calculados substituindo os valores de [η] na equação modificada de 

Mark-Houwink-Sakurada [ASTM D1795-94, 2001; OGEDA, 2011]: 

ηinh = ln (ηrel) / C   (1) 

DP0,905 = 0,75 x [η]   (2) 
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5.2.2. Estabilidade coloidal das dispersões de CNC 

A estabilidade coloidal dos CNCs, CNCm e CNCa dispersos em solventes puros 

(AE, DMF e THF), ou em soluções de CAB-381-0,5 nos mesmos solventes, foi avaliada 

usando o analisador de separação de fases LUMiReader 416-1 GmbH (Alemanha), 

utilizando fonte de emissão de luz de infravermelho próximo (NIR). Para isso, uma 

cubeta cilíndrica de vidro (Ø = 10 mm) foi preenchida com 4 mL de dispersão e selada. O 

comportamento coloidal foi monitorado a (302) °C utilizando o software SEP View 4.01, 

o qual registrou a integral normalizada da luz transmitida em função do tempo. Todas as 

medidas foram feitas em triplicata. 

 

5.2.3. Elipsometria 

Medidas elipsométricas foram feitas para determinar a espessura de filmes finos 

de ésteres de celulose. Utilizou-se o elipsômetro vertical controlado por computador 

DRE-EL02 (Alemanha). O ângulo de incidência foi mantido em 70,0° e o comprimento de 

onda, λ, do laser He-Ne em 632,8 nm. Para a interpretação dos dados, o modelo 

multicamadas composto por substrato, camada desconhecida e meio circundante teve 

de ser utilizado. Então, a espessura (dx) e índice de refração (nx) da camada 

desconhecida pode ser calculada pelos ângulos elipsométricos, Δ e Ψ, usando a equação 

elipsométrica fundamental e cálculos iterativos com matrizes de Jones [AZZAM & 

BASHARA, 1987]: 

ei tan  = Rp/Rs = f (nk, dk, , )   (3) 

onde Rp e Rs são os coeficientes de reflexão geral para as ondas paralelas e 

perpendiculares. Elas são a função do ângulo de incidência , comprimento de onda  da 

radiação, do índice de reflexão e da espessura de cada camada do modelo, nk, dk. 
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 Primeiramente, a espessura da camada nativa de SiO2 das lâminas de silício foi 

determinada em ar, utilizando o índice de refração para Si como sendo ñ = 3,88 – i0,018 

[PALIK, 1985] e a espessura como sendo infinita. Para o meio circundante (ar) o índice 

de refração foi considerado como 1,00. Por causa da camada de SiO2 ser muito fina, seu 

índice de refração foi ajustado para 1,462 [PALIK, 1985] e assim a espessura foi 

calculada. A espessura principal da camada nativa de SiO2 chega a (2,2±0,2) nm. Desta 

forma, a espessura dos filmes de polímeros (dELLI) foi determinada em ar, considerando 

o índice de refração nominal indicado na Tabela 1. 

 

5.2.4. Ângulo de contato 

O grau de molhabildiade dos filmes de ésteres de celulose feitos por spin-coating 

foi avaliado por medidas de ângulo de contato (). O método escolhido foi o da gota 

séssil (estático), que consiste em depositar um dado líquido em uma superfície 

homogênea e medir o ângulo de interface formado entre o sólido, líquido e o vapor do 

líquido depositado. As medidas foram feitas a (25±1) °C em um aparato montado 

conforme Adamson [1990] e medidas em gotas de 8 μL de água destilada. As medidas 

foram feias em triplicata. 

  

5.2.5. Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

Curvas de DSC de filmes de ésteres de celulose puros ou contento diferentes 

teores de surfactantes Tween, obtidos por casting, foram obtidas num equipamento TA-

DSC Q10V9.0. Os recipientes de Al foram preenchidos com ~3 mg de cada amostra, 

fechados e prensados. Sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL min-1) as amostras foram 

aquecidas e resfriadas à taxa de 10 °C min-1, na faixa de temperatura de -80 a 200 °C. 

Recipientes vazios foram usados como referência. O segundo aquecimento foi utilizado 
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para a determinação da temperatura de transição vítrea (Tg) das amostras. A célula de 

DSC foi calibrada com Índio (In) (Tf = 157 °C; ΔHfus = 28,54 J g-1) e Zinco (Zn) (Tf = 420 

°C). Observou-se que o desvio padrão para as triplicatas foi de 1 °C. 

 

5.2.6. Microscopia de força atômica (AFM) 

Medidas de AFM foram realizadas utilizando o equipamento PICO SPM-LE – 

Molecular Imaging (EUA) no modo contato intermitente, no ar e em temperatura 

ambiente (25 °C), utilizando cantilever de silício com frequência de ressonância 

aproximada de 320 kHz. As áreas varridas foram de (5x5) µm2 e (2x2) µm2, obtidas com 

uma resolução de 512x512 pixels. O processamento das imagens e a determinação da 

rugosidade (RMS – root mean square) foram feitos utilizando o software Pico Scan. Para 

cada amostra foram analisados no mínimo dois filmes obtidos por spin-coating, em 

diferentes áreas. Para a determinação da espessura dos filmes (dAFM), os mesmos foram 

riscados com uma lâmina afiada e o material polimérico remanescente foi retirado com 

jato seco de N2. Em seguida as distâncias pico-vale nas micrografias foram medidas pelos 

softwares Pico Scan e Origin, como demonstrado na Figura 6. 
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Figura 6. Ilustração da determinação da espessura dos filmes por AFM através da medição da 

distância pico-vale em uma micrografia (2x2) µm2 obtida de um filme de éster de celulose 
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5.2.7. Ensaios mecânicos 

As propriedades mecânicas de filmes de ésteres de celulose reforçados com 

nanocristais de celulose, assim como de beads de celulose foram avaliadas através de 

ensaios de tração e de tensão, respectivamente. 

No primeiro caso, os filmes de EC obtidos por evaporação de solvente foram 

avaliados usando o instrumento DMA Q800 da TA Instruments (EUA), operando no 

modo DMA de força controlada para ensaio de tração. Os parâmetros de análises foram 

configurados com uma isoterma de 5 min a (30,0±0,7) °C, rampa de força a taxa de 2,0 N 

min-1 e carga máxima de 18,0 N. Amostras retangulares de 6,3 mm de largura por 18 mm 

de comprimento por 0,10±0,02 mm de espessura foram obtidas cortando os filmes de 

nanocompósitos com uma lâmina afiada. A espessura foi determinada por um 

micrômetro digital Swiss Pro-Max Fowler NSK, mod. S225. Ao menos três amostras de 

cada composição foram testadas. Os valores de módulo de Young e resistência à tração 

foram obtidos de curvas tensão versus deformação, usando o software Universal Analysis 

2000, fornecido pela TA Instruments. 

Os testes de compressão dos beads de celulose molhados foram realizados 

utilizando um Digital Dynamometer IP-90DI, Impac com uma célula de carga de 10 N e à 

25 °C. A força de compressão necessária para provocar a deformação de 5% do tamanho 

original de um único bead foi medido com taxa de deformação de 0,01 s-1, e, após o 

intervalo de 30 s, foi feita a próxima compressão até que foi observada alguma falha na 

esfera de celulose. Os cálculos de pressão e de resistência à compressão final foram 

realizados utilizando os valores de raio obtidos como descrito na próxima seção. 
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5.2.8. Determinação de massa, tamanho e forma dos beads 

A massa dos beads molhados e liofilizados foi obtida da média de pelo menos 25 

beads. As esferas de celulose foram retiradas do recipiente de armazenamento 

preenchido com água destilada, levemente secos utilizando papel absorvente, a fim de 

remover o menisco de água, e depois pesados em uma balança de 5 dígitos. 

Tamanho e forma dos beads foram obtidos como descrito a seguir. Pelo menos 

250 beads molhados foram colocados em uma placa de Petri (Ø = 15 cm) e em seguida 

digitalizados com o auxílio de um digitalizador convencional. Essas imagens foram então 

convertidas em imagens binárias e processadas utilizando o software ImageJ. Os 

parâmetros circularidade e diâmetro (Ø) foram obtidos diretamente dessas análises. 

 

5.2.9. Titulação potenciométrica 

A quantificação das cargas negativas dos BC e BCO foi feita por titulação 

potenciométrica [DE NOOY, et al., 1994-1995; HIROTA, et al., 2009a; ARAKI, et al., 2001]. 

Primeiro, a massa de beads equivalente a ~1 g de celulose seca foi adicionada a um 

Béquer contendo 100 mL de NaCl 1 mmol L-1 e, posteriormente, trituradas com o auxílio 

de um processador manual até que uma suspensão homogênea fosse obtida. Em seguida, 

o pH da mistura foi ajustado para 2,75 pela adição de um volume conhecido de solução 

padrão de HCl 0,1 mol L-1 utilizando um dosador automático. O sistema de titulação 

automático Metrohm 718 STAT Titrino foi utilizado para titular as dispersões de 

celulose com uma solução padrão de NaOH 0,1 mol L-1, a uma taxa de 0,1 mL min-1 até 

atingir pH 11. A dispersão resultante foi colocada em uma estufa a 100 °C overnight e, 

em seguida, o material foi pesado. A massa obtida foi utilizada nos cálculos de densidade 

de carga dos beads. 
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5.2.10. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Morfologias internas e externas de BC e BCO liofilizados (em água e em terc-

butanol) foram analisados por MEV usando microscópio de emissão de campo JEOL 

7401 (FE-SEM). Os beads foram cuidadosamente cortados ao meio com uma lâmina 

afiada após serem liofilizados e então revestidos com uma fina camada de ouro (~2 nm). 

 

5.2.11. Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

O rendimento da conversão de PVP em QPVP-C5 foi avaliado por espectroscopia 

no infravermelho com transformada de Fourier vibracional (FTIR) no equipamento 

Bohmen MB100, no modo transmissão, resolução de 4 cm-1. A banda de absorção típica 

da piridina, 1600 cm-1, que é atribuída a vibrações de estiramento C=N (νC=N), foi 

utilizada na caracterização (Figura 30). À medida que o N da piridina reage com o 1-

bromopentano, a banda se desloca para uma região de energia mais elevada, ou seja, 

1640 cm-1, que é característica da piridina quaternária formada na cadeia lateral de PVP.  

Essa técnica também foi utilizada no modo de reflexão total atenuada (FTIR-ATR) 

para confirmar a prensença do QPVP-C5 nas amostras liofilizadas de BC e BCO antes e 

após a adsorção do policátion (Figura 30). Os espectros de IV foram registrados em um 

iS50 Nicolet acoplado a um cristal de diamante com resolução espectral de 4 cm-1, de 

onde obtiveram-se 32 varreduras por amostra. Background foi feito do ar. Pelo menos 

três amostras foram medidas em triplicata. 

 

5.2.12. Espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-Vis) 

A quantificação do QPVP-C5 adsorvido e dessorvido das amostras de BC e BCO foi 

feita utilizando um espectrofotômetro Shimadzu UV 2600 UV-Vis e cubetas de quartzo. 

Para tal, a concentração inicial e final do policátion nas soluções foi medida pela 
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intensidade de absorção em 256,5 nm, que corresponde à absorção máxima dos grupos 

piridínio do policátion devido a transição electrônica π → π*. A quantidade de QPVP-C5 

adsorvido (ΓQPVP-C5) foi então determinada através de uma curva de calibração obtida a 

partir de cinco concentrações da amostra, 0,005; 0,01; 0,025; 0,05 e 0,075 mg mL-1. 

A ação antimicrobiana de amostras de beads também foi avaliada utilizando esta 

técnica. A turbidez das dispersões de bactéria foi monitorada antes (i) e depois (f) do 

contato com os beads no comprimento de onda em 650 nm, a 25 °C, usando o 

equipamento Coulter Beckmann DU-600. A diminuição relativa da turbidez () pode 

ser correlacionada com o decréscimo da concentração de bactérias na dispersão: 

 = (f - i) / (i) x 100 %   (4) 

 

5.2.13. Análise elementar CHN e espectrometria de emissão óptica por plasma 

acoplado indutivamente (ICP-OES) 

A análise da composição elementar dos beads liofilizados antes e após o contato 

com as bactérias foi executada utilizando um equipamento Perkin Elmer - 2400 CHN 

Elemental Analyzer para determinação C/H/N e um espectrômetro Spectro-Arcos ICP-

OES Ciros CCD para o teor de fósforo.  

 

5.2.14. Espectroscopia de fotoelétrons emitidos por raios-X (XPS) 

A caracterização superficial dos beads de celulose foi feita por XPS. As análises 

foram realizadas para os beads liofilizados, contendo ou não QPVP-C5, em um 

instrumento Physical Electronics PHI Quantum 2000 XPS equipado com fonte de raios-X 

Al Kα monocromático, (as análises foram feitas pela equipe do Professor Dr. Pedro 

Fardim, Åbo Akademi, Finlândia). Três pontos diferentes foram analisados em cada 

amostra. Fotoelétrons foram coletados por meio de um detector de elétrons com a 
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passagem de energia 187 eV – step size 1,6 eV, no modo survey de baixa resolução 

(Figura 7a), e 46,95 eV – step size 0,4 eV, em alta resolução no modo C 1s (Figura 7b). As 

razões O/C e N/C foram determinadas a partir dos espectros XPS de baixa resolução. Os 

espectros C 1s de alta resolução foram deconvoluídos em curvas parciais C1, C2, C3 e C4 

usando o software fornecido pelo fabricante do instrumento, conforme demonstrado na 

Figura 7b. As seguintes energias de ligação relativas à posição C-C foram utilizados para 

os respectivos grupos: C1 a 284,8 eV, +1,7±0,2 eV para C-O (C2), +3,1±0,3 eV para C=O 

ou O-C-O (C3), e +4,6±0,3 eV para grupos O=C-O (C4). 

