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Influence of plasticizers and relative humidity on films cellulose derivatives: Carboxymethylcellulose and 

Hidroxypropilmethylcellulose 
 
In this work was analyzed the influence of plasticizers and relative humidity in films based on carboxymethylcellulose 
(CMC) and hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) mixtures. The films were prepared by the dissolution in water of 
appropriate amounts CMC/HPMC (100/0, 50/50 and 0/100) in a total concentration of 2% (w/v) with the percentage of 
plasticizer (glycerol and sorbitol) of 10 - 30% (w/w). Changes in mechanical and water absorption properties were 
investigated in the relative humidity of 43, 75 e 98% by mechanical analysis and water absorption. The mechanical 
analysis suggested that the properties were improved when glycerol was used as plasticizer promoting a decrease in the 
Young’s Modulus, increasing the elongation and decreasing the tensile strenght. With the increasing of the relative 
humidity was observed that the water act as plasticizer too, increasing the elongation of films. The films with the 
plasticizers, promote an increase in the water absorption in the films with the increase of the plasticizer percentage and 
relative humidity, being this increasing more effective when the glycerol was added.  
 
Introdução  

O desenvolvimento de materiais, por exemplo, biofilmes para utilização em embalagens 

possue uma grande vantagem frente aos filmes sintéticos, a biodegradabilidade.  

Na formação de biofilmes podem ser utilizados compostos naturais como polissacarídeos e 

proteínas. Segundo Yang e Paulson(1) filmes desenvolvidos a partir de polissacarídeos são materiais 

naturalmente hidrofílicos e constituem-se em excelentes barreiras ao oxigênio devido ao 

empacotamento das moléculas e pela formação de uma rede estrutural ordenada através de ligações 

de hidrogênio.  

Os derivados de celulose têm sido extensivamente utilizados nas últimas décadas, 

principalmente pela aplicação potencial em diferentes áreas devido a sua biodegradabilidade, 

solubilidade em água e capacidade de formação de filmes(2).  

A Carboximetilcelulose (CMC) é um polímero natural, cuja estrutura tem como base a 

β(1→4)-D-glucopiranose. Sob condições normais, o efeito da temperatura na sua viscosidade é 

reversível(3) tornando seu campo de aplicação amplo, podendo ser utilizado tanto na forma de filmes 

quanto na forma de gel, ou hidrogel (após reação de reticulação com cátions bi e tri valentes)(4,5). A 

CMC é utilizada na área farmacêutica em processos de encapsulação e liberação de princípios 

ativos, na indústria alimentícia como filmes comestíveis protetores (6), como agente floculante (7), na 

indústria de cosmésticos (8) e na área agrícola(9). 



O Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) é um polímero hidrofílico, composto de unidades de β 

(1→4)-D-glicose ligadas por ligações glicosídicas. O HPMC tem sido utilizado como matriz para 

liberação controlada de fármacos(10) e apresenta a possibilidade de formar gel em meio aquoso(10). 

Outras aplicações como, adesivos, cosméticos, revestimentos e em produtos têxteis, tem sido 

atribuídas ao HPMC(12).  

A mistura física de dois ou mais polímeros sem que haja reação química entre os componentes é 

denominada blenda polimérica(13). Vários estudos de blendas são realizados com o objetivo de melhorar as 

propriedades físicas dos materiais poliméricos(14). A mistura de dois ou mais polímeros representa uma 

alternativa mais econômica e rápida de se obter um novo material com propriedades intermediárias àquelas 

apresentadas pelos polímeros puros(15). 

Agentes plastificantes são geralmente essenciais para atuar na flexibilidade dos biopolímeros. 

Essas moléculas normalmente são pequenas, se alojando entre as cadeias poliméricas, reduzindo as 

forças de atração intermoleculares secundárias, aumentando a mobilidade das cadeias e melhorando 

as propriedades mecânicas do filme. Exemplos de plastificantes efetivos para polímeros hidrofílicos 

são o glicerol (cadeia de três carbonos com três hidroxilas) e sorbitol (que apresenta cadeia com seis 

carbonos e pode ser sintetizado a partir da glicose). (16) 

O objetivo deste estudo foi investigar as mudanças nas propriedades mecânicas e de absorção 

de água de filmes de derivados de celulose CMC e HPMC na presença de dois plastificantes, 

glicerol e sorbitol, em diferentes concentrações (10-30% m/m) e em diferentes umidades relativas 

(43, 75 e 98%).  

