
Revista Iberoamericana de Polímeros y Materiales       Volumen 20(2), Marzo de 2019 

Andrade et al.                    Degradación de films de GX/CMC 

      82                 Rev. Iberoam. Polímeros y Materiales, 20(2), 82–89 (2019) 

 

ESTUDOS DE DEGRADAÇÃO TÉRMICA E NO SOLO DE FILMES 
FORMADOS POR GOMA XANTANA E CARBOXIMETILCELULOSE 

RETICULADOS COM ÁCIDO CÍTRICO 

Germano de Albuquerque Andrade Neto, Thyago Marques Monteiro, Ingrid 
Dantas Vasconcelos da Silva e Cláudia Menegaz Zaccaron Cristiano* 

Departamento de Química, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba–
UFPB, Campus 1, Cidade Universitária, 58051–900, João Pessoa–PB, Brasil, Correo electrónico: 
claudiamzc@quimica.ufpb.br 

 
Recibido: Enero de 2019; Aceptado: Febrero de 2019 

RESUMO 
 Neste trabalho, filmes formados por goma xantana (GX), carboximetilcelulose (CMC) e blenda 
GX/CMC foram preparados na ausência e na presença de ácido cítrico como agente reticulante. Os filmes 
foram formados pela técnica de evaporação do solvente e caracterizados através de solubilidade em água, 
capacidade de intumescimento, estabilidade térmica e degradação no solo. Este artigo mostrou que o 
ácido cítrico pode reticular ambos os polímeros e modificar as propriedades estudadas. Os filmes 
reticulados apresentaram similar solubilidade em água (16–19%). A blenda reticulada apresentou o maior 
grau de intumescimento ( 87%) e de degradação no solo ( 45%) e também a menor estabilidade térmica 
em relação às demais composições. O filme formado por CMC não reticulado apresentou maior 
estabilidade térmica. 
 Palavras–chave: Goma xantana, carboximetilcelulose, reticulação, propriedades térmicas 
 

ABSTRACT 
 In this work, films consisting of xanthan gum (GX), carboxymethylcellulose (CMC) and GX/CMC 
blend were prepared in the absence and presence of citric acid as a crosslinking agent. The films were 
prepared by casting method and characterized in terms of their solubility in water, swelling capacity, 
thermal stability and soil degradation. This paper showed that citric acid can cross–link both polymers 
and modify the properties studied. The crosslinked films presented similar solubility in water (16–19%). 
Crosslinked blend presented the highest swelling degree ( 87%) and soil degradation ( 45%) and also 
the lower thermal stability than the other compositions. The films formed by CMC non–crosslinked 
presented higher thermal stability.  
 Keywords: xanthan gum, carboxymethylcellulose, crosslinking, thermal properties 
  

INTRODUÇÃO 

 A crescente preocupação com o meio ambiente tem gerado uma grande demanda pelo 

desenvolvimento de materiais biodegradáveis. O uso de polímeros para o desenvolvimento de 

novos materiais surgiu como alternativa para minimizar os problemas ambientais, além da 

possibilidade de obtenção de produtos com excelentes propriedades. Desta forma, neste trabalho 

foram preparados e caracterizados filmes poliméricos formados por goma xantana, 

carboximetilcelulose de sódio e pela mistura destes polímeros, não reticulados e reticulados com 

ácido cítrico. 

 A goma xantana (GX) é um polissacarídeo sintetizado pela bactéria Xanthomonas 

campestris. É bastante utilizada na indústria farmacêutica, pois suas soluções apresentam elevada 

viscosidade em baixas concentrações e estabilidade em uma ampla faixa de temperatura [1]. A 

carboximetilcelulose de sódio (CMC) é um polímero natural aniônico que possui a estrutura 

baseado no polímero do β–(1→4)–D–glucopiranose da celulose, e, como a GX, é atóxico e 
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biocompatível [2] e possui aplicação como aditivo alimentar.  

 O caráter altamente hidrofílico dos filmes formados por GX, CMC e GX/CMC pode ser 

superado pela adição de agentes reticulantes, que também modificam determinadas propriedades do 

polímero, tais como, estabilidade química e térmica, rigidez estrutural e permeabilidade à gases [3]. 

O ácido cítrico (AC) foi selecionado para ser utilizado como agente reticulante por ser atóxico. Ele 

modifica as propriedades dos filmes através da reação de esterificação entre os grupos hidroxilas 

presentes nos polímeros e os grupos carboxilas presentes na estrutura do AC, seguida de 

aquecimento [4]. 

