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Resumo: A crescente preocupação ambiental quanto à poluição e a necessidade de reduzir a dependência da indústria de 
plásticos em relação aos recursos vindos de fontes não renováveis vem aumentando o interesse de ambos, pesquisadores 
e indústria na utilização de biopolímeros. Neste trabalho, foram preparados e caracterizados complexos de β-
ciclodextrinas com α-tocoferol. A fim de obter biofilmes poliméricos ativos, o complexo  β-ciclodextrina/α-tocoferol foi 
incorporado em uma matriz polimérica de carboximetilcelulose. O complexo β-ciclodextrina/α-tocoferol foi 
caracterizado através da difratometria de raio-X e análise termogravimétrica. As propriedades físico-químicas dos filmes 
incorporados com o complexo foram avaliadas a partir da análise mecânica, colorimétrica e isoterma de adsorção de 
umidade. 
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BIODEGRADABLE FILMS CONTAINING α-TOCOPHEROL / β-CYCLODEXTRIN COMPLEX  
Abstract: The growing environmental concern about pollution and the need to reduce dependence of plastic industry in 
relation to non-renewable resources has increased the interest of both researchers and industry in the use of biopolymers. 
In this work β-cyclodextrin/α-tocopherol complexes were prepared and characterized. In order to obtain polymeric active 
biofilms, the β-cyclodextrin/α-tocopherol complex was incorporated into a polymeric matrix of carboxymethylcellulose. 
The β-cyclodextrin/α-tocopherol complex was characterized through of X-ray diffraction and thermogravimetric analysis. 
The physicochemical properties of the films incorporated with the complex were evaluated through mechanical and 
colorimetric analysis and moisture sorption isotherm. 
Keywords: Biofilms, Carboxymethyl Cellulose, β-Cyclodextrin and α-Tocopherol. 
 

Int rodução  

 Devido à crescente preocupação ambiental quanto à poluição e à necessidade de reduzir a 

dependência da indústria de plástico em relação aos recursos vindos de fontes não renováveis, a 

utilização de biopolímeros cresceu em interesse, tanto na pesquisa, quanto na indústria.  

O biopolímero carboximetilcelulose (CMC), um dos principais derivados da celulose  

produzido a partir da eterificação heterogênea da celulose sólida com ácido monocloroacético, é um 

polissacarídeo aniônico linear, solúvel em água, inodoro, e possui ampla aplicação na indústria de 

cosméticos e alimentícia [1]. 

 Ciclodextrinas (CD) são oligômeros cíclicos compostos por seis (α), sete (β) ou oito (γ) 

unidades α-1-4-D-glicopiranose, que podem ser produzidos a partir da transformação do amido por 

certas bactérias como Bacillus macerans [2] . A cavidade central destas moléculas é  hidrofóbica, 
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enquanto as bordas externas das paredes circundantes são hidrofílicas. Esta cavidade hidrofóbica 

pode formar complexos de inclusão com ampla variedade de moléculas orgânicas e inorgânicas, 

modificando consideravelmente a solubilidade, estabilidade e biodisponibilidade da molécula de 

inclusão [3]. 

O α-tocoferol (TC), é um antioxidante natural lipossolúvel, não-tóxico, amplamente 

utilizado na suplementação de vitaminas e antioxidantes nas indústrias alimentícia, cosmética e 

farmacêutica. Além ser um antioxidante eficaz para reduzir a oxidação em alimentos, os tocoferóis 

também são excelentes estabilizadores dos polímeros durante o processamento. A maioria dos 

antioxidantes apresentam baixa solubilidade em água, tornando a questão relacionada com a 

solubilidade deste ingrediente uma das principais considerações na indústria [4]. 

 Neste trabalho foram preparados e caracterizados complexos de β-ciclodextrinas (CD) com 

α-tocoferol (TC). A  fim de obter filmes poliméricos ativos, os complexos TC e C foram 

incorporados em uma matrix polimérica de carboximetilcelulose (CMC). Sendo assim, o principal 

objetivo foi a preparação de complexos de CD com TC e o estudo de suas propriedades, bem como 

o estudo das propriedades físico-químicas dos filmes incorporados. 