 

Experimental 
  
Preparação dos filmes 

Os filmes foram preparados através da dissolução de CMC e HPMC nas composições de 

(CMC/HPMC): 0/100; 50/50 e 0/100%, numa concentração de 2% (m/v), na ausência e presença 

dos plastificantes - Glicerol ou sorbitol - (10-30% m/m) em 50 mL de água deionizada. As soluções 

foram mantidas sob agitação por cerca de 24 horas a temperatura ambiente e após este período 

colocadas em placas de poliestireno para evaporação do solvente.  

 

Ensaios mecânicos  

Uma máquina universal de ensaios (EMIC), equipada com uma célula de carga de 50 kgf, foi 

utilizada para determinar a tensão de ruptura, percentagem de elongação e módulo de elasticidade 

(módulo de Young) dos filmes pelo método de tração, de acordo com a norma ASTM D-882-95a 
(17). Foram efetuadas de dez a quinze repetições para cada amostra, nas dimensões de 100 mm de 
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comprimento e 25 mm de largura. 

 

Absorção de Vapor de água 

 As amostras de biopolímeros, CMC, HPMC e a blenda com os plastificantes, glicerol ou 

sorbitol, nas percentagens de 10 – 30% (m/m) foram colocadas em dessecadores contendo soluções 

saturadas de carbonato de potássio (43%), cloreto de sódio (75%) e cloreto de potássio (98%). As 

amostras com dimensões de 3 x 3 cm foram secas em estufa a vácuo, pesadas e então colocadas nos 

dessecadores, de tempos em tempos a amostra era pesada até a estabilização da absorção de água 

nos filmes. O experimento foi realizado em triplicata. 

 
Resultados e Discussão  
 
Propriedades mecânicas 

A Tabela 1, mostra os resultados de Módulo de Young (MPa)  para os filmes CMC/HPMC 

(100/0, 50/50 e 0/100) na ausência e presença dos plastificantes glicerol e sorbitol nas porcentagens 

de 10, 20 e 30% nas umidades relativas de 43 e 75%.  
 

Tabela 1 - Valores de Módulo de Young (MPa) dos filmes com utilização dos plastificantes glicerol  

e sorbitol nas porcentagens de 0, 10, 20 e 30% em diferentes umidades relativas (43 e 75%). 

                                                              Umidade Relativa                                     Umidade Relativa 

 43% 75 %  43% 75 % 

Composição 

CMC/ HPMC 

Glicerol 

(%) 

Módulo de 

Young (MPa) 

Módulo de 

Young (MPa) 

Sorbitol 

(%) 

Módulo de Young 

(MPa) 

Módulo de Young 

(MPa) 

100/0 0 429,5 ± 0,3 157,8 ± 8,1 0 429,5 ± 10,3 157,8 ± 8,1 

50/50 0 313,2 ± 6,8 216,1 ± 6,3 0 313,2 ± 6,8 216,1 ±  6,3 

0/100 0 253,3 ±12,4 182,5 ± 8,9 0 253,3 ±12,4 182,5 ± 8,9 

100/0 10 292,2 ± 8,4 68,6 ± 7,6 10 316,2 ± 11,4 120,9 ± 12,3 

50/50 10 146,4± 14,8 79,7 ± 7,9 10 227,0 ± 13,3 131,0 ± 10,5 

0/100 10 139,9 ± 8,0 120,4 ±  4,6 10 139,9 ± 8,0 128,5 ±11,9 

100/0 20 250,3 ± 11,9 13,1 ± 5,7 20 312,6 ± 14,4 63,5 ± 7,0 

50/50 20 109,2 ± 9,0 27,9 ± 2,4 20 171,5 ± 12,8 45,8 ±  4,2 

0/100 20 108,8 ± 9,1 47,2 ±  5,5 20 108,8 ± 9,1 107,4 ± 5,4 

100/0 30 136,2 ± 8,4 7,1 ± 2,6 30 206,3 ± 11,7 44,0 ± 7,1 

50/50 30 93,0 ±  6,3 18,4 ± 1,8 30 143,0 ± 2,6 38,6  ± 3,7 

0/100 30 90,3 ±  4,5 13,9 ±  4,0 30 90,3 ±  4,5 89,6 ± 1,7 

 
Os resultados encontrados para a umidade relativa de 98% (não mostrados na tabela) 

apresentaram valores inferiores a 7 MPa para todos os filmes. 
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De uma forma geral pode-se observar que o Módulo de Young diminui com o aumento da 

porcentagem de plastificante e diminui ainda mais com o aumento da umidade relativa. Isto se deve 

ao fato de que tanto os plasticantes, quanto as moléculas de água (que atuam como plastificante 

neste caso) conseguem penetrar no filme aumentando o volume livre entre as moléculas dos 

polímeros, aumentando desta forma a elasticidade dos filmes. Entre os dois polímeros utilizados, 

principalmente em umidades relativas menores, os filmes que utilizam glicerol como plastificante 

possuem os menores valores de módulo de Young.  

