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1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com os danos causados ao meio ambiente promovido pelo uso de embalagens resistentes à 
degradação estimula a busca por alternativas sustentáveis, com durabilidade reduzida quando descartada 
no meio ambiente e de baixo custo, já que durante muito tempo, materiais derivados da indústria 
petroquímica foram a principal fonte de matéria prima para os polímeros (BORSCHIVER, 2008). Dessa 
forma, essa pesquisa foi desenvolvida com o intuito de produzir filamentos biodegradáveis para impressora 
3D pela técnica FDM, do inglês “Fused Deposition Modeling”, que fabrica objetos pela incorporação de 
várias camadas de material até formar o artefato desejado.  
Esse processo é feito por meio do aquecimento e extrusão de um filamento de polímero termoplástico, no 
qual diversos materiais podem ser empregados para produzir o filamento, bastando, apenas, adaptar ao tipo 
de produto que se deseja fabricar (ASSIS, 2018), que no caso desta pesquisa será a mistura do amido de 
mandioca com poliácido láctico (PLA). Essa é uma tecnologia bastante utilizada em indústrias de plásticos, 
sendo caracterizada por apresentar elevada temperatura e tempo de residência curto (RAMOS, 2012). A 
máquina extrusora pode ser regulada por meio da escolha da temperatura e da velocidade da rosca, 
influenciando no derretimento dos materiais à medida que eles são fundidos e, posteriormente, e na 
formação dos filamentos. Além disso, é necessário se atentar à quantidade correta de cada material para 
produzir uniformemente o filamento que será utilizado na impressora 3D. 
Como citado anteriormente, um dos materiais utilizados para a produção do filamento é o amido de 
mandioca, um polímero natural abundante, de baixo custo, com propriedade biodegradável e característica 
que permite o desenvolvimento de produtos para necessidades específicas do mercado. A amilose e 
amilopectina fazem parte da estrutura do amido e durante a produção de filmes poliméricos, a primeira os 
torna mais resistentes que as outras moléculas (SAKANAKA, 2007). Já o material PLA pode ser derivado 
da fermentação de amidos, como milho ou cana de-açúcar, logo é obtido um polímero termoplástico com 
elevada biodegradabilidade (SILVA et al., 2020). Esse polímero apresenta baixa rigidez, boa 
processabilidade e é termicamente estável, além de não produzir gases tóxicos no decorrer do processo de 
extrusão e não manifestar odor (FERREIRA, 2020). 
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2. METODOLOGIA 
O trabalho teve como 
foco a produção de 
compósitos extrusados 
(filamentos) de PLA 
(poliácido láctico) com 
AM (amido de 
mandioca), a partir das 
etapas mostradas na 
Figura 1. Os polímeros 
utilizados neste 
trabalho foram o PLA 
(NatureWorks, 3D 
LAB Indústria LTDA) 
e o amido de mandioca 
(AM) (Yoki, General Mills Brasil Alimentos, Paranavaí, PR). 
Para a produção dos filamentos foi necessário preparar um total de 10 gramas de material compósito para 
cada ensaio, que foi homogeneizado, em misturador cilíndrico de alumínio manual, durante 3 minutos. As 
amostras, PLA e AM:PLA, foram processadas em extrusora de rosca simples (Filmaq 3D CV, Curitiba-
PR, Brasil) com controle de velocidade. A extrusora foi alimentada de forma contínua e a temperatura da 
zona de aquecimento foi mantida fixa, de acordo com pré-testes. O material obtido sob forma de filamentos 
cilíndricos com auxílio de uma matriz com bico de 3 mm, acoplado à saída da extrusora. 
 
2.1. CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS E FILAMENTOS 
 
2.1.1. Espessura 
Para verificação da espessura média (mm) foi utilizado um paquímetro digital (CD-8, CSX-B, Mitutoyo 
Sul América Ltda, SP, Brasil), com a medição em 10 pontos do filamento (ASTM D 5947-03). 
 
2.1.2. Análise visual (AV) 

 
Figura 2. Escala de análise visual (AV). 