 

Figura 7. Espectros de XPS obtidos (a) no modo survey de baixa resolução (187 eV) e (b) em alta 

resolução no modo C 1s, de amostras de beads de celulose oxidada (BCO7%) 

 

(a) 

(b) 
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6. RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES PARCIAIS 

6.1. Efeito da umidade relativa e do vapor do solvente nos filmes de 

ésteres de celulose 

6.1.1. Efeito da umidade relativa na morfologia dos filmes 

Durante o processo de spin-coating o solvente orgânico volátil evapora, 

arrefecendo a região perto da superfície e favorecendo a condensação do vapor de água 

na forma de gotículas na superfície da solução. Assim, como a maior parte dos polímeros 

sintéticos são insolúveis em água, as cadeias poliméricas são segregadas a partir de 

gotas de água (Figura 8). No final do processo de spin-coating, o que leva tipicamente 30 

segundos, as gotas de água evaporam-se, deixando o volume ocupado livre. Este 

processo gera padrões de filmes com poros ou cavidades na superfície. Assim, os valores 

mais elevados de UR favorecem a formação de cavidades maiores na superfície, 

enquanto que os valores baixos de UR devem produzir cavidades muito pequenas ou 

superfícies lisas sem nenhuma cavidade. 

 

Figura 8. Representação esquemática de formação dos breath figures a partir do processo de 

spin-coating 

 

A Figura 9 mostra imagens topográficas de AFM com as respectivas seções 

transversais obtidas para filmes de CA, CAPh, CAB e CMCAB obtidos por spin-coating em 
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UR de (35±5)%. Os filmes de CAPh, CAB e CMCAB são homogêneos e lisos (Figura 9b, c e 

d), com valores de RMS que variam de (0,3±0,1) nm a (0,5±0,1) nm, como mostrado na 

Tabela 5. Para comparação, lâminas de Si/SiO2 apresentam valor de RMS de (0,10±0,02) 

nm [PETRI, et al., 1999]. Por outro lado, os filmes de CA apresentaram pequenas 

cavidades distribuídas na superfície, o que aumentou os valores de RMS para (8,0±0,5) 

nm. Isso acontece porque, com base nas componentes polares da energia superficial, 

entre todos os ésteres de celulose utilizados neste estudo o CA é o que tem a maior 

afinidade com a água [KOSAKA, et al., 2009], e a mais alta massa molar númerica média 

(Tabela 4). 

 

Tabela 5. Valores médios de espessura obtidos por elipsometria (dELLI) e AFM (dAFM), e de 
rugosidade (RMS) determinados por AFM para filmes de CA, CAPh, CAB e CMCAB obtidos por 
spin-coating, em UR de (355)% (555)% e (755)%. Os valores de desvio-padrão derivam de 
medições realizadas em diferentes áreas do filme usando pelo menos dois filmes para a mesma 
amostra de éster de celulose 

 

Amostra UR (%) RMS (nm) dElli (nm) dAFM (nm) 

CA 

35 8,0 ± 0,5 86 ± 1 88 ± 1 

55 18,5 ± 0,8 116 ± 3 117 ± 2 

75 32 ± 1 131 ± 2 133 ± 2 

CAPh 

35 0,5 ± 0,1 56,8 ± 0,6 54 ± 2 

55 9,5 ± 0,3 72 ± 2 67,0 ± 0,9 

75 14,6 ± 0,6 82 ± 1 90 ± 3 

CAB 

35 0,3 ± 0,1 71 ± 1 68 ± 2 

55 6,5 ± 0,3 86 ± 2 85 ± 2 

75 26 ± 1 96 ± 1 112 ± 1 

CMCAB 

35 0,4 ± 0,1 50 ± 1 53 ± 1 

55 22,2 ± 0,9 70 ± 2 75 ± 2 

75 40,7 ± 0,5 86 ± 1 102 ± 3 
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Quanto mais hidrofílico e viscoso o meio, maior é o contato com as gotas de água. 

A formação de cavidades ocorre por condensação do vapor na superfície do fluido 

considerado frio [LIMAYE, et al., 1996], porém a afinidade do polímero pela água 

(hidrofilicidade) também parece desempenhar um papel importante nas características 

resultantes. Os valores de ângulo de contato () determinados para gotas de água sobre 

filmes de CA e CAPh foram semelhantes (591)° e (581)°, respectivamente, mas 

menores do que os medidos para CAB e CMCAB, (691)° e (681)°, respectivamente. 

Esses resultados corroboram com os componentes polares da energia superficial do CA, 

CAPh, CAB e CMCAB reportados como 6,7 mJ m-2, 5,3 mJ m-2, 2,6 mJ m-2 e 2,6 mJ m-2, 

respectivamente [KOSAKA, et al., 2009]. 

A Tabela 4 e Figura 10 mostram os valores médios de espessura obtidos por 

elipsometria (dELLI) e AFM (dAFM) para filmes de CA, CAPh, CAB e CMCAB obtidos por 

spin-coating, em UR de (355)%, (555)% e (755)%. Algumas tendências gerais podem 

ser deduzidas a partir destes dados: 

(i) Os valores médios de espessura dELLI e dAFM obtidos a partir de ambas as 

técnicas são consistentes. O maior desvio entre eles, ~20%, foi observado 

para os filmes de CMCAB produzidos em UR de (755)%;  

(ii) Valores de UR mais elevados para um mesmo éster de celulose levam a filmes 

mais espessos, porque mais gotículas de água são condensadas, criando mais 

espaços vazios sobre a superfície que deslocam material polimérico e causam 

um aumento de espessura; 

(iii) As cavidades mais profundas e com valores de diâmetro maiores foram 

observadas para CAB e CMCAB, que apresentam DSBu = 1,8 e 1,6, 

respectivamente, e, portanto, caráter mais hidrofóbico, conforme indicado 

pelos valores de ângulo de contato. 
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Figura 9. Imagens topográficas de AFM com as correspondentes seções transversais obtidas 

para os filmes de (a) CA, (b) CAPh, (c) CAB e (d) CMCAB obtidos por spin-coating a partir de 

soluções 10 mg mL-1 em THF, com UR de (35±5)% 
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As cavidades observadas em filmes de CA preparados em UR de (355)% (Figura 

9a) apresentaram ~25 nm de profundidade e, considerando que os filmes possuiam 

(871) nm de espessura, não alcançaram as lâminas de silício.  

O aumento da UR de (355)% para (555)% durante o processo de spin-coating 

levou à formação e/ou aumento no número de cavidades nas superfícies dos filmes de 

CA, CAPh, CAB e CMCAB, como apresentado nas Figuras 7a, b, c e d, respectivamente. Ao 

se comparar a profundidade das cavidades com os valores médios de espessura, 

verificou-se que as cavidades atingiram as lâminas de Si apenas nos filmes CMCAB, que 

eram os filmes mais rugosos entre eles. Com o aumento da UR, poros ou cavidades 

apareceram com mais frequência e se tornaram maiores, aumentando os valores de 

RMS, como reportado por Park, et al. [2006], Gliemann, et al. [2007] e Liu, et al. [2009]. 

Este efeito é mais pronunciado para os filmes de CA, CAPh, CAB e CMCAB obtidos em UR 

de (75±5)%, como mostrados nas Figuras 8a, b, c e d, respectivamente. Em todos os 

filmes as cavidades atingiram a superfície do substrato, aumentando significativamente 

os valores de RMS (Tabela 5). Uma consequência disso é a geração de filmes anti-reflexo. 

Por exemplo, para os filmes preparados em UR de 75%, a perda de luz refletida medida 

por meio de elipsometria utilizando lâminas de Si como referência equivaleram a 

(40±5)%, no caso dos filmes de CA e CMCAB, e (16±7)% para filmes de CAB e CAPh. 
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Figura 10. Gráficos dos valores médios de espessura determinados por (a) elipsometria (dELLI) e 
(b) AFM (dAFM) para CA, CAPh, CAB e CMCAB filmes obtidos por spin-coating com UR de (355)% 
(555)% e (755)%   
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Figura 11. Imagens topográficas de AFM com as correspondentes seções transversais obtidas 

para os filmes de (a) CA, (b) CAPh, (c) CAB e (d) CMCAB obtidos por spin-coating a partir de 

soluções 10 mg mL-1 em THF, com UR de (55±5)% 
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Figura 12. Imagens topográficas de AFM com as correspondentes seções transversais obtidas 

para os filmes de (a) CA, (b) CAPh, (c) CAB e (d) CMCAB obtidos por spin-coating a partir de 

soluções 10 mg mL-1 em THF, com UR de (75±5)% 
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Estudos encontrados na literatura mostraram que o equilíbrio entre as energias 

superficiais da água (H2O), solvente (S) e energia interfacial entre a água e o solvente 

(H2O/S), expressado como z0, determina a profundidade em que as gotas de água 

penetram na solução do polímero durante a formação de "breath figures" [BOLOGNESI, 

et al., 2005]: 

z0 =  (H2O -  H2O/S) / S   (5) 

quando z0 > 1, as gotas de água penetram na solução de polímero, dando origem a 

cavidades multicamadas no filme resultante. Por outro lado, se z0 < 1, é esperado que as 

gotas de água flutuem na solução de polímero, dando origem a cavidades rasas. Para o 

presente estudo, z0 foi calculada como ~2,8, considerando H2O = 72,8 mJ m-², THF = 26,4 

mJ m-² e H2O/THF = 0. Assim, cavidades multicamadas esperadas em alta UR foram 

confirmadas pelas análises de seção transversal realizadas para os filmes de CA, CAPh, 

CAB e CMCAB obtidos em UR de 75% da Figura 12. 

 

6.1.2. O efeito do vapor de tetrahidrofurano na morfologia dos filmes 

A fim de se investigar a obtenção de filmes lisos e homogêneos a partir de filmes 

nanoestruturados, foi avaliado o efeito plastificante do vapor do solvente (THF - 

utilizado para o preparo das soluções de EC), nos filmes de EC obtidos por spin-coating 

preparados em UR de (555)%. Esses filmes foram expostos ao vapor de THF durante 3, 

6 ou 720 minutos à 25 °C. A UR de (555)% foi escolhida porque representa a condição 

mais comum encontrada em laboratório. 

Figuras 9a, b e c mostram as imagens topográficas de AFM obtidas de filmes de 

CA expostos ao vapor de THF durante 3 min, 6 min e 720 min, respectivamente. Em 

comparação com os filmes de CA observados logo após sua preparação (Figura 11a) e 
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depois de 3 minutos, a morfologia (Figura 9a), a espessura e RMS foram similares 

(Tabela 5). Depois de 6 min de exposição, os valores de RMS dos filmes de CA 

diminuíram de (22±1) nm para (0,6±0,2) nm (Tabela 5) e as cavidades deixaram de 

atingir as lâminas de silício, porém, seu diâmetro foi aumentado. 
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Figura 13. Imagens topográficas de AFM com suas respectivas seções transversais obtidas de 

filmes de CA preparados em UR de (55±5)% a partir de soluções 10 mg mL-1 em THF, e 

posteriormente expostas ao vapor de THF durante (a) 3 min, (b) 6 min e (c) 720 min 
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Tabela 6. Valores médios de espessura obtidos por elipsometria (dELLI) e AFM (dAFM) e de 

rugosidade (RMS) determinados por AFM para filmes de CA, CAPh, CAB e CMCAB preparados 

por spin-coating a UR de (55±5)% a partir de soluções em THF, depois da exposição ao vapor de 

THF durante 3 min, 6 min ou 720 min. Os valores de desvio-padrão derivam de medições 

realizadas em diferentes áreas dos filmes e usando pelo menos dois filmes para a mesma 

amostra de éster de celulose 

 

Amostra Tempo (min) RMS (nm) dElli (nm) dAFM (nm) 

CA 

0 18,5 ± 0,8 116 ± 3 117 ± 2 

3 22 ± 1 115 ± 2 116 ± 2 

6 0,6 ± 0,1 114,0±1,0 116 ± 1 

720 0,8 ± 0,2 114,0±1,0 116,0 ± 0,9 

CAPh 

0 9,5 ± 0,3 72 ± 2 67,6 ± 0,9 

3 0,8 ± 0,1 71 ± 2 65,5 ± 0,8 

6 0,5 ± 0,1 70 ± 2 65,5 ± 0,9 

720 0,4 ± 0,1 70,0±1,0 65 ± 1 

CAB 

0 6,5 ± 0,3 86 ± 2 85 ± 2 

3 0,4 ± 0,1 85 ± 2 85 ± 1 

6 0,4 ± 0,1 84 ± 1 85 ± 1 

720 1,0 ± 0,1 84 ± 2 84,0 ± 0,9 

CMCAB 

0 22,2 ± 0,9 75 ± 2 70 ± 2 

3 0,5 ± 0,1 74 ± 1 69 ± 1 

6 1,0 ± 0,1 73 ± 1 69,5 ± 0,7 

720 0,3 ± 0,1 73 ± 1 69 ± 1 

 

Após 720 minutos de exposição, a rugosidade e os valores médios de espessura 

determinados para filmes de CA mantiveram-se praticamente os mesmas dos com 6 min 

de exposição. Por outro lado, foi observado o aparecimento de regiões descontínuas nos 

filmes as quais são resultantes do fenômeno conhecido como retração ou dewetting. Isso 

ocorre porque durante o processo de spin-coating as cadeias poliméricas não têm tempo 

hábil para se rearranjarem e atingirem a sua conformação mais estável devido à 

evaporação abrupta do solvente. Quando filmes ultrafinos (<100 nm) são submetidos a 
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processos que permitem a relaxação das cadeias do polímero, essas por sua vez podem 

fluir ou se deformarem de modo a se tornarem termodinamicamente mais estáveis e, 

quando o trabalho de coesão é maior que o de adesão, ocorre a formação de ilhas ou 

buracos [KOSAKA, et al., 2009; RAMANATHAN & DARLING, 2011; PAENG, et al., 2011].  

Kosaka e colaboradores [2009], mostraram ser possível predizer a ocorrência de 

dewetting em filmes de EC ao se relacionar os valores da constante de Hamaker (A) 

determinados para os polímeros e para o substrato. Essa constante é inferida com base 

nos valores de energia superficial dos componentes e correlaciona as interações do tipo 

Van der Waals entre duas moléculas e a densidade do material. Quando as interações 

polímero/polímero (Apoli/poli) são inferiores às polímero/substrato (Apoli/substrato), é 

esperado o fenômeno de retração. 