Nos resultados determinados para a elongação (%) dos filmes (Tabela 2) pode-se comprovar 

que o aumento das % de plastificante e o aumento na UR levam a uma maior elasticidade dos 

filmes, concordando com os resultados encontrados para o Módulo de Young.  Da mesma forma, os 

filmes que utilizam glicerol como plastificante mostraram uma maior porcentagem de elongação do 

que os que utilizaram o sorbitol. 

  

Tabela 2 - Valores de Elongação (E %) dos filmes com utilização dos plastificantes glicerol e 

sorbitol nas porcentagens de 0, 10,  20 e 30% em diferentes umidades relativas (43, 75 e 98%). 

                                                           Umidade Relativa                                                                Umidade Relativa 

 43% 75 % 98%  43% 75 % 98% 

Composição 
CMC/ HPMC 

Glicerol 

(%) 

E (%)  E (%) E (%) Sorbitol 

(%) 

E (%) E (%) E (%) 

100/0 0 4,0 ± 1,4 7,3 ± 2,2 45,6 ±4,80 0 4,0 ± 1,4 7,3 ± 2,2 45,6 ± 4,8 

50/50 0 4,9 ± 1,0 19,1 ± 5,8 20,9 ± 4,6 0 4,9 ± 1,0 19,1 ± 5,8 20,9 ± 4,6 

0/100 0 7,1 ± 0,7 17,3 ± 2,2 16,5 ± 1,3 0 7,1 ± 0,7 17,3 ± 2,2 16,5± 1,3 

100/0 10 4,8 ± 0,4 20,3 ±4,7 87,2 ± 5,0 10 4,0 ± 0,4 16,8 ± 0,8 54,4±8,2 

50/50 10 15,6 ± 2,5 21,5 ± 8,4 30,3 ± 4,7 10 4,9 ± 1,0 20,7 ± 4,9 22,6 ± 0,7 

0/100 10 17,3 ± 3,6 25,3 ± 3,3 45,4 ± 3,6 10 9,2 ± 2,5 20,7± 4,5 26,7± 0,1 

100/0 20 5,3 ± 0,2 24,3 ± 5,0 92,3 ±12,5 20 4,1 ± 0,4 20,3 ± 1,4 65,4±11,5 

50/50 20 16,6 ± 3,5 27,3 ± 3,0 32,8 ± 2,4 20 6,4 ± 2,0 23,2 ± 5,9 28,2 ± 1,8 

0/100 20 25,2 ± 2,3 30,1 ± 2,3 48,4 ± 5,9 20 16,9 ± 4,0 28,7 ± 4,9 35,2 ± 1,7 

100/0 30 6,3 ± 1,7 25,9 ± 1,3 139,1±21,3 30 5,1 ± 1,4 23,7 ± 0,6 72,7±12,0 

50/50 30 25,6 ± 3,7 28,9 ± 2,1 34,3 ± 7,3 30 11,6 ± 3,0 26,2 ± 7,5 32,0 ± 4,5 

0/100 30 29,1 ± 5,1 35,1 ± 3,5 54,2 ± 5,0 30 23,0 ± 3,8 30,5 ± 7,4 40,1± 2,8 

 
 Os valores encontrados para a Tensão de Ruptura (MPa), Tabela 3, mostram a diminuição da 

tensão com o aumento da % de plastificante e aumento da umidade relativa. Sendo que este 

aumento é mais pronunciado com o filme de composição CMC/AS (100/0) o que esta de acordo 

com os resultados anteriores, já que este mesmo filme tem o menor módulo de Young e uma 

percentagem de elongação maior que os demais. 
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Tabela 3 - Valores de tensão de ruptura (MPa) dos filmes com utilização dos plastificantes glicerol  

e sorbitol nas porcentagens de 0, 10,  20 e 30% em diferentes umidades relativas (75 e 98%). 

