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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta como objetivo a utilização de caroços da manga Tommy Atkins, como 

fonte de amido para obtenção de biopolímeros e, também, como fonte de fibras e 

nanowhiskers de celulose, que foram utilizadas como cargas reforçantes em micro e 

nanobiocompósitos poliméricos. As fibras in natura removidas do tegumento do caroço de 

manga foram caracterizadas, bem como as fibras tratadas e nanowhiskers de celulose 

extraídos a partir delas. O amido extraído das amêndoas do caroço apresentou um bom 

rendimento (32%) e elevado grau de pureza. As análises químicas, de cristalinidade e 

morfológicas das fibras in natura, fibras tratadas e nanowhiskers de celulose confirmaram a 

eficácia do tratamento químico realizado em remover os constituintes amorfos (hemicelulose 

e lignina). O amido termoplástico (TPS) obtido de duas fontes, amido de milho e material 

amiláceo de manga, foi produzido em extrusora rosca dupla com a composição em massa de 

62,5% de amido, 9,4% de água e 28,1% de glicerol. O material amiláceo de manga foi o 

objetivo principal deste trabalho para produção de materiais biodegradáveis, e o amido de 

milho foi utilizado durante a etapa de produção para avaliar a processabilidade do amido e 

utilizar como parâmetro de comparação, em função de ser uma fonte convencional de 

obtenção de amido comercial. A incorporação das fibras (6% em massa) e nanowhiskers de 

celulose (1% em massa) em matriz de TPS para obter compósitos e nanocompósitos, 

respectivamente, foi realizada em extrusora monorosca. Os biocompósitos e 

bionanocompósitos poliméricos foram obtidos e os TPS do material amiláceo de manga 

apresentaram melhores resultados de propriedades térmicas e mecânicas quando comparados 

aos TPS de amido de milho. Concluiu-se que os resíduos gerados do processamento 

agroindustrial da manga utilizados apresentaram potencial para a produção de materiais 

biodegradáveis. 

 

Palavras-chave: Amido termoplástico, caroço de manga, compósitos poliméricos, 

nanocompósitos poliméricos, materiais biodegradáveis. 
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ABSTRACT 

 

This employment has the function the utilization of mango seeds Tommy Atkins, like starch 

source to obtain biopolymers and fibers source and nanowhiskers cellulose also, that will be 

use like reinforcing fillers in micro and nanobiocomposites polymeric. The fibers in natura 

removed from tegument mango seed were characterized, as weel as the treated fibers and 

nanowhiskers of cellulose extracted from them. The starch extracted from seed’s almond 

showed a good performance (32%) and a high purity. The chemicals analyzes, of crystallinity 

and morphological of the fibers in natura, treated fibers and nanowhiskers of cellulose 

confirmed the efficacy of the chemical treatement performed to remove amorphous 

constituents (hemicellulose and lignina). The thermoplastic starch (TPS) obtained from two 

sources, corn starch and starchy material mango, was produced in a twin screw extruder with 

compositon mass of 62,5% of starch, 9,4% of water and 28,1% of glycerol. The starch 

material mango was the main objective of this work for the production of biodegradable 

materials, and the starch corn was utilized during the production stage to evaluate the 

processability of the starch and use as parameter for comparison, according of being a 

conventional source for obtaining conventional comercial starch. The incorporation of fibers 

(6% in mass) and nanowhiskers cellulose (1% in mass) in matrix of TPS to obtain composite 

and nanocomposite, respectively, it was performed in single screw extruder. The 

biocomposites and bionanocomposites polymeric were obtained and the TPS from starchy 

material mango presented better results of thermal and mechanicals properties when 

compared to TPS corn starch. Concludes that the sediment generated of the agroindustrial 

processing mango used presents potencial to producing of biodegradables materials. 

 

Keywords: Thermoplastic starch, mango seeds, polymeric composites, polymeric 

nanocomposites, biodegradables materials. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Produtos confeccionados a partir de materiais poliméricos não biodegradáveis, 

provenientes de fontes fósseis, têm se tornado um problema ambiental devido ao crescente 

número de descartes sem fins apropriados, e ao longo tempo de degradação desses materiais. 

Vários países no mundo têm reconhecido à necessidade de se reduzir a quantidade de 

materiais plásticos desperdiçados e descartados, incentivando a reciclagem (DA RÓZ, 2003). 