Ao utilizar os valores de (Apoli/poli) determinados pelos autores para os EC, 8,44 

10-20, 8,55 10-20, 7,16 10-20 e 6,80 10-20 J para CA, CAPh, CAB e CMCAB, respectivamente, 

e para Apoli/substrato = 7,20 10-20 J [KOSAKA, et al., 2009], verificou-se que essas projeções 

corroboram com os dados experimentais, exceto para CAPh. Os polímeros CAB e CMCAB 

possuem valores de Apoli/poli inferiores que Apoli/substrato, e, portanto, não foi observado 

dewetting. Para o CA, as forças de coesão prevalecem resultando no efeito da retração 

(Apoli/poli > Apoli/substrato). Embora CAPh também apresente Apoli/poli maior do que 

Apoli/substrato, não foi observado retração do filme. Este efeito é provavelmente devido à 

baixa mobilidade das cadeias CAPh causada pelos grupos laterais rígidos (grupos 

ftalato). Filmes de copolímeros à base de metacrilato apresentaram efeito de retração 

similar após 60 min, 120 min ou 240 min de exposição ao vapor de clorofórmio [SORDI, 

et al., 2010]. 
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Figura 14. Imagens topográficas de AFM com suas respectivas seções transversais obtidas de 
filmes de CAPh preparados em UR de (55±5)% a partir de soluções 10 mg mL-1 em THF, e 
posteriormente expostas ao vapor de THF durante (a) 3 min, (b) 6 min e (c) 720 min 
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Figura 15. Imagens topográficas de AFM com suas respectivas seções transversais obtidas de 
filmes de CAB preparados em UR de (55±5)% a partir de soluções 10 mg mL-1 em THF, e 
posteriormente expostas ao vapor de THF durante (a) 3 min, (b) 6 min e (c) 720 min 
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Figura 16. Imagens topográficas de AFM com suas respectivas seções transversais obtidas de 

filmes de CMCAB preparados em UR de (55±5)% a partir de soluções 10 mg mL-1 em THF,  e 

posteriormente expostas ao vapor de THF durante (a) 3 min, (b) 6 min e (c) 720 min 

 

A Figura 14a mostra que as cavidades se mantiveram nos filmes de CAPh após 

exposição ao vapor de THF durante 3 min. No entanto, depois de 6 minutos as cavidades 

praticamente desapareceram (Figura 14b), resultando em valores de RMS muito baixos, 

(0,50,1), como mostrado na Tabela 5. Após exposição mais prolongada (720 min) 

nenhuma alteração nas propriedades dos filmes de CAPh foram observadas, 
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apresentando-se planos e homogêneos (Figura 14c). Já nos casos do CAB e CMCAB, 

Figura 15a e Figura 16a, respectivamente, as cavidades desapareceram e as superfícies 

tornaram-se planas, RMS ~(0,50,1), logo após de 3 minutos de exposição. 

As superfícies dos filmes de CAB e CMCAB assemelharam-se aos preparados em 

UR de (355)%, os quais são mostrados nas Figuras 5c e d, respectivamente. Este efeito 

pode ser explicado com base na elevada mobilidade das cadeias de polímero na camada 

superior do filme [PAENG, et al., 2011]. Da mesma forma que as gotas de água 

condensam na superfície do polímero criando “breath figures”, o vapor de THF condensa 

sobre a superfície, dissolvendo a camada superficial do filme polimérico, 

proporcionando mobilidade para elas, de uma forma semelhante como um plastificante 

faz. Além disso, a presença inicial de espaços vazios permite as moléculas de THF 

fluirem para dentro do filme, levando ao nivelamento da superfície. 

Assim, o tempo de exposição necessário para a superfície se tornar lisa parece ser 

diretamente proporcional a massa molar numérica média do polímero. Para os filmes de 

CAB e CMCAB, que apresentam os menores valores de nM  (Tabela 1), a exposição de 3 

minutos em vapor de THF foi suficiente para se obter um filme plano. Por outro lado, 

para os filmes de CAPh foi necessário pelo menos 6 minutos para o alisamento da 

superfície. Expondo CAB (Figura 15b) e CMCAB (Figura 16b) ao vapor de THF por 6 

minutos ou mais não causaram quaisquer alterações morfológicas significativas após 

terem se tornado muito lisos (RMS <1,0 nm) e homogêneos. 

A Tabela 5 mostra a média dos valores das espessuras dELLI e dAFM determinados 

para os filmes de CA, CAPh, CAB e CMCAB obtidos por spin-coating em UR de (555)% 

logo após o preparo e após 3, 6 ou 720 minutos de exposição ao vapor de THF. O maior 

desvio entre os valores dELLI e dAFM foi inferior a 10%. O decréscimo dos valores de dELLI 

dAFM pela exposição ao vapor de THF corresponderam no máximo a 2 nm, indicando que 
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principalmente as cadeias localizadas nas camadas superiores dos filmes ganharam 

mobilidade e sofreram rearranjos morfológicos.  

 

6.1.3. Conclusões  

A morfologia dos filmes de CA, CAPh, CAB e CMCAB obtidos por spin-coating de 

soluções em THF foi controlada pela variação da UR. Em valores baixos de UR (355)%, 

a formação de cavidades, causada pela condensação do vapor de água, dependeu das 

características moleculares dos polímeros. Nanoestruturação foi observada apenas em 

filmes de CA, o qual é o mais hidrofílico e tem a maior massa molar entre todas as 

amostras estudadas. Em valores intermediários de (555)%, as cavidades foram 

observadas em todas as superfícies. Aumentando a UR (755)%, as gotículas de água 

condensada penetraram nas soluções poliméricas durante a formação dos filmes, 

gerando cavidades mais profundas (breath figures) em todos os filmes de ésteres de 

celulose, e que foram controladas principalmente pelo balanço entre a energia 

superficial da água, THF e energia interfacial entre água e THF, não tendo nenhuma 

influência nas  características moleculares de polímeros. A mobilidade das cadeias de 

ésteres de celulose nas camadas superiores dos filmes foi favorecida pela exposição ao 

vapor de THF. Essa mobilidade causou mudanças significativas na morfologia do filme. 

No caso de filmes de CA, que são termodinamicamente instáveis, foi observado 

dewetting após 6 minutos de exposição ao vapor de THF. Por outro lado, as estruturas 

porosas observados para CAPh, CAB e CMCAB tornaram-se lisas e homogêneas depois 

de apenas 3 min de exposição ao vapor de THF. Neste estudo foi demonstrado que as 

características morfológicas de filmes de ésteres de celulose, que têm um grande campo 

de aplicação como materiais de revestimento, podem ser facilmente adaptadas pelas 

condições do ambiente onde os filmes são formados ou por rápida exposição ao vapor 

do solvente. 



74 
 

6.2. Efeito de surfactantes a base de sorbitano na temperatura de 

transição vítrea de ésteres de celulose 

6.2.1. Temperatura de transição vítrea dos ésteres de celulose e surfactantes 

A fim de ter uma visão sobre a miscibilidade entre ésteres de celulose e 

surfactantes à base de sorbitano, análises de DSC foram realizadas para ésteres puros e 

para misturas EC/Tween. As curvas de DSC registradas para os ésteres de celulose puros 

são mostrados na Figura 17a. Os valores de Tg para CAB, CMCAB, CAPh e CA foram 

determinados como sendo 113 °C, 141 °C, 155 °C e 185 °C, respectivamente. Esses 

valores são ligeiramente diferentes daqueles fornecidos pelo fabricante (Tabela 1), o 

que possivelmente deve-se a diferença nas condições empregadas e/ou técnica usada na 

determinação da Tg. O maior valor de Tg que foi encontrado para o CA, seguido pelo 

CAPh, pode ser explicado pelo tamanho dos grupos substituintes e pelas interações 

intermoleculares entre as cadeias de polímero. O CA possui grupos funcionais menores e 

uniformes possibilitando maior proximidade entre as cadeias e, consequentemente, um 

empacotamento mais denso, conferindo ao material alta rigidez e Tg elevada. Por outro 

lado, embora o CAPh possua grupos laterais volumosos, estão presentes fortes 

interações intra e intermoleculares entre suas cadeias devido à transferência de elétrons 

 da nuvem eletrônica do anel aromático para o vizinho mais próximo, o que causa 

relativamente baixa flexibilidade das mesmas. No que diz respeito aos valores de Tg 

determinados para CAB e CMCAB, percebe-se que a presença de um grupo carboximetil 

na estrutura de polímero aumentou a Tg em 30 °C. Este achado é bastante interessante 

porque mostra que, mesmo no caso de baixo grau de substituição (DSCM = 0,33), a 

inserção de grupos polares, como os ácidos carboxílicos ao longo da cadeia diminui a 

mobilidade molecular devido as interações intermoleculares do tipo ligação de H e, por 
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conseguinte, aumenta a temperatura de transição vítrea do polímero. Os valores de Tg 

determinados para CAB, CMCAB, CAPh e CA podem ser correlacionados com os seus 

valores de energia superficial, que equivalem a 46,6±0,3 mJ m-2, 51,9±0,3 mJ m-2, 

64,1±0,6 mJ m-2 e 65,4±0,6 mJ m-2 respectivamente [KOSAKA, et al., 2009]. Interações 

intermoleculares fortes resultam em altos valores de energia superficial e de Tg, levando 

à seguinte sequência: CAB<CMCAB<CAPh<CA. Eventos relacionados com a cristalização 

ou a fusão não puderam ser observados para estes ésteres de celulose dentro da faixa de 

temperatura utilizada. 
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Figura 17. Termogramas obtidos por DSC de (a) ésteres de celulose puros e (b) surfactantes 

Tween 20, Tween 40 e Tween 60 puros 

 

As curvas de DSC obtidos para Tween 20, Tween 40 e Tween 60 (Figura 17b) 

evidenciam que todas as três amostras apresentaram Tg -61 °C. A estrutura ramificada 

da cabeça polar do Tween aumenta o volume livre e, por conseguinte, diminui a Tg para 

um valor baixo. Isso também explica a natureza líquida de surfactantes sob condição 

ambiente. No entanto, Tween 20, Tween 40 e Tween 60 fundiram em diferentes valores 

de Tf: Tween 20 a -15 °C (pico) e Hf =  33,2 J g-1; Tween 40 a 18 °C (pico) e Hf = 22,7 J 

g-1 e Tween 60 a 22,6 °C (pico) e Hf = 50,26 J g-1. Esta discrepância entre os valores de 

Tf pode ser devido à presença de cristais de diferentes tamanhos e/ou orientação, tendo 
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em vista que as caudas hidrofóbicas possuem 12, 16 e 18 carbonos para Tween 20, 

Tween 40 e Tween 60, respectivamente. Além disso, todas as três amostras são 

comerciais e podem trazer alguma contaminação remanescente da sua produção. 

Nenhum pico de decomposição pode ser observado dentro da faixa de temperatura 

utilizada.  

 

6.2.2. Comportamento térmico e miscibilidade dos filmes de EC/surfactantes 

Quando misturados com CA, nenhum dos três surfactantes (Tween 20, Tween 40 

e Tween 60), apresentou um considerável efeito plastificante independentemente das 

proporções estudadas. O alto empacotamento das cadeias de CA, conforme abordado 

anteriormente seria a razão pela qual as moléculas de polissorbato não se infiltrarem 

entre as cadeias do polímero. O grande volume dos surfactantes dificultaria sua alocação 

no volume livre relativamente pequeno das cadeias de acetato. Além disso, estudos 

sobre a adição de plastificantes com estruturas menores que a dos Tweens (citrato de 

trietila, por exemplo) no CA indicaram a perda rápida de plastificante do produto 

durante seu uso devido, talvez, à sua taxa de difusão para superfície [FORDYCE & 

MEYER, 1940]. 

Todas as misturas de CAB, CMCAB e CAPh com Tween 20, 40 ou 60 apresentaram 

apenas um evento de Tg nas curvas de DSC (não mostrados), com exceção de misturas 

preparadas com CAPh e Tween 60, que apresentaram dois valores de Tg 

correspondentes aos componentes puros. Os valores experimentais de Tg determinados 

para misturas de CAB, CMCAB ou CAPh e surfactantes são apresentados na Figura 18a, b 

e c, respectivamente, juntamente com os valores de Tg correspondentes previstos pela 

equação de Fox (Equação 6). A equação de Fox é muitas vezes aplicada para estimar o 
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efeito da composição de misturas que envolvem um polímero e um plastificante ou de 

um segundo polímero sobre os valores de Tg [BONARDELLI & MOGGI, 1986]: 

   bg

b

ag

a

g T

x

T

x

T


1
        (6) 

onde Tg(a), e Tg(b) indicam a temperatura de transição vítrea do plastificante (surfactante, 

neste caso) e do polímero, respectivamente, xa e xb correspondem a fração em massa do 

plastificante e do polímero presentes na mistura. Tal comportamento é esperado 

quando a mistura apresenta comportamento ideal e Hmix ~0.  

Comparando-se os valores de Tg de ésteres de celulose puros com os 

determinados para as misturas, observou-se que os valores de Tg diminuíram 

drasticamente com o aumento do teor de surfactante (Tweens 20, 40 ou 60), conforme 

demonstrado na Figura 18. Este efeito pode ser devido ao aumento na mobilidade e 

flexibilidade das cadeias do polímero quando os agentes tensoativos foram incorporados 

no volume livre do polímero. Comportamento semelhante foi observado para misturas 

de Tween 80 e polímeros hidrofílicos, comumente usados como componentes 

farmacêuticos ativos [GRUETZMANN & WAGNER, 2005; GHEBREMESKEL, et al., 

2007]. Neste caso, os autores atribuem a redução da Tg à semelhança entre os 

parâmetros de solubilidade de Hansen do Tween 80 e dos polímeros hidrofílicos 

[GHEBREMESKEL, et al., 2007]. 