                                                     Umidade Relativa                                  Umidade Relativa 

 UR 75% UR 98%  UR 75%   UR 98% 

Composição 
CMC/ HPMC 

Glicerol 

(%) 

Tensão 

(MPa) 

Tensão 

(MPa) 

Sorbitol 

(%) 

Tensão 

(MPa) 

Tensão 

(MPa) 

100/0 0 28,4 ± 4,2 0,9 ± 0,3 0 28,4 ±  4,2 0,9± 0,3 

50/50 0 33,8 ± 5,0 4,8± 2,8 0 33,8 ± 5,0 4,8 ± 2,8 

0/100 0 34,8 ± 2,6 2,8 ± 2,5 0 34,8 ± 2,6 2,8 ± 2,5 

100/0 10 20,4 ± 2,6 0,8 ± 0,7 10 28,2 ± 1,6 0,7 ± 0,6 

50/50 10 32,7 ± 5,1 1,5 ± 0,5 10 32,1 ± 8,0 3,6 ± 3,5 

0/100 10 34,5 ± 5,6 0,8 ± 0,6 10 34,0 ± 2,2 2,8 ± 1,8 

100/0 20 14,1 ± 2,9 0,7 ± 0,6 20 25,0 ± 4,9 0,6 ± 0,5 

50/50 20 17,9 ± 2,4 1,5 ± 0,5 20 29,0 ± 2,8 1,8 ± 1,7 

0/100 20 33,2 ± 4,8 0,6 ± 0,5 20 29,6 ± 5,3 2,5 ± 1,1 

100/0 30 9,1 ± 2,8 0,0 ± 0,0 30 20,0 ± 3,6 0,6 ± 0,5 

50/50 30 14,3 ± 2,9 1,3 ± 0,9 30 17,6 ± 2,4 1,5 ± 0,8 

0/100 30 23,2 ± 3,7 0,5 ± 0,4 30 28,7 ± 3,1 2,3 ± 0,6 

 

 De uma forma geral, o efeito do aumento na % de plastificante e o aumento na umidade 

relativa mostrou comportamentos similares, ou seja, a água também atua como plastificante. O 

baixo peso molecular dos plastificantes aumenta a mobilidade molecular da parte amorfa ou 

parcialmente cristalina diminuindo as forças atrativas intermoleculares, aumentando o volume livre 

e consequentemente diminuindo o módulo de Young e a tensão de ruptura e aumentando a 

elongação dos filmes. A diferença obtida entre os filmes que utilizam os diferentes plastificantes 

será melhor explicada nos resultados de absorção de água. 

 
Absorção de água 

Na Figura 1 são mostrados os gráficos obtidos nos estudos de absorção de vapor de água nas 

umidades relativas de 43, 75 e 98% para os filmes sem plastificantes e àqueles com os dois 

plastificantes na porcentagem de 20%. Na umidade relativa de 43 %, foi extremamente difícil a 

medida de ganho de peso, já que há um mínimo de absorção de água na maioria dos filmes nesta 

umidade.  
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Figura 1 – Absorção de água nos filmes de CMC, blenda e HPMC com plastificantes glicerol (gráficos A) e sorbitol  (gráfcos B) na porcentagem de 

20% em umidades relativas 43, 75 e 98% para os filmes: (  )CMC ; (  )CMC/plastificante 20%; (  )CMC/HPMC 50/50;  (  )CMC/HPMC 

50/50 /plastificantes;  (  ) HPMC; (  ) HPMC/plastificante 

 
Verifica-se que com o aumento na umidade relativa há um aumento significativo na 

absorção de água devido a presença de uma quantidade maior de vapores de água no sistema. De 

uma forma geral os filmes que utilizam o plastificante sorbitol possuem menor capacidade de 

absorção de vapores de água que os filmes com o plastificante glicerol. 
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A diferença entre o comportamento de absorção de água deve-se a estrutura molecular dos 

plastificantes. Glicerol e sorbitol são compostos com cadeias moleculares similares, porém, a 

molécula de glicerol é pequena e tem três grupos hidroxilas, enquanto que a molécula de sorbitol 

possui seis grupos hidroxilas. Embora o sorbitol tenha maior número de grupos hidroxilas para 

interagir com a água através de ligações de hidrogênio, a afinidade da água por glicerol é maior 

conforme demonstrado nos gráficos. Portanto, os filmes contendo sorbitol apresentam maiores 

forças intermoleculares mostrando uma baixa capacidade de interação com água.  

 

Conclusões  
 

Os plastificantes, glicerol e sorbitol, promovem um aumento no comportamento elástico dos 

filmes melhorando as propriedades mecânicas dos mesmos, sendo esta mudança mais pronunciada 

quando se utilizou glicerol como plastificante.  

Nos ensaios mecânicos, o polímero CMC apresentou maior elongação e menor módulo de 

elasticidade.  A presença ds plastificantes e os vapores de água reduziram as forças atrativas 

intermoleculares, aumentando o volume livre e a elasticidade do filme em relação a blenda que 

possui características intermediárias aos biopolímeros puros. 

A umidade relativa aumenta significativamente a absorção de água e a porcentagem de 

elongação dos  filmes na UR acima de 75%.   
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