A produção e utilização de polímeros biodegradáveis surgem como uma alternativa 

para substituição dos plásticos sintéticos. Segundo Guilbert (1986), pelo menos um dos 

constituintes de filmes poliméricos biodegradáveis deve ser uma macromolécula capaz de 

formar uma matriz contínua e de alta coesão. As macromoléculas mais utilizadas são as 

proteínas (colágeno, glúten e zeína) e os polissacarídeos (alginato, pectina, amido e celulose) 

(KESTER, FENNEMA, 1986). O amido tem a vantagem de ser um recurso natural abundante 

e renovável. Além disso, está presente sob várias formas em função da origem da matéria-

prima (VILPOULX, AVEROUS, 2003). 

O amido pode ser processado termicamente por extrusão, injeção e compressão. Em 

processos de mistura por extrusão, a gelatinização do amido normalmente é alcançada com 

baixo teor de umidade sob condições de aquecimento, alto cisalhamento e alta pressão, 

convertendo o amido nativo em amido termoplástico (JIMÉNEZ, 2012).  

Embora o amido termoplástico apresente baixas propriedades mecânicas, pesquisas 

já demonstraram que filmes de amido reforçados com fibras vegetais possuem melhor 

resistência à tração e maior rigidez. Além disso, quando estas fibras são adicionadas a filmes 

de amido aumenta a estabilidade quanto à permeabilidade ao vapor de água (GALICIA-

GARCÍA et al., 2012). 

As fibras de celulose convertidas em escala nanométrica podem induzir propriedades 

mecânicas muito mais elevadas em matrizes poliméricas no que diz respeito às microfibras, 

devido à sua maior cristalinidade e melhores propriedades mecânicas combinadas com uma 

boa dispersão, maior área superficial e adesão entre as interfaces dos materiais 

(PANAITESCU et al., 2011). 

Nesse sentido, os compósitos e nanocompósitos biodegradáveis, produzidos a partir 

de produtos e subprodutos agropecuários, têm atraído o interesse de muitos pesquisadores.  

Dentre as pesquisas nesta área, as que avançam na busca de propriedades especiais e 

controláveis no nível molecular vêm se destacando devido ao seu enorme potencial de 
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aplicação nos mais variados setores industriais e ao impacto que seus resultados podem gerar 

ao desenvolvimento tecnológico, econômico e ambiental (DURAN, 2006).  

O Brasil tem posição mundial privilegiada por dispor de matérias-primas renováveis 

a baixo custo (fontes de carbono e energia) e por, potencialmente, possuir mão-de-obra 

qualificada, apresentando oportunidade de se tornar uma plataforma mundial produtora e 

exportadora de biopolímeros, desde que ações concretas de financiamento e de organização 

das atividades de P&D sejam estabelecidas pelos órgãos públicos, em consonância com os 

setores produtivos do país (PRADELLA, 2006). 

A agroindústria de frutos tropicais representa uma importante atividade produtiva 

para o desenvolvimento sócio econômico brasileiro. As indústrias de polpas e sucos de certas 

frutas, a exemplo da manga (Mangifera indica), cultivada em grande escala, no território 

brasileiro, geram quantidades consideráveis de resíduos (cascas e caroços), descartados de 

forma inapropriada, provenientes do processamento de toneladas de frutas. 

Sendo assim, este trabalho visa o aproveitamento dos resíduos gerados na 

agroindústria da manga, a partir do desenvolvimento de materiais biodegradáveis utilizando 

como matéria-prima amido, fibras e nanowhiskers de celulose extraídos do caroço da manga. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Utilizar caroços de manga, como fonte de amido para obtenção de biopolímeros e, 

também, como fonte de fibras e nanowhiskers de celulose a serem utilizadas como cargas 

reforçantes em micro e nanobiocompósitos poliméricos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Obter o material amiláceo a partir das amêndoas dos caroços de manga e realizar a sua 

caracterização por meio de análises química, morfológica, térmica e difratometria de raios X; 

 Realizar tratamentos químicos em fibras in natura obtidas do tegumento dos caroços de 

manga com o intuito de remover a parte amorfa (hemicelulose e lignina) e outros constituintes 

das fibras; 

 Caracterizar as fibras in natura e tratadas quimicamente quanto à composição química, 

morfologia, cristalinidade e ao comportamento térmico; 

 Obter nanowhiskers de celulose a partir de fibras branqueadas e realizar caracterizações 

química, térmica, morfológica e difração de raios X; 