A equação de Fox descreve bem a variação da Tg para as misturas de CAB e 

Tween 20 ou Tween 40 a x ~0,30 de plastificante (Figura 18a). Para x > 0,30 desvios 

negativos são observados. No entanto, no caso das misturas de CAB e de Tween 60, a 

equação de Fox se adequa apenas aos dados experimentais obtidos com até x ~0,10 de 

plastificante e para valores maiores de x os dados experimentais de Tg foram menores 

do que os dados teóricos. A queda acentuada nos valores de temperatura de transição 
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vítrea indica a existência de um teor crítico de plastificante na mistura, o que depende 

do seu tamanho e das interações entre as moléculas do polímero e do plastificante. Até 

este valor crítico a diminuição da Tg resulta principalmente do aumento da flexibilidade, 

já que o volume livre foi ocupado pelo plastificante e Hmix ~0. Em outras palavras, as 

cadeias de Tween encrustram-se entre os grupos laterais dos EC de modo que o material 

se torna flexível. Com o aumento do teor dos plastificantes, as interações 

intermoleculares polímero-polímero são enfraquecidas proporcionando mobilidade a 

essas cadeias. Assim, quanto menor for o agente plastificante, maior é o valor crítico de x 

porque mais moléculas de plastificante podem se organizar no volume livre do polímero. 

Por esse motivo, no caso de misturas de CAB com Tween 20, Tween 40 ou Tween 60, o 

menor valor x crítico foi observado para a o surfactante que apresenta a maior molécula 

(Tween 60). Os desvios negativos observados para os valores de x maiores do que o 

valor crítico são devido à interação favorável específica (Hmix < 0) entre surfactantes e 

ésteres de celulose. Os resíduos de óxido de etileno na cabeça polar do Tween podem 

formar ligações de H com os grupos carbonila e hidroxila do éster de celulose. Feldstein 

e colaboradores observaram comportamento semelhante para o poli(N-vinil 

pirrolidona) e plastificantes ricos em grupos hidroxila [FELDSTEIN, et al., 2001]. Nesse 

caso, as ligações de H foram também responsáveis pelos desvios negativos entre os 

valores experimentais de Tg e os previstos com a equação de Fox. 

No caso das misturas de CMCAB e Tween 20, Tween 40 ou Tween 60 (Figura 

18b), os valores de x críticos equivalem a ~0,15 de Tween 20 e ~0,10 de Tween 40 e 

Tween 60. Para as misturas de CMCAB com Tween 20 e Tween 40 os valores críticos de 

x foram menores do que os das misturas com CAB. Uma possível explicação para isto é a 

redução do volume livre de polímero, devido à presença de grupos de ácido carboxílico 

no CMCAB. Para x > 0,30 todas as misturas contendo CMCAB apresentaram desvios 
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negativos devido à ligação de H entre os componentes. Em geral, a tendência observada 

para as misturas de CMCAB com surfactantes foi semelhante à encontrada para as de 

CAB. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Temperaturas de transição vítrea (Tg) de (a) CAB, (b) CMCAB e (c) CAPh 

determinadas pela equação de Fox (---) e DSC experimentais em função da fração em massa (x) 

de surfactantes nas misturas de EC/surfactante 

 
 

 

-50

0

50

100

150 (b)  Fox

 T
g
 CMCAB/Tween20

 T
g
 CMCAB/Tween40

 T
g
 CMCAB/Tween60

T
g
 (

°C
)

x

-50

0

50

100

150
 Fox

 T
g
 CAB/Tween20

 T
g
 CAB/Tween40

 T
g
 CAB/Tween60

T
g
 (

°C
)

x

(a)

-50

0

50

100

150 (c)  Fox

 T
g
 CAPh/Tween20

 T
g
 CAPh/Tween40

T
g
 (

°C
)

x

0          0,5     1,0



80 
 

A variação dos valores de Tg determinados para misturas de CAPh e surfactantes 

em função do teor de Tween 20 ou Tween 40 não pode ser montada com a equação de 

Fox. Em ambos os casos, os valores de Tg encontrados para as misturas com x variando 

de 0 a ~0,15 eram praticamente os mesmos que os determinados para o CAPh puro. No 

entanto, a x ~0,3 de Tween 20 e x ~0,2 de Tween 40 valores de Tg diminuíram 

abruptamente para ~ -43 °C e ~ -33 °C, respectivamente. Estes valores são ligeiramente 

acima do valor de Tg dos tensoativos puros (-61 °C). 

Considerando-se que dentro de toda a faixa de composição utilizada um único 

valor de Tg foi observado, indicando a miscibilidade entre CAPh e Tween 20 ou Tween 

40, a explicação mais plausível para este comportamento é a rigidez das cadeias de 

CAPh. A presença de um grupo ftalato ao longo da cadeia certamente aumenta a duração 

da persistência e, por conseguinte, em x <0,15 o efeito plastificante na mobilidade da 

cadeia (diminuição da Tg) é limitado. A queda brusca nos valores de Tg pode resultar do 

grande volume livre do CAPh causado pelos grupos ftalato volumosos. Assim, a medida 

que as cadeias se tornam mais flexíveis, moléculas de Tween 20 ou Tween 40 ocupam o 

grande volume livre e agem como lubrificantes moleculares reduzindo substancialmente 

o atrito intermolecular. 

A quantidade de plastificante adicionados aos polímeros depende, basicamente 

dos resultados empíricos e aplicações finais [BILLMEYER JR., 1984]. A fim de 

compreender o efeito do comprimento da cadeia alquílica dos surfactantes sobre os 

valores de Tg, duas composições foram escolhidas, x = 0,10 e x = 0,30, Figura 19a e b, 

respectivamente. No primeiro caso, os valores experimentais de Tg se ajustaram a 

equação de Fox (Hmix ~0), enquanto que no último, desvios negativos foram 

observados (Hmix < 0). O número de átomos de carbono nas cadeias alquílicas foi 12, 16 

e 18, para o Tween 20, Tween 40 e Tween 60, respectivamente. 
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Figura 19. Efeito do tamanho da cadeia hidrofóbica do surfactante na Tg de ésteres de celulose 

em misturas de polímero/tensoativo. O gráfico corresponde a temperatura de transição vítrea 

(Tg) de CAB, CMCAB e CAPh obtido com xsurfactante = (a) 0,10 (b) 0,30 

 

Na Figura 19a observa-se que o comprimento da cadeia alquílica dos surfactantes 

não tem praticamente nenhum efeito sobre os valores de Tg, e em comparação com a Tg 

dos ésteres de celulose puros, a diminuição dos valores de Tg foi reduzida devido ao 

pequeno conteúdo de surfactante na mistura, como previsto pela equação de Fox. No 

entanto, no caso de misturas com desvios negativos (Figura 19b) nenhuma tendência 

geral pode ser observada, pelo contrário, cada sistema apresentou uma tendência 

particular. Para as misturas de compostos de CAB e surfactantes, os valores de Tg 

tenderam a diminuir com o aumento do comprimento da cadeia apolar do surfactante. A 

mesma tendência foi observada para as misturas de CMCAB ou CAPh e Tween 20 ou 

Tween 40 e corrobora com o que foi reportado na literatura [DE GROOTE, et al., 2002]. 

No entanto, na presença de Tween 60, com a cadeia alquílica mais longa de todos os três 

surfactantes, as misturas com CMCAB apresentaram valores de Tg semelhantes a aqueles 

na presença de Tween 20 e com o CAPh foi completamente imiscível. Tal 

comportamento anômalo deve-se possivelmente ao tamanho da cauda hidrofóbica do 

Tween, impossibilitando sua alocação no volume livre do polímero. 
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6.2.3. Conclusões 

Surfactantes a base de sorbitano (Tween 20, Tween 40 e Tween 60) causaram a 

plastificação do CAB, CMCAB e CAPh, enquanto que as misturas de CA e os Tweens 

foram imiscíveis em toda faixa de composição investigada, assim como CAPh e Tween 

60. O nível de plastificação nos três primeiros casos variou com a fração em massa (x) do 

surfactante na mistura. Para 0 < x < 0,10 as misturas apresentaram comportamento 

"ideal" e os valores de Tg experimentais conferiram com aqueles previstos com a 

equação de Fox. Para x > 0,30 os valores experimentais de Tg apresentaram desvios 

negativos, devido à ligações de H entre a cabeça polar do surfactante e os grupos polares 

dos éster de celulose (grupos de ácidos carboxílicos e carbonila). Esses resultados 

mostram a aplicação de surfactantes biocompatíveis à base de sorbitano, a fim de 

plastificar os ésteres de celulose, de uma forma controlada, de modo que as 

características moleculares do plastificante e o seu teor na mistura possa ser escolhida 

de acordo com a aplicação final. 
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6.3. Influência da estabilidade coloidal de nanocristais de celulose e sua 

dispersibilidade na matriz de CAB 

6.3.1. Preparo das suspensões de nanocristais de celulose 

Com base nos estudos da seção anterior, o surfactante Tween 20 foi escolhido 

para ser utilizado como agente dispersante dos nanocristais e o CAB como matriz 

polimérica, por se tratar de um dos ésteres de celulose mais empregados para essa 

finalidade. No entanto, em nenhuma das etapas de caracterização utilizadas foi 

observado ação dispersiva expressiva do Tween 20, independente da composição 

utilizada. Os mecanismos destes efeitos necessitariam ser investigados mais a fundo e, 

por não se tratarem do foco do estudo esses resultados não foram considerados nesse 

trabalho. 

Primeiramente foram selecionados solventes nos quais fosse possível obter uma 

boa dispersão dos CNC na matriz polimérica, o que requer que o solvente seja 

apropriado tanto para o preparo das suspensões de CNC quanto para as soluções 

poliméricas [HABIBI, et al., 2010]. Solventes como o acetato de etila (AE) e o 

tetrahidrofurano (THF) são considerados bons solventes para o CAB [PARK, et al., 2006]. 

Entretanto, os CNC sem modificação apresentam dificuldade em se dispersar em 

sistemas não aquosos, principalmente quando se trata de CNC liofilizados [EICHHORN, 

2011]. Porém, estudos reportam o uso de solventes mais polares, como a N,N-

dimetilformamida (DMF), juntamente com a utilização de banho de ultrassom para 

redispersar CNC sem agregação [VAN DEN BERG, et al., 2007; SAMIR, et al., 2004]. 
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6.3.2. Estabilidade coloidal das dispersões de nanocristais de celulose  

A estabilidade coloidal de CNCs, CNCm e CNCa dispersos em acetato de etila (AE), 

tetrahidrofurano (THF) ou N,N-dimetilformamida (DMF) a 0,1% m/v, ou em soluções de 

CAB-381-0,5 correspondentes a 0,9% em massa, foi analisada a (302) °C, como a 

mudança de luz transmitida ao longo da cubeta como uma função do tempo e é 

mostrada na Figura 20. Os dados foram normalizados considerando 100% de 

transmitância para a luz transmitida medida para o branco (solvente puro ou solução de 

CAB). No início a luz transmitida foi definida como zero, porque corresponde à dispersão 

inicial. À medida que o tempo passa, os nanocristais se agregam formando partículas 

grandes, que decantam quando se tornam suficientemente grandes e se acumulam no 

fundo da cubeta, aumentando a luz transmitida. Portanto, quanto maior é o aumento da 

transmitância em função do tempo, menos estável é a dispersão coloidal.  

Figura 20 mostra tendências relacionadas aos meios dispersantes. A primeira 

delas é que CNCs, CNCm e CNCa apresentaram comportamento semelhante em DMF 

(Figura 20a); a transmitância aumentou lenta e linearmente com o passar do tempo, 

indicando a ausência de grandes agregados, e após 60 minutos o aumento de 

transmitância foi pequeno (204) %, independentemente do tipo de nanocristais. A boa 

dispersibilidade em DMF também foi observada em sistemas com maior teor de 

nanocristais. Por exemplo, dispersões de CNCs a 0,15% m/v apresentaram após 60 

minutos o aumento de transmitância de apenas 16% (não mostrado). Da mesma forma 

que os comportamentos coloidais observados em DMF puro, perfis lineares de 

transmitância foram observados para dispersões de CNCs, CNCm e CNCa em soluções de 

CAB preparadas em DMF (Figura 20b). 
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Figura 20. Perfis de transmitância obtidos a (302) °C para CNCs, CNCa e CNCm dispersos a 

0,1% m/v em (a) DMF, (c) THF, (e) AE puros, ou em soluções de CAB a 0,9% m/v em (b) DMF, 

(d) THF e (f) AE 
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medidos foram cerca da metade daqueles em DMF puro. Esse efeito deve-se (i) ao 

aumento da viscosidade do solvente puro de (0,6685±0,0004) cP para (1,258±0,002) cP 

da solução de CAB/DMF, 0,9% m/v; e (ii) a compatibilidade entre CAB e CNCs, CNCm ou 

CNCa. 

Os perfis de transmitância determinados para CNCs, CNCm e CNCa em THF são 

apresentados na Figura 20c. Durante os primeiros 10 minutos, o aumento da 

transmitância foi rápido e linear, obtendo-se (223)% ou (604)% de transmitância 

para CNCs e CNCm ou CNCa, respectivamente, indicando a formação de agregados. 

Consequentemente, a concentração de nanocristais de celulose na dispersão diminui. 

Entre 10 min e 40 min, o aumento da transmitância foi mais lento uma vez que a 

concentração mais baixa dos nanocristais retardou a formação de agregados e um 

plateau foi alcançado nos casos das dispersões de CNCs e CNCa, com níveis de 

transmitância de (453)% e (875)%, respectivamente. Por outro lado, nenhum plateau 

foi observado para as dispersões de  CNCm e após 60 minutos o nível de transmitância 

foi (605)%. O aumento de transmitância medida para as dispersões em CAB/THF foi 

mais lento do que em THF puro (Figura 20d). No entanto, após 60 minutos o nível de 

transmitância para CNCs dispersos em THF puro (463)% foi semelhante ao em 

CAB/THF (484)%. 

