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Utensílios e filmes plásticos são produtos presentes na 

nossa vida cotidiana. O impacto ambiental que possuem 

as embalagens não biodegradáveis de origem 

petroquímica é notável, pois, apesar dos índices de 

reciclagem terem melhorado desde 1989, o panorama de 

destino dos resíduos sólidos ainda está muito aquém do 

desejado. Com uma maior conscientização em relação ao 

descarte de embalagens não biodegradáveis e a 

crescente preocupação em se utilizar menos recursos 

vindos de fontes não renováveis, surgiu outro grupo de 

plásticos, denominados bioplásticos, que constituem uma 

alternativa à utilização de materiais sintéticos. 

A partir da extrusão termoplástica de materiais a base de 

amido, é possível obter filmes biodegradáveis em larga 

escala. O amido tem sido incorporado em materiais 

sintéticos há quase quarenta anos, desde as décadas 70 e 

80 do último século, porém em baixos teores. Atualmente, 

existe um grande número de pesquisas voltadas à 

elaboração de embalagens 100% biodegradáveis com o 

intuito de diminuir o impacto ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais 

Amido nativo de ervilha (Moinho Romariz Ltda), Gelatina 

tipo A (Leiner Davis Gelatin), Glicerol (Vetec) e Fibra de 

coco. 

 

Elaboração dos pellets 

 Para a obtenção dos pellets de amido e gelatina foi 

utilizada uma extrusora, marca BGM (modelo EL-25, São 

Paulo, Brasil). As temperaturas utilizadas nas zonas de 

aquecimento foram 90, 90, 90 e 120 °C, respectivamente. 

Foram obtidos dois lotes distintos de pellets: i) 10% de 

gelatina e 25% de glicerol em relação ao peso do amido; 

ii) 20% de gelatina e 25% de glicerol em relação ao peso 

do amido. 

 

Elaboração dos pellets a serem injetados com adição 

da fibra de coco 

Aos pellets obtidos da extrusão do material contendo 

apenas gelatina e adicionamos fibra de coco. Estas fibras 

passaram por um moinho para redução do tamanho e 

facilitação da dispersão da mesma na mistura. Foram 

elaboradas duas formulações finais, uma contendo 20 g 

de fibra/80 g de amido e outra contendo 10 g de fibra/90 g 

de amido. Para elaboração do material, 100 g de cada 

amostra foram colocadas separadamente em uma drais, 

marca MH Equipments (modelo MH-100, Guarulhos – São 

Paulo, Brasil), para homogeneização da mistura e, em 

seguida, o material foi prensado em uma prensa hidráulica 

a temperatura de 130ºC.  Ao final o material obtido foi 

pelletizado. 

 

Injeção dos materiais 

Os pellets do material desenvolvido com diferentes 

composições foram injetados em uma mini-injetora, 

THERMO SCIENTIFIC HAAKE MiniJet (procedência 

Alemã), a uma temperatura de 140ºC e 250bar.  

 

Morfologia 

Utilizando-se um Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV), modelo Leo 440i, marca LEO operado a 10 kV e 

 

 

50 pA pode-se observar se os compostos do material tiveram ou 

não uma boa interação entre si, gerando assim superfícies 

homogêneas e não homogêneas, respectivamente.  

 

Difratometria de Raio-X 

Com um difratômetro de Raios-X, modelo X´Pert, marca Philips, 

nas seguintes condições de análise: (i) voltagem e corrente: 40 

kV e 40 mA, respectivamente; (ii) faixa de varredura: 2 de 5 a 

30°; (iii) passo: 0,1° e (iv) velocidade 1°/min, dotado de 

monocromador de feixe secundário de grafite, foram obtidos os 

difratogramas das amostras. A variação dos tamanhos dos 

cristais será determinada utilizando-se o PC APD Diffration 

Software. As amostras foram armazenadas a 25°C e 50% de 

UR, e analisadas em triplicata. 

