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RESUMO
Filmes foram preparados com êxito dissolvendo e misturando quitosana com
celulose de sisal no sistema de solvente NaOH/tiouréia. Nenhum solvente residual
foi encontrado nos filmes preparados, conforme mostrado por análise elementar (S)
e absorção atômica (Na). Os filmes foram caracterizados por técnicas como
espectroscopia na região do infravermelho com transformada Fourier, difração de
raios-X e análise térmica (TG, DSC e DMTA). A compatibilidade de ambos
biopolímeros foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura, em cujas imagens
o filme de biocompósito mostrou uma organização intermediária entre a rede de fibra
de celulose e a homogeneidade do filme de quitosana. Interações com água foram
estudadas por medida de ângulos de contatos de uma gota d’água com a superfície
do filme, isoterma de absorção de umidade e relaxometria de RMN T2. A análise de
ângulo de contato mostrou uma deformação que pode ocorrer na superfície devido a
alta afinidade destes materiais com a gota d’água. O sistema de solvente
NaOH/tiouréia levou a despolimerização de ambos biopolímeros, mas sem provocar
perda da capacidade de formação de filme dos mesmos. Resultados de índice de
cristalinidade sugeriram que as interações entre quitosana e o solvente foram mais
intensas do que as interações entre celulose e o solvente. Os resultados de
relaxometria de RMN T2 do biocompósitos mostrou que as características da
quitosana prevaleceram sobre as da celulose no que se refere as interações com
água. Acetatos de celulose de sisal com diferentes graus de substituição foram
preparados em meio homogêneo (DMAc/LiCl como sistema de solvente) e
caracterizados por RMN 1H (determinação do grau de substituição), cromatografia
de exclusão por tamanho (determinação da massa molar média) e análise térmica
(TG e DSC). Filmes deste acetato de celulose de sisal com diferentes graus de
substituição, com e sem reforço de celulose de sisal, foram preparados com êxito a
partir de soluções de DMAc/LiCl. Nenhum solvente residual foi encontrado nos filmes
preparados, conforme evidenciado por análise elementar (Na) e absorção atômica
(Li). Na caracterização dos filmes, foram utilizadas técnicas de análise térmica (DSC,
TG e DMTA) e ensaio de tração que mostraram que os filmes de acetatos de
celulose mais substituídos apresentam decomposição térmica em temperaturas mais
elevada e são menos resistentes a tração que os filmes de acetatos de celulose
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menos substituídos. A partir da análise de isoterma de absorção de umidade, foi
possível constatar que os filmes de acetatos de celulose mais substituídos são
consideravelmente menos higroscópicos que os filmes de acetatos de celulose
menos substituídos. As imagens de microscopia eletrônica de varredura mostraram
que os filmes de acetato com diferentes graus de substituição apresentam
morfologia distinta. Tanto a associação de celulose de sisal com quitosana quanto
com acetato de celulose, obtido de celulose de sisal, mostrou melhoras nas
propriedades dos filmes, gerando um interesse em novas pesquisas e aplicações
destes materiais.
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ABSTRACT
Films were successfully prepared by dissolving and mixing chitosan and sisal
cellulose in NaOH/thiourea solvent system. No residual solvent was found in the
prepared films, as shown by elemental analysis (S) and atomic absorption (NA). They
were characterized by conventional techniques such as Fourier Transformed Infrared
spectroscopy, X-ray diffractometry and thermal analysis (DSC, TG, DMTA). The
compatibility of both biopolymers was evaluated by scanning electron microscopic, in
which the biocomposite film showed an organization interposed between the
cellulose fiber mesh and chitosan films homogeneity. Water interactions were studied
by measuring contact angles, humidity absorption isotherms and NMR T2
relaxometry. Contact angle analysis pointed out the deformation that can occur at the
surface due to the high affinity of these materials with the drop of water. The solvent
system, NaOH/thiourea, led to depolymerization of both biopolymers, without causing
loss of film forming capacities. Results about crystalline-properties index suggested
that the interactions between chitosan and solvent were more intense than the
interactions between cellulose and solvent. The behavior of the T2 NMR relaxometry
of biocomposites showed more evident interaction between chitosan and water
compared to cellulose-water interaction. Sisal cellulose acetates with different
degrees of substitution (DS) were prepared in homogeneous environment
(DMAc/LiCl as solvent) and characterized by NMR 1H (determining the degree of
substitution), size exclusion chromatography (determination of molar mass average)
and thermal analysis (TG and DSC). Sisal cellulose acetate films of varying degrees
of substitution (DS), were successfully prepared using DMAc/LiCl as solvent system,
with and without sisal cellulose strengthening. No residual solvent was found in the
prepared films, as verified by elemental analysis (Na) and atomic absorption (Li). The
characterization of the films were carried out by thermal analysis techniques (DSC,
TG and DMTA) and traction test which showed that the cellulose acetate films with
bigger DS present thermal decomposition at higher temperatures and are less
resistant to traction than cellulose acetate films with smaller DS. From humidity
absorption analysis, it was found that the cellulose acetate films with higher DS are
considerably less hygroscopic than cellulose acetate films with lower DS. From
scanning electron microscopic analysis it was possible to evaluate that acetate films
with different DS have distinct morphology. Sisal cellulose association with both
8

chitosan and cellulose acetate obtained from sisal cellulose, showed improvements
in the properties of films, generating an interest in new research and applications of
these materials.
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