 Converter material amiláceo obtido das amêndoas do caroço da manga e amido nativo de 

milho em amido termoplástico (TPS) pela técnica de extrusão. Utilizar o TPS como matriz 

polimérica reforçada com fibras branqueadas e nanowhiskers de celulose para obtenção de 

biocompósitos e bionanocompósitos poliméricos, respectivamente; 

 Avaliar os TPS, compósitos e nanocompósitos a partir de suas propriedades reológicas, 

óptica, de barreira, térmica, morfológica e mecânica.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Resíduos da agroindústria da manga  

 

A mangueira (Mangifera indica L.) pertence à classe das Dicotiledôneas e à família 

Anacardiaceae. O gênero Mangifera inclui cerca de 60 espécies, das quais a M. indica é a 

mais importante, embora existam outras espécies que produzem frutos comestíveis, como M. 

altíssima, M. caesia, M. lagenifera, M. macrocarpa, M. odorata e M. sylvatica (SANTOS-

SEREJO, 2005). 

A comercialização da manga no mercado interno brasileiro centraliza-se 

principalmente na variedade Tommy Atkins. Originada da Flórida, nos Estados Unidos, essa 

variedade possui fruto de tamanho médio para grande (peso médio de 460g), produções 

elevadas, resistência ao transporte, com casca espessa e formato oval, e apresenta coloração 

do fruto atraente (laranja-amarela coberta com vermelho), polpa firme, suculenta e teor de 

fibra médio (COSTA; SANTOS, 2004). 

A manga se classifica como um fruto do tipo drupa, por ser um fruto carnoso e 

indeiscente (que não se abre) cuja região central contém um caroço duro, que consiste em um 

endocarpo pétreo rodeando a semente. O fruto é constituído por duas partes principais: 

pericarpo e semente (Figura 1). O pericarpo compõe-se de três camadas: epicarpo (camada 

mais externa), mesocarpo (camada intermediária comestível) e endocarpo (camada que 

envolve a semente). Enquanto que a semente é constituída pelo tegumento (envoltório rígido) 

e as amêndoas, formada pelo embrião e o endosperma (JUDD et al., 2009). 

 

 

Figura 1 - Componentes do fruto (A) e da semente da manga (B). 
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Atualmente, a mangicultura é uma das principais atividades do agronegócio frutícola 

do mundo e no Brasil, apresentando desempenho crescente nos últimos anos. Esta atividade 

divide-se basicamente em duas rotas de produção, uma para o consumo de frutas in natura 

para o mercado interno e externo; e outra para a sua agroindustrialização, notadamente para 

produção de sucos de frutas e polpas de frutas. 

Em 2011, a Índia produziu cerca de 15,8 milhões toneladas de manga e se destacou 

como o país que mais produziu esta fruta, abrangendo mais de 42% da produção total. O 

Brasil ficou em sétimo lugar, com uma produção de 1,2 milhões toneladas, representando 3% 

do total produzido no mundo (FAO, 2011). 

A produção de manga no Brasil centraliza-se principalmente na variedade Tommy 

Atkins. O Nordeste brasileiro é a principal região produtora de manga e abrange 70% (878 mil 

toneladas) da produção nacional, destacando-se os estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e 

Rio Grande do Norte, responsáveis por produzir, respectivamente, 42, 17, 4 e 3% do total 

produzido no país (IBGE, 2011). 

No tocante ao seu aproveitamento agroindustrial, há grande ausência de dados 

atualizados do seu consumo junto às agroindústrias. Entretanto, estima-se preliminarmente 

que cerca de 5 a 6% da produção de manga seja absorvida pela agroindústria (VIEIRA, 2007). 

Analisando a produção de manga em 2011, estabelece-se um indicativo de uso 

preliminar de cerca de 59 a 71 mil toneladas de manga junto às agroindústrias. 

Aproximadamente 40 a 60% do fruto são perdidos como resíduos durante o processamento 

(KAUR et al, 2004). O destino desses resíduos gerados no processamento de frutas, como a 

manga, ainda é inadequado. Devido à grande quantidade de resíduos (casca e sementes) 

gerada por tonelada de polpa e sucos produzidos torna-se importante a pesquisa por soluções 

que visem o aproveitamento dos mesmos.  