Embora as viscosidades determinadas para THF puro e CAB/THF equivaleram a 

(0,4297±0,0003) cP e (0,7329±0,0003) cP, respectivamente, a presença do CAB 

desempenhou um papel limitante na estabilidade coloidal dos CNCs em THF. Por outro 

lado, depois de 60 minutos, ao se comparar as transmitâncias de CNCa e CNCm em THF e 

CAB/THF, verificou-se que estas diminuíram de (87±5)% para (13±2)% e de (60±5)% 

para (23±3)%, respectivamente. Este efeito substancial na estabilidade coloidal pode ser 

devido a interações favoráveis entre CAB e os grupos acetato ou metiladipoíla.  
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Os perfis de transmitância observados para CNCs, CNCm e CNCa em AE (Figura 

20e) mostraram um aumento contínuo e após 60 minutos os níveis de transmitância 

foram (43±3)%, (45±2)% e (20±3)%, respectivamente. Já nos sistemas nos quais 

utilizou-se CAB/AE como meio de dispersão, a transmitância também teve um aumento 

contínuo até 60 min (Figura 20f), quando os níveis de transmitância para CNCs, CNCm e 

CNCa foram de (34±2)%, (19±3)% e (23±4)%, respectivamente. 

A estabilidade coloidal de CNCs e CNCm foi maior nas soluções de CAB/AE do que 

em AE puro, provavelmente porque a viscosidade média aumentou de (0,3892±0,0001) 

cP, do AE puro, para (0,675±0,003) cP, da solução de polímero. No entanto, o aumento 

da viscosidade do meio não teve nenhum efeito sobre a estabilidade coloidal dos CNCa. 

Estes resultados indicam que a estabilidade das interações entre cadeias de CAB e CNCs 

ou CNCm podem ser mais favoráveis do que aquelas entre CAB e CNCa. 

Em relação ao comportamento coloidal dos nanocristais de celulose em solventes 

puros, as propriedades dos solventes como a densidade, permissividade relativa (εr) e 

viscosidade podem afetar a estabilidade coloidal das dispersões. Comparando-se os 

sistemas estudados aqui (Figura 20a, c e e), a mais alta estabilidade coloidal dos CNCs, 

CNCm e CNCa foi observada em DMF. Considerando-se que o AE, THF e DMF têm valores 

de densidade semelhantes 900, 889 e 949 kg m-3 (Tabela 2), respectivamente, pode-se 

afirmar que a densidade não teve nenhum efeito significativo sobre o comportamento 

coloidal. No entanto, os valores de εr podem desempenhar um papel importante na 

estabilidade coloidal dos CNCs, CNCm e CNCa porque estes possuem cargas negativas na 

superfície. AE e THF apresentam valores baixos de εr, 6,08 e 7,52, respectivamente, em 

comparação com DMF (38,28) e água (77,75) (Tabela 2). Assim, espera-se que AE e THF 

solvatem os grupos hidroxila, sulfato ou os ésteres da superfície dos CNC de forma 

pouco efetiva, favorecendo a agregação dos nanocristais. Por outro lado, as moléculas de 
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DMF são capazes de solvatar os grupos funcionais da superfície dos nanocristais, 

mantendo-os afastados uns dos outros. Da mesma maneira, com base nos parâmetros de 

solubilidade de Hansen (Tabela 2), verifica-se que o DMF apresenta o valor de dH (11,3 

(J cm-3)1/2) superior ao  THF e AE (8,0 e 7,2 (J cm-3)1/2), respectivamente, o que 

proporciona uma estabilidade maior devido a formação de mais ligações de H entre o 

solvente e as hidroxilas dos CNC. 

CNCs e CNCm comportaram-se de forma semelhante em THF e AE, porque o grau 

de substituição para CNCm é baixo (DSMA = 0,25), e, por conseguinte, o número de 

grupos hidroxila nas sua superfície não deve variar muito. Além disso, CNCa, que tem o 

grau de substituição DSAc = 0,46, e, consequentemente, menos grupos hidroxila na 

superfície, foi mais estável em AE do que em THF, provavelmente porque as interações 

entre os grupos acetato são mais favoráveis em AE do que em THF, e também devido ao 

seu dH mais baixo, quando comparado com os demais solventes. Análises qualitativas da 

estabilidade coloidal dos CNCs e CNCm dispersos em AE, THF ou DMF a 0,01% (m/v) 

indicaram um comportamento similar. No entanto, em comparação com CNCs, a 

modificação com grupos metiladipoíla pareceu melhorar a dispersibilidade dos 

nanocristais nestes solventes [DE MESQUITA, et al., 2012]. Tal efeito não pode ser 

observado em dispersões mais concentradas (0,1% ou 0,15% m/v).  

A viscosidade do solvente também é um parâmetro importante, pois está 

relacionada com o atrito intermolecular, quanto maior é a viscosidade do meio, mais 

lenta é a difusão de partículas neste meio, diminuindo a probabilidade de agregação e 

retardando o processo de sedimentação. As viscosidades de DMF, THF e AE a 

(30,0±0,01) °C foram determinadas por viscosimetria capilar como (0,6685±0,0004) cP, 

(0,4297±0,0003) e cP (0,3892±0,0001) cP, respectivamente. Assim, os valores 
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relativamente altos de εr e de viscosidade do DMF favoreceram a estabilidade coloidal 

das dispersões de CNCs, CNCm e CNCa. 

As alterações na estabilidade coloidal dos CNCs, CNCm e CNCa em soluções de 

CAB em comparação com os sistemas nos solventes puros foram dependentes dos 

solventes. Em DMF, o solvente mais polar, as interacções específicas entre as cadeias de 

CAB e os grupos funcionais dos nanocristais foram favorecidas pela alta solvatação e o 

aumento de viscosidade média (~88%). A estabilidade coloidal de nanocristais de 

celulose bacteriana (BCN) foi investigada em soluções aquosas de carboximetilcelulose 

(CMC) ou xiloglucana (XG) por turbidimetria [WINTER, et al., 2010]. Da mesma forma 

que os sistemas estudados neste trabalho, o aumento da viscosidade do meio e 

interações específicas entre BCN e CMC ou XG contribuiu para a melhora da estabilidade 

coloidal. Em THF e AE o aumento da viscosidade (~70%), devido à dissolução do CAB 

certamente melhorou a estabilidade coloidal de CNCs, CNCm e CNCa. No entanto, as 

interações específicas foram mais evidentes entre CAB e CNCm ou CNCa, que podem ser 

interações dispersivas entre grupos alquílicos do CAB e dos CNCm ou CNCa. 

 

6.3.3. Morfologia dos filmes de CAB/CNC obtidos por spin-coating 

A morfologia dos filmes poliméricos obtidos por spin-coating é controlada pela 

escolha do solvente utilizado para a preparação da solução polimérica [LIN, et al.; 2004; 

PETRI, 2002], pela massa molar do polímero [DARIO, et al., 2012), da concentração da 

solução [AMIM JR., et al., 2008] e da velocidade de rotação. Além disso, o equilíbrio entre 

as interações substrato-polímero e substrato-solvente desempenha um papel muito 

importante na morfologia resultante de filmes obtidos através deste método [CHEUNG, 

et al., 2005; LIN, et al., 2004; PETRI, 2002]. Na presença de materiais ou cargas de 
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reforço, tais como nanocristais de celulose, as interações reforço-reforço, reforço-

polímero, reforço-solvente e reforço-substrato devem ser incluídas no balanço das 

forças. Se as interações de reforço-polímero superarem as interações reforço-reforço, 

são esperados nanocompósitos com alta dispersibilidade e homogeneidade [KIM, et al., 

2009; WINTER, et al., 2010]. 
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Figura 21. Micrografias ópticas obtidas de filmes de (a) CAB puro, (b) CAB/CNCs, (c) CAB/CNCa 

e (d) CAB/CNCm obtidos por spin-coating a partir de suspensões preparadas de AE, THF ou DMF 

 

A Figura 21 mostra micrografias ópticas obtidas de filmes preparados de 

sistemas de CNCs, CNCm e CNCa (0,1% m/v) dispersos em soluções de CAB em AE, THF 

ou DMF (0,9% m/v). A fim de comparação, também foram preparados filmes de CAB 
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sem a adição de agentes de reforço. Esses filmes apresentaram-se homogêneos, 

independentemente do solvente utilizado (Figura 21a1, a2 e a3). Em contrapartida, filmes 

de CAB/CNCs obtidos de dispersões em AE (Figura 21b1), THF (Figura 21b2) e DMF 

(Figura 21b3) apresentaram agregados (manchas escuras) distribuídos na superfície. O 

tamanho e frequência destes agregados foi maior em AE e THF do que em DMF, 

corroborando com a estabilidade coloidal discutida anteriormente. 

Semelhante dependência do solvente foi observada para os filmes de CAB/CNCa  

e CAB/CNCm. No entanto, os agregados da Figura 21c1 (CAB/CNCa) e Figura 21d1 

(CAB/CNCm) são menores do que os observados na Figura 21b1 (CAB/CNCs). A 

principal razão para isso é, provavelmente, que com a modificação dos CNCs, o número 

de grupos hidroxila disponíveis para ligações de H diminuiu, reduzindo as interações 

reforço-reforço. Outra observação é que em filmes preparados a partir de dispersões em 

AE a agregação de nanocristais foi mais evidente do que naqueles em THF ou DMF. 

Durante o processo de spin-coating o solvente flui e deixa a superfície do filme que está 

sendo formado a partir das bordas da lâmina de Si e então evapora. A transição entre o 

afinamento do fluxo e a evaporação é abrupta. Quanto maior é a pressão de vapor do 

solvente, mais rápido o sistema entra na fase por evaporação controlada, empurrando 

nanocristais em conjunto, levando a formação de grandes agregados. Os valores de 

pressão de vapor de AE, THF e DMF, a 25,0 °C equivalem a 160, 100 e 2,9 mmHg, 

respectivamente [LIDE, 2004]. Assim, o tamanho e frequência de agregados de 

nanocristais de celulose observados em filmes preparados a partir de AE é maior que 

para os outros sistemas, THF e DMF, o que deve-se principalmente à evaporação mais 

rápida do AE. 

A fim de ter uma visão em nanoescala sobre a dispersibilidade dos nanocristais 

de celulose no CAB, imagens topográficas de AFM foram obtidas de filmes preparados 



92 
 

por spin-coating a partir de dispersões de CNCs (0,1% m/v) em CAB dissolvido em AE, 

THF ou DMF (0,9% m/v), respectivamente, conforme são apresentadas na Figura 23. A 

Figura 22 mostra os filmes de CAB puros preparados na mesma concentração e mesmos 

solventes. 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 

Figura 22. Imagens topográficas de AFM obtidas de filmes preparados de soluções de  CAB em 

(a) AE, (b) THF e (c) DMF, onde (a2-c2) representam imagens topográficos (5x5 μm2), (a1-c1) 

seções transversais correspondentes às linhas verdes e (a3-c3) imagens de zoom (2x2 μm2)  
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Figura 23. Imagens topográficas de AFM obtidas de filmes preparados de dispersões de  

CAB/CNCs em (a) AE, (b) THF e (c) DMF, onde (a2-c2) representam imagens topográficos (5x5 

μm2), (a1-c1) seções transversais correspondentes às linhas verdes e (a3-c3) imagens de zoom 

(2x2 μm2) 
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Figura 24. Imagens topográficas de AFM obtidas de filmes preparados de dispersões de  

CAB/CNCa em (a) AE, (b) THF e (c) DMF, onde (a2-c2) representam imagens topográficos (5x5 

μm2), (a1-c1) seções transversais correspondentes às linhas verdes e (a3-c3) imagens de zoom 

(2x2 μm2) 
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Figura 25. Imagens topográficas de AFM obtidas de filmes preparados de dispersões de  

CAB/CNCm em (a) AE, (b) THF e (c) DMF, onde (a2-c2) representam imagens topográficos (5x5 

μm2), (a1-c1) seções transversais correspondentes às linhas verdes e (a3-c3) imagens de zoom 

(2x2 μm2) 

  

Quando o AE foi utilizado como meio dispersante, os filmes resultantes (Figura 

23a1-a3),  apresentaram agregados distribuídos sobre a superfície lisa de CAB (imagem 

típica de AFM obtida para CAB puro é apresentado na Figura 22a1-a3). CNCs isolados 

dificilmente foram observados na superfície. Filmes preparados a partir de THF (Figura 

23b1-b3) apresentaram cavidades e CNCs aglomeradas com polímero, os CNCs 

pareceram estar embutidos no CAB. As cavidades (breath figures), também apareceram 
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em filmes puros de CAB (Figura 22b1-b3), os que se devem à condensação de gotículas de 

água na superfície do polímero durante o processo de spin-coating, conforme já 

discutido no Capítulo I. Os filmes de nanocompósitos preparados a partir de DMF 

(Figura 23c1-c3) apresentaram as mesmas protuberâncias que os filmes puros de CAB 

(Figura 22c1-c3), porém os CNCs apareceram bem distribuídos sobre a superfície. Estas 

imagens indicam que, quando o DMF foi utilizado como solvente, a dispersibilidade do 

material de reforço na matriz CAB foi favorecida, o que está de acordo com o 

comportamento coloidal discutido na primeira parte deste Capítulo. Imagens de AFM 

obtidas para os nanocompósitos CAB/CNCa (Figura 24) ou CAB/CNCm (Figura 25) 

apresentaram características semelhantes às observadas para os nanocompósitos 

CAB/CNCs preparados com CNCs. Nanocristais isolados ou pequenos agregados 

apareceram mais frequentemente em filmes preparados de sistemas em DMF (Figura 

24c1-c3 e Figura 25c1-c3). 