Experimental  

O polímero carboximetilcelulose (CMC) (Mw 250000 e grau de substituição DS= 0,9) e o α-

tocoferol (TC) foram obtidos da Sigma-Aldrich. A β-ciclodextrina (CD) (Trappsol ®) foi obtida da 

Cyclodex (USA). 

Formação e caracterização do complexo α-tocoferol/β-ciclodextrina (TC/CD) 

O  complexo TC/CD foi obtido de acordo com Koontz et al.[5]. Brevemente, para formação 

do complexo, uma solução contendo 16 mM de β-ciclodextrina e 2 mM de TC foi mantida sob 

agitação magnética por 24 h a temperatura ambiente. Após a formação do complexo, o mesmo foi 

decantado por 24 h a 4 °C e após filtrado à vácuo com  membrana (filtro de nitrato de celulose, 

tamanho do poro de 1,2 µm, da Sartorius), liofilizado e armazenado para posterior utilização. Para 

comprovar a formação do complexo TC/CD, o mesmo foi caracterizado através de difratometria de 

raios X e análise termogravimétrica (TGA).  

Para a determinar a quantidade de TC no complexo, cerca de 10 mg de do complexo foram 

adicionadas em 20 mL de etanol e mantidas sob agitação a temperatura ambiente por 24h. Em 

seguida, realizou-se a leitura em um espectrômetro UV-Vísivel da Hp modelo 8452A diode array, 

em um comprimento de onde fixado em 292 nm. Para quantificação do TC, utilizou-se uma curva 

de calibração, com uma faixa de concentração de 20-100 µg/mL. 
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Os diafratogramas  das amostras foram obtidos utilizando-se um difratômetro de Raios-X, 

modelo X´Pert, marca Philips, condições de análise: Voltagem e corrente: 40kV e 40m A 

(CuKα, λ = 1,54056  Å). Faixa de varredura: 2θ de 2 a 45°, passo: 0,05° velocidade: 1°/min, dotado 

de monocromador de feixe secundário de grafite e de um PC APD. Diffration Software, para 

determinar a variação de tamanho dos cristais.  As amostras foram armazenadas a 50% de umidade 

relativa. 

As análises termogravimétricas (TGA) foram realizadas em um termograma Shimadzu 

TGA50 em atmosfera de nitrogênio (50 mL/min). A massa utilizada para cada amostra foi de 5-10 

mg. A faixa de temperatura foi de 30-850 °C (taxa de 10 °C/min). 

Obtenção de caracterização dos filmes contendo TC/CD 

Complexos TC/CD com 17,5 % (w/w) de TC foram utilizados na produção dos filmes. 

Filmes contendo  CMC, 5%  (w/w) de CD pura (CDP) ou 1, 3, 5, 10 e 15 % (w/w) de TC/CD / g 

CMC foram obtidos por casting. Para cada filme, primeiramente foi feita uma dispersão do TC/BC 

em  água destilada, de acordo com a quantidade desejada. Após, adicionou-se CMC (2% w/w), a 

mistura foi agitada por 24 h a 60 °C e 250 rpm, para solubilização da CMC. A etapa de secagem foi 

realizada em capela à temperatura ambiente por 6-8 dias. Filmes de CMC contendo o complexo 

TC/CD foram avaliados por análise mecânica, análise colorimétria e isotermas de adsorção de 

umidade. 

Os testes de tensão foram realizados até a ruptura das amostras. A velocidade utilizada 

durantes os experimentos foi de 1 mm min−1 com uma separação inicial das garras de 50 mm. As 

propriedades mecânicas foram determinadas utilizando um  Emic DL2000, com uma célula de 

carga de 500 N. Os testes foram baseados na norma ASTM D882-02, com algumas modificações. 

Foram utilizadas no mínimo 10 amostras para cada formulação (10×100 mm). As amostras foram 

equilibradas a uma umidade relativa de 58 % utilizando solução saturada de NaBr antes da análise. 