 Estudos sobre as propriedades individuais de filmes formados por GX e CMC e interação 

com outros polímeros já foram realizados, contudo existem poucas informações sobre as 

propriedades da blenda formada por GX/CMC na ausência e na presença de ácido cítrico. Entre os 

estudos publicados estão o de filmes formados por gelatina/CMC/GX, onde a adição de GX 

aumentou a espessura, teor de umidade e permeabilidade aos vapores de água em relação ao filme 

formado por gelatina/CMC. Neste trabalho, o filme contendo 5% de GX apresentou melhores 

propriedades físicas e mecânicas que as demais composições [5]. Filmes formados por amido/CMC 

foram analisados em relação à absorção de água e solubilidade [6]. Filmes constituídos por GX e 

poli(álcool vinílico) (PVA) apresentaram boa estabilidade térmica em atmosfera inerte [7]. 

Hidrogéis foram preparados a partir de –ciclodextrina–CMC reticulados com AC [8] e de 

CMC/polietilenoglicol, também reticulados com AC [9]. Entre os agentes utilizados para reticular o 

CMC estão CaCl2 [10], glutaraldeído [11] e polietilenoglicol [12]. Propriedades de filmes formados 

por GX reticulados com AC também foram avaliadas [13,14], bem como outros reticulantes foram 

utilizados, tais como glicerol [15] e acetato de zinco [16]. 

 Tendo em vista a necessidade do estudo e desenvolvimento de novos materiais 

biodegradáveis como alternativa de substituição aos materiais sintéticos, este trabalho tem como 

objetivo o preparo de filmes poliméricos formados por GX, CMC e GX/CMC, não reticulados e 

reticulados por ácido cítrico, e a caracterização dos mesmos através de solubilidade e grau de 

intumescimento em água, além de análise termogravimétrica e degradação no solo.  

PARTE EXPERIMENTAL 

 Materiais. Goma xantana (Racine), carboximetilcelulose de sódio (Mw ~ 90.000 g·mol–1; 

grau de substituição: 0,7 grupos carboximetila por unidade de anidroglicose, Sigma Aldrich) e ácido 

cítrico monohidratado granular (99,8% de pureza, J.T. Baker) foram utilizados sem prévia 

purificação. A água deionizada utilizada foi obtida a partir do sistema Milipore–Q. 

 Preparação dos filmes. Os filmes 1% (m/v) formados pelos polímeros puros (GX e CMC) e 
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pela mistura GX/CMC (50/50, m/m) foram obtidos pela técnica de evaporação do solvente 

(casting). Os polímeros foram dissolvidos em água deionizada sob agitação magnética durante 12 h. 

Na sequência as soluções foram vertidas em placas de Teflon
® para evaporação do solvente à 

temperatura ambiente. Os filmes reticulados foram preparados com adição de ácido cítrico (20%, 

m/m) nas soluções mencionadas acima. Após obtenção, estes filmes foram aquecidos em um forno 

(EDG 1.800) durante 3 horas a 170°C para promover o processo de reticulação [4].  

 Solubilidade e grau de intumescimento em água. Os ensaios de solubilidade e 

intumescimento em água deionizada foram realizados com filmes formados por GX, CMC e 

GX/CMC reticulados com 20% de AC. Os filmes (2·2 cm) foram previamente secos a 80°C, 

pesados ( ) e em seguida mergulhados em um béquer contendo 30 mL de água deionizada, à 

temperatura ambiente. Para a análise da solubilidade, os filmes permaneceram mergulhados na água 

durante 24 horas. Após este tempo, os filmes foram secos a 80°C e novamente pesados ( ). A 

percentagem em massa do filme não solubilizado ( ) foi determinada de acordo com a Equação 1. 

Em relação ao intumescimento, os filmes foram retirados da água em intervalos de tempo pré–

definidos, a superfície foi levemente seca com papel absorvente para retirar o excesso de água e na 

sequencia foram pesados ( . O grau de intumescimento ( ) foi obtido através da Equação 1. As 

análises de solubilidade e intumescimento foram realizadas em triplicata. 

                                                 0
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 Análise termogravimétrica (TGA). Cerca de 10 mg de filme formado por GX, CMC e 

GX/CMC, reticulados e não reticulados, foram aquecidos de 25 a 600°C a 10°C·min–1 sob 

atmosfera de N2 (fluxo de 50 cm3·min–1). Esta análise foi realizada em um analisador 

termogravimétrico Shimadzu–60H.   