 

6.3.4. Propriedades mecânicas dos filmes de CAB/nanocristais de celulose 

Os testes de estabilidade coloidal e a morfologia das superfícies analisadas por 

microscopia óptica e AFM indicaram claramente que o solvente DMF quando utilizado 

como meio dispersante para os CNCs, CNCm e CNCa é melhor do que AE ou THF. O efeito 

do solvente usado para a  produção de filmes de CAB e CAB reforçados com nanocristais 

de celulose nas suas propriedades mecânicas foi avaliado por análises mecânico-

dinâmicas (DMA). A Tabela 6 mostra os valores de módulo de Young (E) e de resistência 

à tração (σ) determinados para filmes de CAB e CAB/CNCs obtidos por evaporação de 

solvente para as dispersões preparadas em DMF, THF e AE. Comparativamente ao CAB 
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puro os valores de E dos filmes de CAB reforçados com 10% (m/m) de CNCs obtidos de 

diferentes suspensões, AE, THF e DMF, aumentou 2,4%, 32% e 60%, respectivamente. 

 

Tabela 7. Valores de módulo de Young (E) e tensão de ruptura (σ) determinados para filmes de 

CAB puro e CAB reforçado com CNCs preparados por evaporação do solvente a partir de 

dispersões preparadas em DMF, AE e THF. ΔE e Δσ referem-se ao aumento relativo dos valores 

de módulo de Young e de resistência à tração em comparação aos filmes de CAB puro 

Solventes Amostra  E (MPa) ΔE (%) σ (MPa) Δσ (%) 

DMF 

CAB 1563 ± 51 - 12 ± 2 - 

CAB/CNCa 1658 ± 95 6 12 ± 2 0 

CAB/CNCm 1876 ± 100 20 16 ± 2 33 

CAB/CNCs 2514 ± 163 60 17 ± 3 42 

CAB/CNCs-5 1948 ± 200 25 14 ± 3 17 

CAB/CNCs-15 2058 ± 90 32 17 ± 1 42 

AE CAB/CNCs 1601 ± 67 2,4 16 ± 3 33 

THF CAB/CNCs 2060 ± 169 32 18 ± 4 50 

 

Estes resultados mostram que o uso de DMF para a preparação dos 

nanocompósitos favoreceu a capacidade de dispersão na matriz de CAB e a percolação 

dos CNCs, produzindo materiais mais resistentes. O fraco desempenho de compósitos 

preparados a partir de AE e THF pode ser correlacionada com a presença de agregados, 

tal como evidenciado por micrografias ópticas na Figura 21. O efeito do solvente sobre 

os valores de σ não foi tão distinto, com Δσ variando de 33% a 50%. Os valores de ΔE 

determinados para nanocompósitos preparados de sistemas CAB/DMF contendo 5%, 

10% e 15% (m/v) de CNCs indicaram que a a melhor dispersão e percolação obtida foi 

com 10% (m/v) de reforço, pois o excesso de carga de reforço na matriz tende à 

formação de pequenos agregados que reduzem a resistência mecânica do 

nanocompósito. 
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Comparando-se os valores de E medidos para CAB/CNCs, CAB/CNCa e 

CAB/CNCm, o desempenho dos materiais em comparação com filmes de CAB puro foi 

CAB/CNCs > CAB/CNCm > CAB/CNCa. Estes resultados indicam que a grande 

concentração de grupos OH na superfície de nanocristais, como no caso de CNCs, 

favorece a percolação mediada por ligações de H, enquanto que no caso dos nanocristais 

modificados (CNCa e CNCm) a superfície de cada tipo de CNC possui uma quantidade 

menor de grupos OH disponíveis para percolação [KALIA, et al., 2011]. 

O número de grupos OH na superfície dos CNCm deve ser em média maior do que 

na superfície dos CNCa uma vez que o grau de substituição é DSMA = 0,25 e DSAc = 0,46, 

respectivamente. Deste modo, a percolação deve ser mais pronunciada em CAB/CNCm 

do que em CAB/CNCa, como indicado pelos valores de E e σ, mostrados na Tabela 6. 

Similarmente, nanocompósitos de CAB preparados com nanocristais de celulose 

bacteriana não modificados (BCN) apresentaram melhores propriedades mecânicas do 

que aqueles preparado com BCN silanizados [GRUNERT & WINTER, 2002]. 

Nanocristais de celulose isolados de Rami foram modificados por graftização 

usando cloreto de ácidos orgânicos que apresentam cadeias alifáticas com 6, 12 e 18 

átomos de carbono. Compósitos contendo polietileno e nanocristais modificados com 

cadeias de 18 carbonos renderam materiais com muito maior alongamento na ruptura 

do que aqueles preparados com C6 ou C12 [DE MENEZES, et al., 2009]. Este efeito foi 

atribuído à co-cristalização da matriz polimérica e nanocristais e também 

dispersibilidade melhorada. Dessa forma, para uma melhoria nos materiais de reforço, 

incorporar grupos funcionais de cadeias relativamente curtas na superfície dos 

nanocristais não parece desempenhar um papel crucial. Por outro lado, se as cadeias 

incorporadas são suficientemente longas, emaranhamentos entre estas cadeias e a 

matriz polimérica pode melhorar o desempenho mecânico [ZOPPE, et al., 2011]. 
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6.3.5. Conclusões  

Independentemente do solvente ou do tipo de nanocristal de celulose usado, a 

estabilidade coloidal foi melhor na solução de polímero do que no solvente 

correspondente, devido ao aumento relativo da viscosidade. O surfactante Tween 20 não 

foi eficiente como agente dispersante para os CNC em nenhum dos sitemas testados. 

Entre todos os meios dispersantes, CAB/DMF foi no qual os nanocristais de celulose 

apresentaram melhor estabilidade coloidal, independentemente do grupo funcional 

ligado à superfície, devido à elevada polaridade do meio. CNCs e CNCm comportaram-se 

de forma semelhante em THF e AE, porque possuem quase o mesmo número de grupos 

hidroxila na superfície. Por outro lado, CNCa, que tem menos grupos hidroxila na 

superfície, foi mais estável em AE do que em THF, provavelmente porque as interações 

entre os grupos acetato são mais favoráveis com AE do que com THF. Quando utilizado 

soluções de CAB em AE ou THF como meio dispersante, a estabilidade coloidal de ambos 

os nanocristais de celulose modificados foi superior à de CNCs, evidenciando as 

interações entre CAB e os grupos funcionais. Estas tendências corroboram com as 

características morfológicas observadas por microscopia óptica e AFM, que mostraram 

que a homogeneidade dos filmes de compósitos e dispersabilidade dos nanocristais 

foram melhores em DMF do que em AE ou THF. A ordem de desempenho mecânico 

determinada para os compósitos e CAB puro foi CAB/CNCs > CAB/CNCM > CAB/CNCA > 

CAB. Esta sequência indica que as superfícies enriquecidas por grupos OH favorecem a 

percolação mediada por ligações de H. Compósitos preparados a partir de dispersões em 

AE ou THF foram inferiores àqueles preparados a partir de DMF, o que está de acordo 

com as heterogeneidades observados nos filmes. Assim, os resultados aqui apresentados 

demonstram que as propriedades mecânicas dos nanocompósitos resultantes da 

dispersibilidade dos nanocristais em uma dada matriz de polímero podem ser previstas 

pela sua estabilidade coloidal. 



100 
 

6.4. Beads de celulose multifuncionais e sua interação com bactérias 

Gram-positivas 

6.4.1. Ensaios preliminares 

Visando a obtenção de beads contendo o agente bactericida QPVP-C5, foram 

idealizados sistemas de beads com diversas composições. Para tal foram utilizados três 

métodos de incorporação do policátion aos beads: (i) preparo de uma blenda de QPVP-

C5 com celulose (BC:QPVP-C5; 99:1, 95:5 e 90:10, m/m), celulose:carboximetil celulose 

(CMC) (BC:CMC:QPVP-C5, 80:10, m/m, acrescido de 10%, m/m de QPVP-C5) ou ésteres 

de celulose (CAB:QPVP-C5 ou CMCAB:QPVP-C5, 95:5, m/m), e posterior obtenção dos 

beads por gotejamento, conforme descrito na literatura [SESCOUSSE, et al., 2011; 

GERICKE, et al., 2012; BAI & LI, 2006]; (ii) utilização de uma solução de QPVP-C5 como 

meio de coagulação para as soluções de polímeros (celulose ou ésteres de celulose) ou 

blendas (celulose:CMC); e (iii) utilizando beads como substrato para adsorção do QPVP-

C5 [HIROTA, et al., 2009a]. As considerações obtidas destes experimentos estão 

resumidamente descritas a seguir. 

- Método I: os polímeros foram dissolvidos em soluções aquosas de 7% NaOH-

12% ureia (-10 °C), na concentração total de 5% (m/m), com exceção dos ésteres de 

celulose para os quais o dimetilsulfóxido foi utilizado como solvente (10%, m/m), à 24 

°C. As soluções poliméricas foram gotejadas em soluções de HCl 2 mol L-1 e beads foram 

obtidos em todos os casos. Embora a incorporação do policátion tenha sido confirmada 

por análises de FTIR-ATR, foi constatado qualitativamente baixo teor de QPVP-C5 nos 

beads, o que é explicado pela sua lixiviação para os banhos de coagulação durante a 

regeneração da celulose ou precipitação dos ésteres de celulose, uma vez que o QPVP-C5 

é hidrossolúvel. Outra observação pertinente refere-se às baixas propriedades 
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mecânicas apresentadas pelos beads a base de celulose:CMC e principalmente por CAB e 

CMCAB. Essas considerações estão de acordo com dados da literatura [GERICKE, et al., 

2012; DE OLIVEIRA & GLASSER, 1996]. 

- Método II: Estes testes consistiram em utilizar soluções aquosas de QPVP-C5 a 

1,3 mg mL-1 (concentração máxima possível para obtenção dos beads) como meio de 

coagulação para beads preparados a partir das soluçãos poliméricas acima descritas, 

porém sem QPVP-C5. Esse método mostrou-se bastante limitado tendo em vista a alta 

viscosidade das soluções do policátion, dificultando a modelagem dos beads os quais 

apresentaram teores muito baixo de QPVP-C5. 

- Método III: beads de celulose (BC) e celulose/CMC (80:20, m/m) (BC:CMC) 

foram utilizados como substrato para adsorção do polímero QPVP-C5. As condições do 

experimento tais como duração, temperatura, pH do meio e proporção 

adsorvente/adsorbato foram otimizadas. Constatou-se que quando foram utilizados 

BC:CMC, a adsorção do policátion foi substancialmente maior e as taxas de dessorção 

menores do que observado para o substrato BC. Essas observações revelam que as 

interações eletrostáticas entre as cargas positivas dos grupos piridínio e as negativas do 

carboximetil foram as responsáveis pela incorporação do policátion nos beads. Por outro 

lado, foi também observado através do turvamento dos sistemas, a perda de material 

dos beads BC:CMC, o que se deve ao fato de o CMC ser solúvel em água. 

Em suma, a adsorção mostrou-se ser o melhor método para a obtenção de 

materiais celulósicos contendo agente biocida, porém indicando necessidade de se 

utilizar sistemas mais robustos. 
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6.4.2. Formação e caracterização de beads de celulose 

Polpa de celulose de eucalipto foi previamente tratada durante 3 h, a 70 °C em 

solução etanólica de HCl com o intuito de hidrolisar parcialmente as cadeias de celulose 

levando à diminuição do grau de polimerização do polímero (DP) e a remoção da parede 

primária das fibras [TRYGG & FARDIM, 2011]. Isto é necessário porque a dissolução da 

celulose em solventes não-derivatizantes é facilitada quando DP <200 [ARAKI, et al., 

2001; TRYGG & FARDIM, 2011]. Os valores de DP da polpa não tratada e tratada 

calculados a partir de dados de viscosimetria capilar foram 568 e 116, respectivamente. 

Em seguida, a celulose tratada foi dissolvida em soluções aquosas de 7% NaOH–12% 

ureia a 5%, 6% e 7% (m/m). Beads de celulose, aqui representados como BC5%, BC6% e 

BC7% foram então preparadas a partir das soluções de celulose pelo método do 

gotejamento usando soluções de HCl 2 mol L-1 como banho de coagulação. 

  

Figura 26. Fotografias de beads molhados (a) BC7% e (b) BCO7%, respectivamente. A barra da 

escala corresponde a 1 cm 

 

A forma final dos beads resulta fundamentalmente de fatores como a velocidade 

de ejeção, a viscosidade da solução de celulose e a distância, d, entre a ponta da agulha e 

a superfície do banho [GERICKE, et al., 2012]. Durante o processo, unicamente d foi 

manualmente variado e beads de formas distintas foram obtidos, tais como, em formato 

de gota ou lágrima (d ≤ 2,5 cm), esférico (d = 2,5-3,5 cm), elipsoidal (d = 3,5-5 cm) e 

(a) (b) 
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achatados (d > 5 cm). No entanto, para este estudo apenas beads esféricos foram 

escolhidos (Figura 26). 