A avaliação instrumental da cor nos filmes foram  realizadas utilizando o sistema CIELAB , 

em um colorimetro Chroma Meter CR-400 (Konica Minolta, Osaka, Japão). Colocou-se filmes em 

uma superfície virada para baixo em direção ao feixe de leitura do equipamento. Foram realizadas 

cinco leituras, em pontos diferentes, de cada filme.  

Para a determinação das isotermas de sorção de umidade (WSI), as amostras de filmes foram 

previamente dessecadas por 15 dias em dessecador contendo sílica. Após a secagem, 

aproximadamente 400 mg de cada amostra foram acondicionadas em dessecadores com a umidade 

relativa (UR) desejada (11, 33, 43, 75 e 80 %).  As amostras foram  pesadas periodicamente até 

atingirem o equilíbrio em cada UR desejada. Para cada UR, três amostras de um mesmo filme 
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foram utilizadas. Os dados experimentais de sorção de umidade para os filmes de CMC foram 

obtidos a 25 ºC e ajustados por dois modelos: Brunauer-Emmett-Teller (BET) e Guggenheim-

Anderson-de Boer (GAB), os quais estão apresentados nas equações 1 e 2, respectivamente. As 

constantes  dos modelos foram calculadas utilizando o STATISTICA 7,0.  

 (1) 

 (2) 

Onde:  Xe = conteúdo de umidade no equilíbrio em base seca; Xm = conteúdo de umidade de 

equilíbrio em base seca relativo a umidade na monocamada; aw = atividade de água (UR/100); C = 

constante relativa ao calor de sorção na primeira camada; k = constante relacionada ao calor de 

sorção total das multicamadas. 

Resultados e Discussão  

Caracterização do complexo TC/CD 

O complexo TC/CD formado com 17,5% de TC foi comprovada através das análises de 

raio-X (Figura 1a). A CD pura apresentou os picos específicos de difração do cristal como 

esperado. A formação do complexo de TC com CD altera os padrões de difração da CD. Esta 

formação leva a aumento na intensidade e deslocamento de alguns picos específicos da CD e o 

surgimento de novos picos o que sugere a formação de complexo.  

Através da análise da termogravimétrica do TC e do complexo TC/CD (Figura 1b), 

observou-se que a estabilidade térmica do TC aumentou quando complexado com CD, pois sua 

temperatura de degradação (Td) aumentou de 265°C para 320°C quando complexado, ao passo que 

para a mistura física de TC e CD, a Td do TC foi de 268°C. 

  

 (a) (b) 

Figura 1. a) Difratograma do complexo TC/CD e CD pura e b) Termograma do TC, mistura física 

TC e CD e complexo TC/CD. Tp corresponde a temperatura onde a taxa de degradação é máxima. 
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Caracterização dos filmes de CMC contendo TC/CD 

 A Tabela 1 apresenta os dados da análise mecânica dos filmes. Pode-se verificar que a 

presença do complexo TC/CD mostra uma tendência a reduzir o módulo de Young e de aumentar a 

porcentagem de elongação, ou seja, a adição do complexo apresenta um efeito plastificante nos 

filmes de CMC. 

Tabela 1.  Dados da propriedades mecânicas dos filmes de CMC com e sem o complexo TC/CD. 

Amostras Módulo de Young 
(MPa) 

Elongação 
 (%) 

Tensão de Ruptura 
 (MPa) 

CMC 2719 ± 234 6,10 ± 1,69 55,8 ± 5,7 
1TC/CD 2167 ± 147 15,66 ± 1,85 54,4 ± 2,4 
3TC/CD 1939 ± 153 21,10 ± 3,59 54,2 ± 5,1 
5TC/CD 2607 ± 328 9,00 ± 1,38 53,3 ± 5,8 
10TC/CD 3036 ± 111 15,30 ± 1,94 71,1 ± 3,6 
15TC/CD 2616 ± 138 18,29 ± 1,38 67,9 ± 3,8 
 

O sistema CIELAB nos permite definir 3 parâmetros: o L* que caracteriza a luminosidade, 

variando do branco (L=100) ao preto (L=0), o a* que indica a intensidade de vermelho (+a*) ao 

verde (-a*) e o b* que fornece a intensidade de amarelo (+b*) ao azul (-b*).  