 

Calorimetria de Varredura (DSC) 

Com o auxílio de um calorímetro da TA Instruments (New 

Castle, EUA), modelo TA Q200, com módulo de resfriamento 

por nitrogênio líquido foram obtidas as temperaturas de 

transição vítrea e das variações da entalpia de fusão dos 

materiais. As amostras foram preparadas e pré-condicionadas à 

temperatura de 25°C e com umidade relativa controlada de 50 

%. As medidas foram realizadas em atmosfera inerte de 

nitrogênio gasoso ultra-seco, de grau cromatográfico, a uma 

mesma vazão de alimentação e de arraste de 50 cm3/min. Os 

ensaios tiveram início a uma temperatura de 30ºC e, a partir 

desta, as amostras foram aquecidas a uma taxa de 10ºC/min 

até atingir a temperatura final de 200oC.  

 

 

 

 

 

Os tratamentos térmicos não afetaram de forma brutal a 

cristalinidade dos compostos. 

Os corpos de provas injetados com e sem fibra de coco foram 

de fácil manuseio e desprendimento do molde. Em nenhuma 

das composições foi visto grânulos de amido após a injeção o 

que mostra a eficiência do tratamento térmico.  

Entre as formulações sem adição de fibra de coco a que 

continha 20% de gelatina mostrou-se mais homogênea. Já em 

relação às composições com fibra pode-se dizer que a que 

apresentava 20% de fibra em sua formulação teve uma 

distribuição mais uniforme das fibras e uma superfície mais 

homogênea do que a contendo apenas 10% de fibra. 

 

O difratograma das amostras contendo 10 e 20% de gelatina 

junto a 25% de glicerol pode ser analisado através da figura 12. 

Ambas as composições apresentaram picos cristalinos intensos 

por volta de 2θ igual a 13º e 20º. Um pico de menor intensidade 

também pode ser notado na região de 2θ igual a 22,5º.  

 

 

Figura 3-  MEV das amostras contendo apenas 10 e 20% de 

gelatina, respectivamente. 

 

O resultado mostra que apesar de as modificações feitas terem 

diminuído o grau de cristalinidade das amostras, estas ainda 

apresentam um perfil cristalino. 

 

A figura 2 constitui o difratograma de raios-X das amostras 

contendo 10 e 20% de fibra de coco. 

Figura 2 - Difratograma de Raio X (10% fibra, 20% fibra) 

 

Comparando-se as figuras 1 e 2, nota-se que não houve 

um grande desvio das curvas em relação aos ângulos onde 

os picos de maior intensidade se localizam; por volta de 

Figura 1 - Difratograma de Raio X ( gelatina 10%, gelatina 20%) 

 

Figura 4- MEV das amostras contendo 10 e 20% de fibra, 

respectivamente. 

 

2θ igual a13º e 20º. Contudo, o pico de menor intensidade 

que antes podia ser notado na região de 2θ igual a 

aproximadamente 22,5º passa a não se destacar nas 

amostras contendo fibra de coco.  

 

Verifica-se também que a amostra que contêm 10% de fibra 

adicionada à sua composição possui picos de maior 

intensidade quando comparado com as amostras que contêm 

apenas 10% de gelatina. 

 Já as figuras 3 e 4 mostram as microscopias das amostras 

com diferentes composições e com ou sem adição de fibra de 

coco. 
 

Comparando as micrografias das amostras contendo 10%  de 

fibra com as contendo apenas 10% de gelatina em sua 

composição , nota-se através de pequenos buracos que o 

material com a fibra apresentou-se menos homogêneo do que 

o material sem fibra. Percebe-se também que apesar da fibra 

ter sido bem incorporada pelo material, afinal não há 

presença de poros ou maiores alterações ao redor da fibra, 

esta não se dispersou completamente havendo regiões onde 

há uma maior ou menor concentração.  

A superfície das amostras contendo 20% de fibra mostrou-se 

mais homogênea do que as amostras que continham 10% de 

fibra e tão homogênea quanto as amostras contendo apenas 

20% de gelatina, sem as fibras. Pode-se notar a presença 

esporádica de pequenos poros e confirma-se a boa interação 

entre a fibra e os outros compostos. 

As amostras contendo fibra de coco em diferentes proporções 

também deixaram clara a eficiência do tratamento térmico 

visto que não há grânulos de amido visíveis. 
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O objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar a 

matéria prima biodegradável a base de amido e  gelatina, 

visando a utilização do mesmo para confecção de 

diferentes utensílios descartáveis, com ou sem fibra de 

coco. 