 

Tabela 8. Características dos beads de celulose (BC) e beads de celulose oxidados (BCO). mbm, 

Vbm e ρbm referem-se a massa média, volume médio e densidade dos beads molhados (Vbm foi 

estimado a partir do Øbm e ρbm) 

 

Beads esféricos de celulose foram oxidados, (representados como BCO5%, 

BCO6% e BCO7%), utilizando o método mediado pelo composto TEMPO, em que a 

estequiometria da reação foi mantida constante (AGU:NaClO2:TEMPO:NaClO; 

8:10:0,25:1), ao passo que o tempo da reação foi otimizado. Os rendimentos da oxidação 

da celulose foram 8%, 12% e 17%, para as reações feitas por 5 h, 6 h e 7 h, 

respectivamente. A densidade de carga dos beads de celulose nativa e oxidada foi 

determinada pelo método de titulação potenciométrica (Tabela 7). BC mostraram um 

teor muito baixo de cargas negativas, 6,0 10-3 mmol g-1, o que pode ser referente aos 

ácidos carboxílicos da glucuronoxilana residual (tipo de hemicelulose presente nas 

fibras de celulose). Por outro lado, a duração da reação de oxidação exerceu influência 

notável sobre a conversão da celulose em celulose carboxilada. Por exemplo, BC6% 

submetidos a 5 h (BCO6%-5h), 6 h (BCO6%-6h) ou 7 h  (BCO6%-7h) de oxidação 

Amostra mbm (mg) Vbm (cm3) ρbm  (g cm-3) Densidade de cargas 

(mmol g-1) 

BC5% 17,8 ± 0,7 0,018 ± 0,002 0,99 0,0059 ± 0,0006 

BC6% 18,7 ± 0,5 0,018 ± 0,002 1,04 0,0059 ± 0,0006 

BC7% 19,1 ± 0,7 0,019 ± 0,002 1,01 0,0059 ± 0,0006 
     

BCO5%-6h 23 ± 1 0,023 ± 0,003 1,00 0,77 ± 0,06 

BCO6%-5h 26 ± 1 0,024 ± 0,003 1,08 0,50 ± 0,06 

BCO6%-6h 26 ± 1 0,026 ± 0,003 1,00 0,75 ± 0,06 

BCO6%-7h - - - 1,02 ± 0,06 

BCO7%-6h 25 ± 1 0,029 ± 0,003 0,86 0,79 ± 0,06 
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utilizando TEMPO/NaClO/NaClO2, apresentaram 0,50 mmol g-1, 0,75 mmol g-1 e 1,02 

mmol g-1 de densidade de carga, respectivamente, corroborando com dados da literatura 

[HIROTA, et al., 2009a-b; SESCOUSSE, et al., 2011]. No entanto, constatou-se que beads 

com densidade de carga >0,8 mmol g-1 se romperam durante o processo de lavagem e 

nos casos onde esse valor foi superior a 1,02 mmol g-1, as esferas de celulose se 

desintegraram completamente e se tornaram parcialmente solúveis. Esse fato foi 

também observado por Hirota, et al., [2009b], os quais reportaram a solubilização da 

celulose oxidada com teor de carboxilatos acima de 3 mmol g-1. Além do mais, deve-se 

considerar a possibilidade de depolimerização da celulose durante a reação via β-

eliminação, o que acarretaria em perda de massa para os beads [DE NOOY, et al., 1996]. 

BC molhados mostraram diâmetro médio (Ø) de 3,2±0,1 mm e volume de 

0,018±0,002 cm3 (Tabela 7). A circularidade expressa o quão esférico é um dado 

material, correlacionando ambos os eixos de uma elipse, onde uma esfera perfeita tem 

circularidade igual a 1. Para BC e BCO, a circularidade média determinada foi de 

0,90±0,01. Vale a pena ressaltar que, mesmo usando uma técnica manual para produção 

dos beads, os BC e BCO apresentaram altos valores de circularidade e com boa 

reprodutibilidade (Figura 26). 

Por outro lado, o aumento da concentração das soluções de celulose de 5% para 

7% (m/m) para a produção de BC levou ao aumento de massa de 1,21±0,04 mg para 

1,67±0,06 mg por unidade de BC liofilizado. A massa média por bead não foi 

significativamente influenciada pelo solvente utilizado no processo de liofilização (água 

ou terc-butanol). 
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Figura 27. Micrografias de MEV das seções transversais dos beads liofilizados em água. (a) 

BC5%, (b) BCO5%, (c) BC6%, (d) BCO6%, (e) BC7% e (f) BCO7%. A barra da escala corresponde 

a 1 mm. Os beads oxidados foram obtidos após 6h de reação 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Figura 28. Micrografias de MEV das seções transversais dos beads liofilizados em terc-BuOH. (a) 

BC5%, (b) BCO5%, (c) BC6%, (d) BCO6%, (e) BC7% e (f) BCO7%. Os beads oxidados foram 

obtidos após 6h de reação 

 

As imagens de MEV obtidas das seções transversais de BC5%, BC6% e BC7% 

liofilizados em água (Figura 27), mostraram variações na morfologia de acordo com a 

concentração de celulose. O interior dos beads foi constituído por cavidades grandes que 

 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

2 m 2 m 

2 m 2 m 

2 m 2 m 

1 mm 1 mm 

1 mm 1 mm 

1 mm 1 mm 
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variaram de 200 a 300 μm para BC5% (Figura 27a); 300 a 400 μm para BC6% (Figura 

27c); e 500 a 700 μm para BC7% (Figura 27e), separadas por paredes 30 μm (BC5%), 30 

μm (BC6%) e 40 μm (BC7%) de espessura. Estas estruturas internas podem ter sido 

formadas durante o processo de cristalização do gelo e não representam 

necessariamente as estruturas de poros originais. Por este motivo, a água dos beads foi 

trocada por terc-BuOH, e os beads foram então liofilizados normalmente. Como 

mostrado na Figura 28, os beads liofilizados em terc-BuOH apresentaram uma estrutura 

interna mais compacta, com poros muito menores do que os observados na Figura 27. 

Os diâmetros médios de BC5%, BC6% e BC7% liofilizados em água eram comparáveis 

àqueles liofilizados em terc-BuOH, resultando em valores de densidade semelhantes. Por 

outro lado, BCO liofilizados em água e em terc-BuOH apresentaram diâmetros médios de 

(3,0±0,1) mm e (2,0±0,1) mm, respectivamente. Como consequência, as densidades dos 

BCO liofilizados em terc-BuOH foram maiores do que as determinadas para aqueles 

liofilizados em água (Tabela 7). 

As curvas de tensão de compressão versus deformação determinadas de beads 

molhados, liofilizados em água e em terc-BuOH são apresentados nas Figuras 25a, b e c, 

respectivamente. No caso dos BC5%, BC6% e BC7% molhados, a deformação aumentou 

linearmente com a compressão até atingir 35% de deformação (Figura 29a). Sob 

compressão as moléculas de água podem evaporar a partir da superfície, induzindo um 

gradiente de concentração de água, além do que sob elevada compressão a água pode 

ser libertada dos beads. O comportamento observado com a compressão dos BCO5%, 

BCO6% e BCO7% molhados foi inferior ao dos beads não modificados (BC) (Figura 29a). 

Estes resultados podem ser importantes para fins práticos, a escolha entre BC e BCO 

seria um balanço entre a resistência à compressão (BC são superiores a BCO) e a 

densidade de cargas negativas (maior nos BCO do que nos BC). 
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Figura 29. Curvas de tensão de compressão versus deformação determinadas para (a) beads 

molhados, (b) liofilizados em água e (c) liofilizados em terc-BuOH. Os beads oxidados foram 

obtidos após 6h de reação. As linhas representam os ajustes lineares para a determinação dos 

valores de módulos de Young 
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Tabela 9. Valores de densidade (ρ) e módulo de Young (E) estimados para os beads liofilizados 

em água e em terc-BuOH. Os beads oxidados foram obtidos após 6h de reação 

 

 

O comportamento frente a compressão dos BC5%, BC6% e BC7% liofilizados em 

água (Figura 29b) e em terc-BuOH (Figura 29c) foram semelhantes até 40% de 

deformação, provavelmente por apresentarem os valores de densidade semelhantes 

(Tabela 8). O aumento linear da deformação devido a compressão permitiu estimar os 

valores de módulo de Young (E) correspondentes (Tabela 8), que variou de ~2,5 MPa 

até ~5 MPa. Para deformações maiores do que 40% os BC liofilizados em água 

começaram a apresentar falhas e então fraturas puderam ser observadas, enquanto que 

os BC liofilizados em terc-BuOH tornaram-se mais rígidos. Os BCO5%, BCO6% e BCO7% 

liofilizados em água apresentaram valores de E uma ordem de grandeza menor do que 

os correspondentes beads não oxidados. Este efeito possivelmente deve-se aos seus 

valores de densidade inferiores e da complexidade de microestruturas formada durante 

a cristalização do gelo. Por outro lado, BCO5%, BCO6% e BCO7% liofilizados em terc-

BuOH apresentaram os maiores valores de E (Tabela 8). À medida que a carga de 

compressão aumentou para além da região linear, os beads tornaram-se mais rígidos. 

Seu endurecimento pode ser atribuído ao colapso e fechamento dos poros, também 

denominado como regime de densificação, até o ponto de ruptura [LASPIDOU & 

Amostras 
H2O terc-BuOH 

ρ (g cm-3) E (MPa) ρ (g cm-3) E (MPa) 

BC5% 0,15 ± 0,04 3,7 ± 0,4 0,15 ± 0,02 2,2 ± 0,3 

BC6% 0,18 ± 0,03 4,9 ± 0,5 0,17 ± 0,04 3,7 ± 0,4 

BC7% 0,20 ± 0,04 5,2 ± 0,7 0,20 ± 0,03 4,5 ± 0,5 
     

BCO5% 0,09 ± 0,04 0,49 ± 0,05 0,26 ± 0,04 8,7 ± 0,8 

BCO6% 0,11 ± 0,03 0,53 ± 0,05 0,36 ± 0,05 11 ± 1 

BCO7% 0,13 ± 0,03 0,59 ± 0,07 0,49 ± 0,05 17 ± 2 
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ARAVAS, 2007]. No caso dos BC e BCO liofilizados em terc-BuOH, os módulos de Young 

apresentaram uma dependência linear com a densidade, como observado para espumas 

poliméricas [MILLS, 2007].  

 

6.4.3. Adsorção de QPVP-C5 nos beads 

Considerando que os BC7% apresentaram as melhores propriedades de 

compressão entre todos as amostras preparadas (Figura 29a), estes foram juntamente 

com os beads oxidados (BCO7%), selecionados como substratos para a adsorção do 

policátion QPVP-C5. As Figuras 26a e b mostram que a quantidade de QPVP-C5 

adsorvida (ΓQPVP-C5) sobre BC7% e BCO7%, respectivamente, com o aumento da 

concentração de QPVP-C5, foi favorecida pelas interações íon-dipolo e eletrostáticas. A 

adsorção de QPVP-C5 em BCO7% foi mais acentuada do que em BC7%, devido à 

densidade de carga ser superior. A formação de pares de íons entre amônio quaternário 

do QPVP-C5 e os grupos carboxilato dos BCO7% praticamente evitou a dessorção do 

policátion (menos de 5%). Esse fato é particularmente importante, por exemplo, em 

aplicações relacionadas com a esterilização de água potável, na qual a liberação de 

componentes solúveis em água pode afetar a saúde humana [FISCHER, et al., 2003; 

AHMED, et al., 2008]. 

A adsorção de QPVP-C5 em BC7% e BCO7% foi confirmada por espectroscopia  

FTIR-ATR. Todos os espectros obtidos para os beads de celulose após os processos de 

adsorção-dessorção apresentaram banda de absorção típica em 1640 cm-1, atribuída às 

vibrações de estiramento C=N (νC=N) do grupo de piridina quaternária pertencentes ao 

QPVP-C5 (Figura 30b). 
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Figura 30. Espectros de FTIR-ATR obtidos para QPVP-C5, BCO e BCO contend QPVP-C5 

adsorvido, (a) 4000-400 cm-1 e (b) 1750-1450 cm-1 
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Figura 31. Quantidade de QPVP-C5 adsorvido (ΓQPVP-C5) em (a) BC7% e (b) BCO7% em função da 

concentração de QPVP-C5 na solução. Colunas verdes e azuis representam as quantidades de 

policátion adsorvido e dessorvido, respectivamente 

 

Dois sistemas foram escolhidos para serem testados contra bactérias Gram-

positivas, QPVP-C5 adsorvidos em BCO7% a partir de soluções de QPVP-C5 a 5 e 12,5 mg 

mL-1, abreviados como BCO7%/QPVP-C5-5 e BCO7%/QPVP-C5-12,5, respectivamente. 

Estes sistemas foram escolhidos tendo em vista que em ambos os casos a quantidade de 

QPVP-C5 adsorvida foi elevada e a dessorção baixa (1,0±0,2%) (Figura 31). 

Considerando que o efeito biocida de um dado material depende fundamentalmente da 

presença de grupos bioativos na sua superfície que porventura irão interagir com a 
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membrana das bactérias, houve a necessidade da quantificação dos grupos catiônicos, 

ou seja de amônio quaternário, na composição química das amostras BCO7%/QPVP-C5-

5, BCO7%/QPVP-C5-12,5 e BCO7% (controle). Essas foram determinadas por meio de 

análise elementar (interior dos beads) e XPS (superfície). 

Como mostrado na Tabela 9, a análise de CHN dos BCO7% indicou teores de 

carbono e de hidrogênio ligeiramente mais baixos do que os esperados a partir da 

fórmula empírica da celulose nativa. Após a oxidação, a razão O/C naturalmente 

aumentou, levando a conteúdos de C e H inferiores aos de celulose não oxidada. Porém, 

H% mostrou-se ligeiramente mais elevada, o que indicou a presença de água adsorvida 

ou aprisionada nos beads [MILLS, 2007]. O teor de N aumentou com a quantidade 

adsorvida de QPVP-C5, representando um acréscimo de 0,7% (m/m) para o 

BCO7%/QPVP-C5-5 e 1,7% (m/m) para BCO7%/QPVP-C5-12,5. Do mesmo modo, o 

aumento dos teores de C e H foi atribuído às cadeias lineares alquílicas e a cadeia 

principal do QPVP-C5 adsorvido. 

Medidas de XPS mostraram o teor de C, O e N na superfície dos beads (~7 nm de 

profundidade). Na superfície de BCO7%/QPVP-C5-5 e BCO7%/QPVP-C5 12,5 o teor de N 

quantificado foi de 2,1% e 4,1% (m/m), respectivamnete, demonstrando a presença de 

cadeias de QPVP-C5 na superfície das esferas de celulose. Apenas traços (<1,5%) de Na, 

Ca e Br (não mostrados) puderam ser detectados na superfície de BCO7%/QPVP-C5-5 

ou BCO7%/QPVP-C5-12,5, indicando que a maioria dos íons Na+ foram trocados por 

íons piridínio. 
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Tabela 10. Composição elementar determinada para BCO7%, BCO7%/QPVP-C5-5 e 

BCO7%/QPVP-C5-12,5 

 

6.4.4. Ensaios de bioatividade  

A bioatividade de beads contendo QPVP-C5 foi avaliada frente a bactéria Gram-

positiva Micrococcus luteus. As suspensões de microorganismos são turvas quando estes 

são dispersos em água destilada, devido à dimensão micrométrica das bactérias. No 

entanto, ao entrar em contato com material biocida pode ocorrer o rompimento da 

membrana celular, causando a redução de seu tamanho e, consequentemente, a 

diminuição relativa da turbidez (). Além dos dois sistemas escolhidos BCO7%/QPVP-

C5-5 e BCO7%/QPVP-C5-12,5 para o ensaio bactericida, também foram medidos, como 

controle, a turbidez da dispersão de bactérias (i) mantidas em contato com BCO7% e (ii) 

na ausência de qualquer bead. 