Segundo Medina (1981), a casca lenhosa e fibrosa do caroço alcança cerca de 50% 

do seu peso total da manga e a película envolvendo a amêndoa cerca de 2%. A amêndoa em si 

varia em torno de 48%. Esta contém aproximadamente 6 a 15% de matéria graxa, 40 a 50% 

de amido e 12 a 18% de ácido tânico. As amêndoas de manga têm sido consideradas como 

fonte potencial de amido. 

Neste contexto, verifica-se a oportunidade e a necessidade de adotar medidas de 

aproveitamento desses resíduos através do incentivo no desenvolvimento de pesquisas, que 

ainda são reduzidas, que busquem uma utilização de modo eficiente e seguro para o meio 

ambiente. Neste sentido, a obtenção de compósitos e nanocompósitos poliméricos a partir de 
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fibras, nanowhiskers de celulose e amido extraídos do caroço da manga, surge como 

alternativa para aproveitar e agregar valor a esses resíduos. 

 

3.2 Polímeros biodegradáveis 

 

O consumo dos polímeros no Brasil é crescente e, de acordo com a Associação 

Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST), em 2011 o consumo brasileiro atingiu uma 

quantidade significativa de 6,89 milhões toneladas. 

Os resíduos gerados de polímeros derivados do petróleo pós-consumo e pós-

industriais são fontes de poluição que causam inúmeros problemas ambientais e também 

representam um grande desafio para o gerenciamento do lixo em grandes cidades. Com o 

consumo crescente de polímeros em diversos setores da indústria, estes problemas tendem a 

ser agravados se não forem adotadas políticas eficientes de reciclagem destes materiais 

(FERREIRA; FONSECA; SARON, 2011). 

Em face das recorrentes crises de preço do petróleo e do aumento da percepção 

pública e governamental da necessidade de desenvolvimento de processos e produtos 

ecologicamente mais amigáveis, o uso de fontes de matérias-primas renováveis e o 

processamento biotecnológico destas fontes tem se tornado objeto de grande interesse de 

muitas empresas (PRADELLA, 2006). Desta forma, os polímeros biodegradáveis e 

compostáveis, especialmente os oriundos de fontes renováveis, surgem como solução para o 

desenvolvimento de novas tecnologias que visem, entre outros aspectos, a preservação 

ambiental. 

Como já relatado por Doty (2005), o estado da Califórnia (EUA) promulgou uma 

legislação que exige o atendimento de Normas ASTM para que produtos possam ser 

anunciados como degradáveis, biodegradáveis ou compostáveis, as seguintes definições são 

transcritas da norma ASTM 6400-04 "Especificação Padrão para Plásticos Compostáveis" 

(Standard Specifications for Compostable Plastics): 

 Plástico Biodegradável: um plástico no qual a degradação resulta da ação de micro-

organismos de ocorrência natural, tais como bactérias, fungos e algas;  

 Plástico Compostável: Um plástico que experimenta degradação por processos biológicos 

durante a compostagem, produzindo CO2, água, componentes inorgânicos e biomassa a 

uma taxa consistente com outros materiais compostáveis conhecidos e que não deixa 

qualquer material visível, perceptível ou tóxico;  
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 Plástico Degradável: Um plástico projetado para experimentar uma mudança significativa 

em sua estrutura química sob condições ambientais específicas, resultando em uma perda 

de algumas propriedades que podem ser medidas por métodos de teste padrão apropriados 

ao plástico e sua aplicação em período de tempo que determina a sua classificação. 

O primeiro plástico biodegradável foi registrado na Inglaterra em 1982 com o nome 

comercial de Biopol, um poliéster denominado poli (hidroxibutirato) (PHB), obtido por via 

microbiana de bactérias do gênero Alcaligenes com propriedades físicas semelhantes as do 

polipropileno (LOPES, 2007). Desde então, várias empresas desenvolveram plásticos de 

caráter biodegradável. 

Em 1990, nos EUA, a empresa Warner Lambert registrou a patente de seu primeiro 

plástico biodegradável a base de amido (Novon) para produção de espumas, sacos e sacolas. 

Outro plástico a base de amido (Mater Bi) foi lançado pela Novamont North America Inc. 

Estas resinas poliméricas biodegradáveis são moldadas por extrusão, sopro e injeção. No 

Brasil, em 1992, a empresa PHB Industrial desenvolveu a produção de PHB, a partir da cana-

de-açúcar, registrado com o nome de Biocycle, um produto biocompatível e ecologicamente 

correto (LOPES, 2007).  