 Degradação no solo. Uma caixa contendo terra foi utilizada para simular um ambiente 

externo de um terreno à temperatura ambiente. Dez amostras (2·2 cm) de cada composição de 

filme, reticulado e não reticulado, previamente secas a 80°C e pesadas ( ), foram enterradas a 

cerca de 3 cm abaixo da superfície. Os filmes foram retirados em tempos pré–determinados 

(máximo de 160 dias), lavados com água deionizada para retirar o excesso de terra na superfície, 

secos em uma estufa a 80°C e pesados ( ). A Equação 1 também foi utilizada para determinar a 

percentagem de degradação dos filmes no solo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Solubilidade e grau de intumescimento em água. Os filmes reticulados formados por GX 

e CMC apresentaram similar solubilidade em água ( 16%) após 24 horas, enquanto a blenda 
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reticulada formada por estes polímeros apresentou solubilidade levemente superior ( 19%) 

conforme mostra a Tabela 1. Este resultado pode estar relacionado ao fato de os grupos hidroxilas 

presente em ambos os polímeros na blenda terem ficaram expostos após a reticulação, tornando 

possível uma maior interação com a água. Os graus de solubilidade obtidos neste trabalho foram 

semelhantes aos encontrados para a blenda formada por amido e 20% de CMC contendo glicerol e 

10% de AC (17,65%) [17].  

 Tabela 1. Solubilidade em água de filmes formados por GX e/ou CMC reticulados com 

ácido cítrico. 

Composição 
Solubilidade 

24 h (%) 

GX–AC 15,84 ± 1,97 

GX/CMC–AC 19,23 ± 1,23 

CMC–AC 16,92 ± 1,75 

 

 

 Os filmes não reticulados apresentaram total solubilidade em água.  Desta forma, pode–se 

considerar que o ácido cítrico foi eficiente quanto à seu papel de agente reticulante. A reticulação 

dos filmes impede sua completa dissolução em água, pois a formação de ligação cruzada entre as 

cadeias poliméricas torna os filmes parcialmente insolúveis ou insolúveis em meio aquoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Graus de intumescimento obtidos para os filmes 
formados por GX, GX/CMC e CMC (reticulados com ácido cítrico). 

 A Figura 1 apresenta os graus de intumescimento obtidos para os filmes formados por GX, 

GX/CMC e CMC reticulados com ácido cítrico em diversos períodos no intervalo de 48 horas. 
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 O grau de intumescimento dos filmes reticulados formados por CMC e pela blenda 

apresentou leve alteração após o período de 0,5 e 7 horas de imersão em água, respectivamente. Por 

outro lado, o filme formado pela GX–AC apresentou intumescimento estável apenas partir de 24 

horas de análise. A blenda reticulada apresentou maior grau de intumescimento que as demais 

composições, chegando a 86,8% após 48 horas de imersão em água. Neste mesmo período de tempo 

(48 horas), os graus de intumescimento referentes aos filmes de GX e CMC reticulados foram, 

respectivamente, 46,0 e 36,2%. Este resultado pode estar relacionado ao efeito sinérgico que ocorre 

entre os dois polímeros na blenda, o que pode ter favorecido a formação de ligação de hidrogênio 

entre eles. Após a reticulação, interações polímero–polímero e polímero–reticulante são 

responsáveis por alterar a estrutura e as propriedades do material, pois ocorre modificação da 

disposição das cadeias poliméricas, levando à proteção ou exposição dos grupos funcionais, o que 

não ocorria no filme formado pelo polímero simples ou não reticulado.  

 Análise térmica. Conforme apresentado na Figura 2 e na Tabela 2, os filmes formados por 

GX, GX/CMC e CMC (reticulados e não reticulados) apresentaram, no mínimo, dois estágios de 

degradação térmica.  O primeiro estágio de degradação (50 – 120°C) corresponde à perda de água 

adsorvida aos filmes. Neste estágio, as perdas de massa obtidas foram de 8,7% para o filme 

constituído por GX, 18,0% para a blenda e 9,3% para o filme formado por CMC. Por outro lado, 

apenas o filme formado pelo CMC reticulado apresentou este primeiro estágio de degradação (7,9% 

de perda de massa). Provavelmente a estrutura reticulada dos filmes formados por GX–AC e 

GX/CMC–AC dificultou (impediu) a adsorção de moléculas de água presentes na atmosfera. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Curvas de degradação térmica obtidas, em atmosfera inerte, para os filmes formados por GX, 
GX/CMC e CMC: a) não reticulados e b) reticulados com ácido cítrico.  
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 O filme formado por GX apresentou principal perda de massa no segundo estágio de 

degradação, com temperatura de máxima velocidade de degradação térmica (TM) de 287°C e 52,6% 

de perda de massa de massa. Esta degradação está associada à desidratação, despolimerização e 

pirólise que levaram à decomposição estrutural da cadeia do polissacarídeo e liberação de H2O e 

CO2 da matriz polimérica [7]. O terceiro estágio de degradação da GX (TM 479°C e 17,7% de perda 

de massa) ocorreu devido à degradação da cadeia principal do polímero gerado no segundo estágio. 