Os filamentos foram avaliados visualmente quanto à uniformidade de cor e textura com o intuito de 
verificar fissuras, bolhas, manchas vistas a olho nu. A digitalização das imagens dos filamentos foi 

Figura 1. Fluxograma das etapas de processo de extrusão de filamento de AM:PLA e PLA. 
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realizada com um celular da marca “Zenfone pro max” em fundo preto. Para apuração da AV, foi utilizada 
uma escala de pontuação (0-10 pontos) para análise dos filamentos, em que se realiza a somatória das 
características propostas e, de acordo com o resultado obtido, classifica-se o material como ótimo (10-8 
pontos), bom (7-5 pontos), ruim (4-3 pontos) e/ou péssimo (2-0 pontos) (Figura 2).

2.1.3. Análise termogravimétrica (TGA)  
 
A Análise Termogravimétrica (TGA) foi realizada a fim de caracterizar a faixa de degradação dos 
filamentos produzidos (PLA e PLA Caracterização de Biomassa, Recursos Analíticos e de Calibração da 
Faculdade de Engenharia Química (UNICAMP), com temperatura variando de 25 °C a 1000 °C e taxa de 
aquecimento de 10 °C/min, em atmosfera de nitrogênio (fluxo de 50 ml/min) em cadinho de alumina. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Com a espessura é possível analisar se o material está homogêneo ou não e, no caso da Figura 3, é possível 
observar que ao extrusar apenas o material PLA, há uma variação significativa do seu diâmetro 
apresentando ondulações, uma vez que os pontos apresentam uma distância considerável entre si, sendo 
mais heterogêneo. Isto é, não foi possível acertar a temperatura ideal para extrusar esse termoplástico, 
visto que quando o filamento está fino significa que a temperatura está elevada, e quando a temperatura 
está baixa o material não extrusa, obstruindo, assim, o bico de extrusão. Porém, com a adição do amido, 
essas variações na espessura diminuíram, promovendo uma melhora na característica de homogeneidade 
do filamento, como SAKANAKA (2007) também observou em seu estudo sobra a capacidade do amido 
em tornar o material mais resistente. Essa análise é perceptível a olho nu também, ao observar as imagens 
dos filamentos na Figura 3, que mostram a superfície do filamento, nas quais apenas o PLA apresenta 
rugosidade em sua estrutura, enquanto a mistura do polímero com amido já evidencia sua forma mais 
homogênea. Além disso, há uma uniformidade de cor nas duas composições, apresentando coloração 
visual branca. Por fim, também é possível analisar a maleabilidade do material, sendo que as amostras não 
manifestaram ser maleáveis, uma característica substancial para o manuseio no processo da impressão 3D. 
 

 
Figura 3. Análise Visual (AV) e de espessura (mm). 

As análises de TGA realizadas em termoplásticos avalia a estabilidade térmica. O filamento de PLA (Fig. 
4) apresentou três estágios distintos: o primeiro com massa estável até a temperatura de 345,98 °C, na qual 
se inicia uma queda de massa, não caracterizando degradação total dos filamentos de PLA. Neste estágio 
ocorreu a perda de somente 64,78% de massa. A partir de 395,26 °C há então a degradação dos filamentos 
de PLA, caracterizada pela perda abrupta do restante da amostra (33,26% de massa) até 472,91 °C. No 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Espessura (mm)

PLA AM:PLA



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

estágio final, observa-se que 1,934% de perda de massa foi em 794,99 °C, restando 0,016% de massa 
correspondente aos resíduos.  
 

 

 

Figura 4. Análises termogravimétricas (TGA) dos filamentos de PLA e de amido com PLA (AM:PLA). 
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4. CONCLUSÕES 
 
A utilização de materiais biodegradáveis mostra-se uma alternativa na busca de novas tecnologias e 
métodos para diminuir o impacto ambiental e o custo de produção. Portanto, neste trabalho, foi possível 
realizar a incorporação do amido de mandioca com o PLA a fim de produzir o filamento biodegradável 
para impressora 3D. Esse biomaterial (AM:PLA) apresentou melhores características com relação a 
estrutura (espessura), uniformidade e estabilidade térmica, quando comparada ao filamento composto 
apenas de PLA. Tais resultados demonstram a viabilidade em sua produção. 
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