Em 1997 foi formada nos EUA a Cargill Dow LLC (Cargill + Dow Chemical) para 

desenvolvimento e comercialização do plástico biodegradável EcoPLA obtido a partir do 

poli(ácido lático) (PLA), extraído do milho. Posteriormente, a empresa passa a se chamar 

Nature Works PLA. Em 2000, cerca de 85 % dos bioplásticos existentes no mercado 

internacional são produzidos a partir do amido (LOPES, 2007).  

A BASF desenvolveu em 2006 um novo plástico biodegradável chamado Ecovio, 

uma mistura de EcoPLA, produzido pela Nature Works PLA, e o poliéster Ecoflex, de sua 

própria fabricação. A indústria brasileira Braskem, maior empresa petroquímica da América 

Latina, anuncia em 2007 o desenvolvimento de tecnologia para produzir plástico verde 

(Polietileno Linear de Alta Densidade, PELAD) a partir do etanol de cana-de-açúcar (LOPES, 

2007).  

Em 2012, a produção de polímeros biodegradáveis foi de 269 mil toneladas na 

América do Norte, Europa e Ásia. A Europa foi o mercado dominante consumindo 55% do 

consumo mundial, a América do Norte foi responsável por 29% e a Ásia 16%. Os dois 

polímeros comerciais biodegradáveis mais importantes foram o poli(ácido lático) e polímeros 

à base de amido, o que representa cerca de 47% e 41%, respectivamente, do total de 

polímeros biodegradáveis consumidos. Na Europa, destaca-se o consumo de polímeros 
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biodegradáveis à base de amido, o que representa 62% do mercado, seguido pelo PLA (24%) 

e outros (14%) (IHS, 2013).  

Devido a sua alta disponibilidade, o amido tem sido bastante estudado no sentido de 

ser modificado ou misturado com outras substâncias químicas para melhoramento de sua 

processabilidade, formando uma família bastante versátil de bioplásticos. Os polímeros de 

amido apresentam potencial para substituição parcial de alguns polímeros sintéticos, tais 

como, polietileno de alta e de baixa densidade, polipropileno e poliestireno (PRADELLA, 

2006).  

O amido termoplástico pode ser empregado para produção de saco de lixo, filmes 

para proteger alimentos, fraldas infantis, hastes flexíveis com pontas de algodão para uso na 

higiene pessoal, na agricultura vem sendo empregado como filme na cobertura do solo e 

recipientes para plantas. Também pode ser usado na preparação de cápsulas, na substituição 

do poliestireno expandido (ISOPOR®) na proteção de equipamentos durante o transporte; na 

produção de talheres, pratos e copos descartáveis, na fabricação de canetas, lapiseiras, 

brinquedos e outras aplicações onde o caráter biodegradável seja requerido (DA RÓZ, 2003). 

 

3.3 Amido 

 

O amido é o polissacarídeo de armazenamento mais importante nas células vegetais. 

As moléculas de amido são altamente hidratadas, porque elas têm muitos grupos hidroxila 

expostos e capazes de formar ligações de hidrogênio com a água. O amido pode ser 

encontrado em todos os órgãos da maioria das plantas superiores. Mas ele é especialmente 

abundante nos tubérculos, como as batatas; nas raízes, a exemplo da mandioca; e nas 

sementes, como os grãos de milho (NELSON; COX, 2002). 

O uso do amido nativo é muito diversificado. No Brasil ocorre, principalmente, em 

indústrias alimentícias, além de metalúrgica, mineração, construção, cosmética, farmacêutica, 

papel e papelão, têxtil, e outras (ABAM, 2004).  

O amido é organizado em partículas discretas, grânulos cujo tamanho, a forma, 

composição, morfologia e estrutura supramolecular dependem da fonte botânica. Os 

diâmetros dos grânulos variam geralmente de menos do que 1 µm a mais de 100 µm, e as 

formas podem ser regulares (por exemplo, esférica, ovóide, ou angular) ou bastante irregular. 

Os grânulos de amido são partículas parcialmente cristalinas compostas 

principalmente por dois homopolímeros de glicopiranose com estruturas diferentes: a amilose 

e amilopectina (BERTOLINI, 2010). Esses grânulos, presentes em diferentes fontes 
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botânicas, já foram caracterizados quanto ao seu tamanho, forma e composição química 

(amilose-amilopectina) conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Características de amido de diferentes fontes. 