 

Tabela 2.  Parâmetros termogravimétricos obtidos para filmes analisados sob atmosfera inerte. 

Composição 

1º Estágio 2º Estágio 3º Estágio 

TM
a 
(°C) M

b
 (%) TM

a 
(°C) M

b
 (%) TM

a
(°C) M

b
 (%) 

GX 86 8,7 287 52,6 479 17,7 

GX/CMC 64 18,0 261 9,5 287 31,3 

CMC 85 9,3 292 43,2 – – 

GX–AC – – 222 10,0 291 39,1 

GX/CMC–AC – – 220 9,8 290 40,5 

CMC–AC 116 7,9 233 2,8 304 40,4 

a) Temperatura  de máxima velocidade de degradação térmica e  b) Perda de massa. 

 

 O filme formado por CMC apresentou dois estágios de perda de massa. O principal estágio 

de degradação ocorreu na TM 292°C (43,2% de perda de massa) e pode ser atribuída à degradação 

da cadeia lateral do polissacarídeo e à perda de CO2 [18]. A blenda formada por GX/CMC 

apresentou estágios de perda de massa nas TM de 261°C (9,5% de perda de massa) e 287°C (31,3% 

de perda de massa). 

 O segundo estágio de degradação referente aos filmes formados por GX, GX/CMC e CMC 

reticulados está associado à degradação do ácido cítrico residual incorporado na matriz polimérica 

(TM  227°C) [19]. No terceiro estágio de degradação, os valores de TM e perda de massa para os 

filmes reticulados foram, respectivamente, 291 °C e 39,1% (para GX–AC); 290°C e 40,5% (para 

GX/CMC–AC) e 233°C e 2,8% (para CMC–AC). Estes valores estão relacionados à degradação da 

cadeia polimérica reticulada. Em relação ao CMC–AC, um quarto estágio de degradação foi 

observado (não apresentado na Tabela 2) e também está relacionado à degradação da cadeia 

polimérica reticulada (TM de 466°C e 8,6% de perda de massa). 
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 Os filmes formados por CMC e CMC–AC apresentaram a maior estabilidade térmica dentro 

de cada grupo analisado (reticulado e não reticulado). O filme formado por CMC–AC apresentou 

leve aumento da estabilidade térmica no segundo e no terceiro estágio de perda de massa em relação 

às demais composições reticuladas. Este resultado pode estar associado ao aumento da intensidade 

das ligações de hidrogênio estabelecidas entre o agente reticulante e o CMC (segundo estágio de 

degradação) e à maior rigidez da cadeia polimérica formada na presença do AC devido a formação 

de ligações éster (terceiro estágio). Desta forma, o filme formado por CMC–AC apresentou menor 

grau de intumescimento, conforme comentado anteriormente. 

 Degradação no solo. A Figura 3 apresenta a perda de massa obtida para os filmes formados 

por GX, GX/CMC e CMC reticulados mantidos em diversos períodos de tempo sob o solo. Os 

filmes não reticulados degradaram em poucos dias, o que indica que os polímeros estudados são 

biodegradáveis e que o processo de reticulação interfere na estrutura da cadeia polimérica 

conferindo melhores propriedades de resistência. Na ausência de ácido cítrico, GX e/ou CMC 

formam ligações de hidrogênio entre sí, que são facilmente atacados por microorganismos contidos 

no solo [20]. 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Perdas de massa obtidas para os filmes formados por 
GX, GX/CMC e CMC (reticulados com ácido cítrico) em função do 
tempo no solo. 

 Os filmes reticulados formados por GX, GX/CMC e CMC apresentaram rápida degradação 

nos primeiros 25 dias de análise. Os filmes formados por GX–AC e por CMC–AC apresentaram, 

respectivamente, 25,2 e 27,8% de perda de massa neste período, enquanto a blenda GX/CMC–AC 

perdeu 32,2%. Na sequencia os filmes reticulados apresentaram desaceleração na perda de massa e 

no último dia de análise (160), os valores obtidos foram 35,6, 38,4, e 45,1% para GX–AC, CMC–
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AC e GX/CMC–AC, respectivamente. A associação entre os diferentes polímeros pode ter 

facilitado o ataque microbiano, por isso a blenda reticulada apresentou maior grau de degradação no 

solo em relação às demais composições.  

CONCLUSÕES 

 Os filmes reticulados formados por GX, GX/CMC e CMC apresentaram solubilidade em 

água inferior a 20%. A blenda reticulada apresentou maior grau de intumescimento e de degradação 

no solo que as demais composições enquanto o filme formado por CMC foi o mais estável 

termicamente.  
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