 De acordo com os parâmetros L*, a* e b* apresentados na Tabela 2, foi possível observar 

que com a adição do complexo TC/CD no filme não alterou-se significativamente os parâmetros 

definidos pelo método quando comparado com o filme de CMC puro. Desta forma, a presença do 

complexo mantém as características de coloração e luminosidade dos filmes, o que é altamente 

desejável. 

Tabela 2. Valores dos parâmetros L*, a* e b* dos filmes de CMC. 

 L* a* b* 
CMC 96,72 ± 0,18 0,04 ± 0,01 2,87 ± 0,05 
1TC/CD 96,87 ± 0,62 0,05 ± 0,04 3,26 ± 0,18 
3TC/CD 96,49 ± 0,18 -0,01 ± 0,01 3,44 ± 0,18 
15TC/CD 96,56 ± 0,14 -0,04 ± 0,02 3,52 ± 0,11 
CDP 96,72 ± 0,18 0,04 ± 0,01 2,87 ± 0,05 

A adsorção de água pode ser avaliada quantitativamente através das isotermas. As isotermas 

de adsorção de umidade dos filmes de CMC foram ajustadas com o modelo de BET e GAB e os 

parâmetros são apresentados na Tabela 3. De acordo com o coeficiênte de correlação (R2) o modelo 

de GAB apresentou um ajuste dos dados experimentais mais satisfatórios que os valores de BET. A 

determinação da umidade de equilíbrio a baixas UR é difícil e esta variação pode justificar a falta de 

ajuste pelo modelo de BET. O teor de umidade da monocamada calculado a partir da equação de 

GAB variou entre 0.074 e 0,14 g/g (base seca) para as amostras com 3 e 10% do complexo TC/CD, 
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respectivamente. Os resultados obtidos mostraram que a presença de CD vazia aumentou o teor de 

umidade na monocamada, o que provavelmente está relacionado à natureza hidrofílica da CD vazia. 

Por outro lado, a amostra contendo o  1% TC/BC, apresentou Xm semelhante à CMC e amostras 

com quantidades maiores (10 %) do TC/BC apresentaram uma umidade na monocamada 28 % 

menor do que a CMC.  

Tabela 3. Parâmetros de BET e GAB para WSI da CMC filmsa. 

Amostras 
 Parâmetros BET   Parâmetros GAB 

Xm CBET R2 Xm C k R2 
CMC 2,165 0,144 0,9834 0,102 7,630 0,941 0,9974 
5CDP 2,933 0,105 0,9773 0,140 3,431 0,814 0,9985 
1TC/CD 4,666 0,075 0,9866 0,100 14,19 0,916 0,9975 
3TC/CD 2,811 0,107 0,9722 0,074 156,02 0,986 0,9989 
5TC/CD 6,197 0,056 0,9776 0,094 24,92 0,918 0,9960 
10TC/CD 3,684 0,082 0,9678 0,074 209,58 0,969 0,9999 

a) Xm é o conteúdo de umidade em base seca relacionadas à camada monomolecular de água, CBET é a constante 
relacionada ao calor de sorção, C constante relacionada ao calor de sorção da monocamada, k é a constante relacionada 
com o calor de sorção total das multicamadas, e R2 é o coeficiênte de correlação. 

Conclusão 

O complexo de CD com TC foi preparado e determinou-se uma quantidade de 17,5% de TC 

no complexo. A formação do complexo foi confirmada através da difratometria de raio X do 

complexo TC/CD, que apresentou alterações nos picos cristalinos quando comparados ao 

difratograma da CD pura. O complexo foi incorporado nos filmes de CMC onde a partir da análise 

mecânica foi possível observar uma tendência de aumento da mobilidade dos filmes  a medida que 

o complexo foi adicionado. A análise colorimétrica pelo método CIELAB mostrou que a 

incorporação do complexo não altera a coloração dos filmes.  
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