Fonte Forma do grânulo Diâmetro (µm) Amilose (%) Amilopectina (%) 

Milho 

 

5-26 28 72 

Arroz 

 

3-8 30 70 

Mandioca 

 

5-30 14-18 86-82 

Batata 

 

15-100 18-20 82-80 

Fonte: GUINESI et al. (2006) com adaptações. 

 

3.3.1 Química do Amido 

 

Como já mencionado, o amido contém dois tipos de polímeros da glicose, a amilose 

e a amilopectina apresentadas na Figura 2. O primeiro consiste de cadeias longas, não 

ramificadas de unidades de D-glicose conectada por ligações (α-1,4), mostrado na Figura 2A. 

Tais cadeias variam em massa molar entre 10
1
-10

2 
Kg.mol

-1
. A amilopectina também possui 

elevada massa molar (10
4
-10

6 
Kg.mol

-1
), porém ao contrário da amilose, é altamente 

ramificada. As ligações glicosídicas encontradas entre as unidades de glicose nas cadeias 

principais da amilopectina são (α-1,4), mas nos pontos de ramificação (cerca de 1 a cada 24 a 

30 unidades) são unidas por ligações (α-1,6) mostradas na Figura 2B (NELSON; COX, 2002). 
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Figura 2 - Estrutura química da amilose (A) e amilopectina (B). 

Fonte: GOFFIN (2010) com adaptações. 

 

Amilose é um polímero essencialmente linear (apesar de evidências sugerirem 

algumas ramificações). A sua estrutura pode apresentar-se como uma hélice hidrofóbica, 

apresentada na Figura 3, permitindo a formação de um complexo com os ácidos graxos livres, 

componentes de ácidos graxos de glicerídeos, alguns álcoois e iodo (BERTOLINI, 2010).  

 

 

Figura 3 - As ligações α-1,4-glicosídicas na amilose fazem com que ela forme uma hélice 

anti-horária. Muitos de seus grupos formam ligações de hidrogênio com moléculas de água. 

Fonte: BRUICE (2006). 

 

A configuração ordenada no arranjo de empacotamento das cadeias de amilopectina 

contribui para a natureza cristalina do grânulo de amido (BERTOLINI, 2010).  

Uma molécula de amilopectina é constituída por uma cadeia principal C, que carrega 

o grupo redutor da molécula, e numerosas cadeias ramificadas denominadas cadeias A e B 

apresentada na Figura 4A. As cadeias A são aquelas conectadas a outras cadeias a partir de 

ligações α-1,6, mas não carregam qualquer ramificação. As cadeias B são aquelas conectadas 
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a outras cadeias também por ligações α-1,6, que possuem uma ou mais cadeias A ou B ligadas 

a ela pelo mesmo tipo de ligação (CEREDA et al., 2001).  

As ramificações das cadeias da amilopectina consistem de um grande número de 

cadeias laterais lineares curtas, arranjadas em duplas hélices, formando cachos ou clusters 

com 60 Å de comprimento. Essas estruturas são muito compactas, resultando em regiões 

cristalinas e se alternam com regiões amorfas que, por sua vez, são pouco ramificadas, menos 

compactas (Figura 4B) (CORDENUNSI, 2006).  

 

 

Figura 4 - Estrutura da amilopectina (A) e organização das regiões amorfas e cristalinas da 

estrutura que gera as camadas concêntricas no grânulo de amido (B). 

Fonte: SAJILATA; SINGHAL; KULKARNI (2006). 

 

A cristalinidade dos grânulos de amido reflete a organização de macromoléculas de 

amilopectina, enquanto que a amilose torna-se a maior parte dos materiais amorfos que são 

aleatoriamente distribuídos entre os aglomerados de amilopectina. Sob luz polarizada, os 

grânulos de amido apresentam o formato de Cruz de Malta característico mostrado na Figura 

5, refletindo sua estrutura birrefringente, indicando um alto grau de ordem dentro do grânulo, 

ressaltando que o empacotamento da amilose e amilopectina é radial (BERTOLINI, 2010). 
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Figura 5 - Cruz de Malta em grânulos de amido observado sob luz polarizada. 

Fonte: WAIGH et al. (1997) citado por BERTOLINI (2010).  