 

Tabela 10. Diminuição relativa da turbidez (Δτ) medida para dispersões de M. luteus após 24h 

de contato com BCO7%, BCO7%/QPVP-C5-5 e BCO7%/QPVP-C5-12,5, e análise elementar de P 

das amostras de beads após o ensaio biocida. Os dados são valores médios obtidos para três 

diferentes conjuntos do mesmo sistema com os respectivos desvio padrão 

Amostra Δτ (%) Fósforo (ppm) 

M. luteus 23±2 - 

BCO7%  65±3 252±17 

BCO 7%/QPVP-C5-5 85±1 559±11 

BCO 7%/QPVP-C5-12,5 99±1 353±16 

Amostra 
CHN XPS 

C (%) H (%) N (%) C (%) O (%) N (%) 

BCO7% 37,6 ± 0,1 6,6 ± 0,2 0 53,6 44,6 0 

BCO7%/QPVP-C5-5 41,0 ± 0,5 6,7 ± 0,2 0,7 ± 0,1 66,0 31,5 2,1 

BCO7%/QPVP-C5-12,5 44,2 ± 0,6 6,9 ± 0,1 1,7 ± 0,1 72,1 22,4 4,1 
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A Tabela 10 mostra que a turbidez de todos os sistemas diminuiu após 24h. A 

dispersão das bactérias por si só tornou-se menos turva, com  igual a 23%. Este efeito 

pode ser resultante da lise osmótica sofrida pelas bactérias dispersas em água destilada. 

Como amplamente discutido na literatura, o envelope celular das bactérias é poroso e 

permite o transporte de íons [TILLER, et. al., 2002; FISCHER, et al., 2003; AHMED, et al., 

2008]. Um desequilíbrio osmótico entre as bactérias e um meio hipotônico, por exemplo, 

pode resultar na ruptura de suas membranas se sua capacidade for excedida pelo o 

excesso de líquido. 

O contato das dispersões de bactérias com as amostras BCO7%/QPVP-C5-5 e 

BCO7%/QPVP-C5-12,5 afetou fortemente a turbidez (), que atingiu valores de 85% e 

99%, respectivamente. Estes resultados corroboram com dados da literatura [SILVA, et 

al., 2009; TILLER, et al., 2002; BOUHDADI, et al., 2011]. Por exemplo, Silva e 

colaboradores [2009] relataram o uso de filmes finos de QPVP-C5 como superfície 

bactericida eficaz contra suspensões diluídas de M. luteus atingindo níveis de turbidez 

próximo de zero ( ~100%). A ação dos materiais biocidas catiônicos pode ser descrita 

em duas etapas. Em primeiro lugar, as bactérias Gram-positivas são atraídas para a 

superfície do material, através de interações eletrostáticas entre os carregados 

negativamente do envelope bacteriano e os grupos laterais do QPVP-C5 que contêm 

amônio quaternário [CARMONA-RIBEIRO & CARRASCO, 2013; FORSTER & MARQUIS, 

2012; CLEMENTI, et al., 2014]. Em segundo lugar, a compensação das cargas negativas 

do envelope bacteriano é fornecida pelas cargas positivas do substrato, liberando os 

contra-íons naturais das bactérias para o meio, causando um ganho entrópico no 

sistema [KÜGLER, et al., 2005]. Assim, o substrato sólido torna-se bactericida quando o 

número dos sítios catiônicos é suficiente grande para remover os contra-íons das 

bactérias, induzindo a ruptura do envelope das bactérias [KÜGLER, et al., 2005; TILLER, 
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et al., 2002]. A atividade biocida de BCO7%/QPVP-C5-5 e BCO7%/QPVP-C5-12,5 é 

consistente com o teor de N na sua superfície (Tabela 10). No entanto, BCO7% puro 

inesperadamente também levou à diminuição da turbidez das suspensões de M. luteus, 

( = 65%), mesmo na ausência do policátion na superfície (Tabela 10). Este achado 

indica que pode haver um mecanismo biocida não convencional ou que BCO7% agem 

como esponjas. Uma vez que não há nenhuma evidência que faz da celulose um 

candidato a  material antimicrobiano, a última hipótese torna-se a mais provável. A fim 

de testar esta hipótese, as amostras de beads utilizados nos ensaios antimicrobianos 

foram analisadas por MEV (Figura 32). Micrococcus luteus, assim como seu próprio 

nome propõe, é esférica e possui o diâmetro médio de ~1 μm, foi encontrada 

principalmente na superfície de BCO7% revestidos com QPVP-C5 (Figura 32b e c) e, em 

menor quantidade, em BCO7% (Figura 32a). Praticamente não foram encontradas 

bactérias na superfície de BCO7%/QPVP-C5-12,5, porém, particularmente no caso desta 

amostra, algumas bactérias foram encontradas perto da superfície, no entanto, 

enterrados nos beads, como indicado na Figura 32c. Essas características sugerem que 

as bactérias, que escaparam da ruptura, tentaram difundir para o interior dos beads. 

Considerando-se que as imagens obtidas do interior dos beads de um modo geral não 

evidenciaram a presença de bacterias, na Figura 32d são mostradas estruturas que 

provavelmente correspondem a de detritos de células bacterianas. Estas características 

foram observadas na superfície de hidrogéis feitos de cadeias reticuladas de celulose 

catiônica, as quais apresentaram efeito antibacteriano contra Escherichia coli, [YANG, et 

al., 2010b] e na superfície de nanopartículas polietilenoimina com amônio quaternário 

após interação com Streptoccocus mutans [BEYTH, et al., 2006]. 

Assim, o resultado surpreendente de  = 65%, determinado para BCO7% parece 

ser devido a adsorção das bactérias na superfície das esferas de celulose. BCO7% 
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contêm cargas negativas na superfície, as quais iriam repelir os grupos fosfato das 

bactérias, no entanto, existem muitos grupos hidroxila das cadeias de celulose que não 

foram modificados e que por sua vez, podem interagir com os peptidoglicanos na 

camada mais exterior das bactérias por interações de ligações de H ou íon-dipolo. 

 

 

  

  
 

Figura 32. Imagens de MEV da superfície de beads liofilizados (a) BCO7%, (b) BCO7%/QPVP-

C5-5 e (c) BCO7%/QPVP-C5-12,5 e (d) do interior de BCO7%/QPVP-C5-12,5, depois de 24h de 

contato com suspensões de M. luteus. As barras de escala correspondem a 1 μm e os círculos 

realçam a presença de M. luteus ou detritos de bacteria 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Sabe-se que a membrana das bactérias Gram-positivas possui ácidos teicóicos na 

sua composição, os quais são basicamente formados por poliglicerol fosfato, poli(fosfato 

de glucosil), ou poliribitol fosfato, a quantificação do teor de P nos beads foi utilizada 

para confirmar a ocorrência de bactérias incorporadas nos beads, [AMIM JR., et al., 2012; 

BUCKLAND, et al., 2000], como mostrado na Tabela 10. BCO7%/QPVP-C5-5 apresentou 

o maior teor de P (559±11 ppm), seguido por BCO7%/QPVP-C5-12,5 (353±16 ppm) e 

BCO7% (252±17 ppm). Como controle, BCO7% que não tiveram contato com M. luteus 

apresentaram apenas 4,6±0,2 ppm de P. Assim, a presença de bactérias foi mais 

pronunciada em BCO7%/QPVP-C5-5, o que se deve provavelmente às interações 

eletrostáticas e à densidade de cargas positivas em BCO7%/QPVP-C5-5, que não foi 

suficientemente elevada para causar ruptura das bactérias. Levando-se em conta que o 

maior valor de  observado para o BCO7%/QPVP-C5-12,5 foi devido a ruptura do 

envelope das bactérias, protoplastos e resíduos de fósforo foram liberados para o meio 

aquoso, explicando o teor de P inferior e a ação bactericida. No caso de BCO7%, o teor de 

P de 252±17 ppm evidenciou a incorporação das bactérias. Com base nestes resultados é 

possível concluir que, após 24h: (i) as bactérias interagiram com os beads, o que 

conduziu a redução relativa de turbidez das dispersões e (ii) tendo-se em conta que uma 

parte das cargas positivas do QPVP-C5 interagiu com as cargas negativas dos BCO7%, 

apenas quando a quantidade de QPVP-C5 adsorvida nos beads foi suficientemente 

elevada, o excesso de cargas positivas pode causar a adesão das bactérias seguido por 

ruptura das mesmas. Caso contrário, as bactérias podem aderir nos BCO7% ou BCO7% 

revestidos com uma pequena quantidade de QPVP-C5 pela interação íon-dipolo, porém, 

sem rupturas. 

Estas tendências estão representadas na Figura 33. Figura 33a representa a 

aderência parcial de bactérias sobre BCO7%, Figura 33b mostra a interação entre as 
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bactérias e BCO7%/QPVP-C5-5 fracamente carregados e sem ruptura das bactérias e 

Figura 33c propõe a adesão de bactérias em BCO7%/QPVP-C5-12,5 altamente 

carregados, seguido pela ruptura dos microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Representação esquemática das interações entre bactérias (círculos sólidos 

vermelhos) e beads após 24h. (a) adesão parcial das bactérias em BCO7%, (b) adsorção de 

bactérias em BCO7%/QPVP-C5-5 fracamente carregados, sem a ruptura das bactérias e (c) 

aderência de bactérias em BCO7%/QPVP-C5-12,5 altamente carregados, seguido pela ruptura 

das bactérias 

 

  

(a) 

(b) 

(c) 
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6.4.5. Conclusões  

Beads de celulose foram obtidos usando polpa de celulose de eucalipto pré-

tratada. A subsequente reação de oxidação aumentou a densidade de carga negativa nos 

beads, mas reduziu a resistência à compressão dos beads molhados em comparação com 

os beads de celulose não oxidada. A densidade e o comportamento à compressão dos 

beads não oxidados liofilizados em água e em terc-BuOH foram equivalentes. Por outro 

lado, os beads oxidados liofilizados em água apresentaram fraco desempenho de 

compressão e baixa densidade, em comparação com os liofilizados em terc-BuOH, 

devido à estrutura complexa interna dos poros resultantes da cristalização do gelo. A 

adsorção do policátion QPVP-C5 com propriedades bioativas nos beads oxidados foi 

conduzida por interações eletrostáticas entre o policátion e grupos carboxilato dos 

beads. A quantidade de QPVP-C5 adsorvido aumentou com o aumento da concentração 

do policátion e da densidade de carga superficial. Bactérias adsorveram sobre beads 

oxidados e nos beads contendo baixa quantidade de policátion adsorvido. Por outro lado, 

os beads com elevada quantidade de QPVP-C5 adsorvido exibiram propriedades 

biocidas. Neste estudo, foram apresentados materiais celulósicos multifuncionais de 

baixo custo e de simples preparação para aplicações em meio aquoso, com o propósito 

de imobilizar ou de também matar bactérias Gram-positivas apenas ajustando as 

condições de oxidação e adsorção do policátion nos beads de celulose. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ésteres de celulose (EC), termoplásticos derivados da celulose, provaram ter uma 

grande versatilidade para seu processamento. Do vasto campo de aplicação como 

materiais de revestimento, foi mostrado que as características morfológicas de seus 

filmes podem ser facilmente desenhadas pelas condições do ambiente onde os filmes são 

formados, seja pelo controle da umidade relativa, levando à formação de diferentes 

topografias, seja pela rápida exposição ao vapor de solvente, onde filmes lisos com 

rugosidade extremamente baixa podem ser obtidos, conforme ilustrado no esquema da 

Figura 34.  

Os EC mostraram-se também compatíveis com surfactantes neutros atóxicos, 

como os da família Tween®, cuja adição em pequenas quantidades levam ao 

abaixamento controlado da temperatura de transição vítrea (Tg), tornando-os 

processáveis até mesmo em temperatura ambiente. 

Por outro lado, esses materiais podem se tornar mais resistentes quando 

nanocristais de celulose (CNC) são incorporadas em sua matriz. O conhecimento do 

comportamento coloidal dessas cargas em soluções de um éster de celulose como o CAB, 

pode prevenir falhas na estrutura dos materiais de nanocompósitos resultantes e 

potencializar suas propriedades mecânicas.  

E por fim, embora os ésteres de celulose não tenham sido os materiais mais 

adequados para produção de beads, foram fabricados materiais celulósicos 

multifuncionais para aplicação bactericida em meio aquoso, utilizando materiais 

baratos, como fibras de celulose utilizadas na produção de papel e um método de 

produção bastante simples.  
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Figura 34. Esquema representativo dos principais resultados obtidos nessa tese  
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PERSPECTIVAS 

Os resultados apresentados nessa tese evidenciam a versatilidade e 

potencialidade dos materiais celulósicos com perspectivas de aplicação e 

desenvolvimento de novas linhas de pesquisa em áreas como de tratamento de água 

envolvendo metais pesados e microorganismos (beads de celulose – BC); suporte para 

imobilização de biomoléculas, enzimas e sistemas catalíticos (BC e filmes de EC lisos e 

nanoestruturados); produção de filmes (i) para revestimento de superfícies flexíveis (EC 

+ Tween), (ii) resistentes (EC + CNC), (iii) superhidrofóbicas com propriedades 

autolimpantes; para controle da propagação de luz – anti reflexo e (iv) modelos para 

microestruturação de metais (filmes de EC nanoestruturados); e devido a 

biocompatibilidade desses materiais, para o desenvolvimento de suportes para cultura 

de células, os quais requerem propriedades mecânicas adequadas e alta porosidade (BC 

e filmes de EC nanoestruturados contendo CNC e/ou Tween). 
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