 

As propriedades do amido dependem fortemente da composição e de sua origem 

biológica. Pode haver diferenças, tais como massa molar, grau de polimerização, 

cristalinidade, poder complexante, tendência à retrogradação, e em propriedades como 

temperatura de gelatinização, solubilidade, viscosidade, degradação etc (MEUSER et al., 

1993). A Tabela 2 apresenta as principais propriedades do amido relacionadas às suas 

macromoléculas constituintes, amilose e amilopectina.  

 

Tabela 2 - Resumo das principais propriedades das macromoléculas que compõem o amido.  

Propriedade Amilose Amilopectina 

Tipo de união 99% de ligações α-(1→4) e 

1% de ligações α-(1→6) 

95% de ligações α-(1→4) e  

5% de ligações α-(1→6) 

Forma Linear Ramificada 

Massa molar 1,6-7 x 10
5 

4-5 x 10
8 

Grau de polimerização ≤ 7.000 ≥ 7.000 

Morfologia Amorfa Cristalina 

Retrogradação Alta Baixa 

Fonte: MEUSER et al. (1993). 

 

3.3.2 Cristalinidade do amido 

 

A ordem cristalina dos grânulos de amido nativo tem sido estudada pela técnica de 

difração de raios X com base nas intensidades, nos ângulos de reflexão e nos espaçamentos de 
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Bragg. Assim, os grânulos apresentam padrões de cristalinidades que variam conforme a fonte 

botânica e são classificados como tipo A (típico de cereal), B (típico de tubérculo) ou C 

(típico de raiz) (STEPHEN; PHILLIPS; WILLIAMS, 2006). 

No amido do tipo A, as duplas hélices de amilopectina são empacotadas na forma 

monoclínica e contém 12 resíduos de glicose em cada dupla hélice com 4-8 moléculas de água 

localizada entre as hélices visualizada na Figura 6 (STEPHEN; PHILLIPS; WILLIAMS, 

2006). 

 

 

Figura 6 - Polimorfo do amido de cristalinidade do tipo A.  

Fonte: STEPHEN; PHILLIPS; WILLIAMS (2006). 

 

No amido do tipo B as duplas hélices são empacotadas numa forma de célula unitária 

hexagonal e com 36 moléculas de água entre as duplas hélices (Figura 7). O polimorfismo C é 

uma mistura dos polimorfos A e B (STEPHEN; PHILLIPS; WILLIAMS, 2006). 

No amido nativo, a amilopectina é considerada como predominantemente 

responsável pela cristalinidade dos grânulos, variando de 15-45% de acordo com origem 

botânica. A cristalinidade é também dependente do comprimento da cadeia de amilopectina e 

das suas ramificações (ZOBEL; STEPHEN, 1996). As regiões cristalinas são formadas por 
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camadas de 120-400 nm de espessura, compostas por lamelas semi-cristalinas e cristalinas, 

que formam o empacotamento de grânulos (FRENCH, 1984; DONALD et al., 1997). 

 

 

Figura 7 - Polimorfo do amido com cristalinidade do tipo B. 

Fonte: STEPHEN; PHILLIPS; WILLIAMS (2006). 

 

3.3.3 Propriedades do amido 

 

3.3.3.1 Gelatinização 

 

Durante o aquecimento de suspensões de amido em excesso de água (>60%), os 

grânulos incham irreversivelmente com o rompimento das ligações de hidrogênio entre as 

moléculas de amilose e amilopectina (BELLO-PÉREZ; MONTEALVO; ACEVEDO, 2006). 

No processo de gelatinização ocorre perda da organização estrutural (perda da 

birrefringência) com a fusão dos cristais. A gelatinização se inicia no hilum e se expande 

rapidamente para a periferia do grânulo nativo (Figura 8I), ocorrendo primeiramente nas 

regiões amorfas devido à fragilidade das ligações de hidrogênio nessas áreas, ao contrário do 

que ocorre nas regiões cristalinas representada na Figura 8(IIa) (SINGH et al., 2003). 
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Figura 8 - Representação esquemática das alterações que ocorrem numa mistura de amido-

água durante o aquecimento, resfriamento e armazenamento.  

Fonte: GOESAERT et al. (2005) com adaptações. 

 

Quando os grânulos continuam a se expandir na presença de água e aquecimento, a 

água é incorporada na estrutura do grânulo e componentes mais solúveis como a amilose, se 

dissociam e se difundem para fora do grânulo (Figura 8IIb) (TEIXEIRA, 2007). Estas 

mudanças moleculares levam a um aumento na viscosidade da amostra. Desta forma, quando 

os grânulos são aquecidos em água a temperaturas maiores, é atingido um limite em que os 

grânulos inchados perdem a ordem estrutural devido à fusão dos cristais e das estruturas 

helicoidais (BELLO-PÉREZ; MONTEALVO; ACEVEDO, 2006). 

O conjunto de mudanças que envolvem a ruptura da estrutura granular, o 

inchamento, a hidratação e a solubilização das moléculas de amido são definidos como o fim 

da gelatinização (THARANATHAN, 2002). 

A gelatinização pode ser caracterizada por uma endoterma obtida por meio de 

calorimetria exploratória diferencial, devido à perda da birrefringência analisada por meio de 

luz polarizada (perda da Cruz de Malta) e pelo desaparecimento da cristalinidade evidenciada 

por difração de raios X (GARCIA et al., 1997, FREDRIKSSON et al., 1998). 

Por outro lado, quando o amido é aquecido na presença de pequenas quantidades de 

água, o fenômeno que indica o rompimento dos seus grânulos é conhecido como fusão, e 

exige temperaturas bem maiores para acontecer que a gelatinização. O processo de fusão 

consiste no inchamento dos grânulos devido à absorção de moléculas de água, seguido pela 

fusão dos domínios cristalinos e das estruturas helicoidais, à medida que se observa a perda da 

ordenação de curto alcance, ou seja, entre segmentos vizinhos (JANG; PYUN, 1996, QU et 

al., 1994). 
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Segundo Singh et al. (2003) as propriedades de inchamento e gelatinização são 

controladas, em parte, pela estrutura molecular da amilopectina (comprimento de cadeia, 

extensão de ramificação e massa molar), composição do amido (proporção 

amilose:amilopectina e teor de fósforo) e arquitetura granular (proporção de regiões 

cristalinas e amorfas). Normalmente, altas temperaturas de transição têm sido associadas a 

altos graus de cristalinidade, os quais fornecem a estabilidade estrutural e tornam os grânulos 

mais resistentes à gelatinização. 

 

3.3.3.2 Retrogradação 

 

O fenômeno de retrogradação pode ser descrito como o processo de gelificação com 

formação de uma rede de amilose (retrogradação da amilose) durante o resfriamento da pasta 

de amido e a formação de macromoléculas de amilopectina ordenadas ou cristalina 

(retrogradação da amilopectina) durante o armazenamento (GOESAERT et al., 2005). 

Com o passar do tempo, as moléculas do amido vão perdendo energia e as ligações 

de hidrogênio tornam-se mais fortes, assim, as cadeias começam a reassociar-se num estado 

mais ordenado. Essa reassociação culmina com a formação de simples e duplas hélices, 

resultando na formação de zonas de junção entre as moléculas, formando áreas cristalinas 

(Figura 8 IIIa e IIIb). Como a área cristalizada altera o índice de refração, o gel vai se 

tornando mais opaco à medida que a retrogradação se processa (ELIASSON, 1996). 

A amilose retrograda mais rapidamente, tendo forte tendência a reassociar-se por 

meio da formação de pontes de hidrogênio com outras moléculas de amilose adjacentes, 

formando estruturas cristalinas de duplas hélices quando a solução esfria e se mantém por 

longo período de tempo. A amilose apresenta endoterma de fusão de 140°C a 180°C, e a 

presença de ácidos graxos livres ou lipídios favorece a formação de complexos de inclusão. 

Por outro lado, a amilopectina retrograda numa taxa muito menor durante um longo período 

de tempo, e sua endoterma de fusão é menor, aproximadamente, 45°C a 60°C (DERNADIN, 

SILVA, 2009). 

 

3.4 Amido termoplástico (TPS) 

 

O interesse em utilizar polímeros naturais e biodegradáveis, a exemplo do amido, 

para produzir plásticos biodegradáveis existe desde a década de 1970 quando a consciência 

ambiental foi aumentando drasticamente (MITRUS, 2009). 
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A possibilidade de transformar o amido nativo em um material com propriedades 

termoplásticas tem futuro promissor, porque o amido é um recurso abundante, barato, 

renovável, além de ser obtido de diversas fontes botânicas. O amido se biodegrada em dióxido 

de carbono e água num período de tempo relativamente curto comparando-se aos polímeros 

sintéticos. Tendo em vista certas desvantagens em tecnologias existentes para fabricar 

polímeros biodegradáveis, estudos recentes têm sido realizados com a finalidade de obter 

itens comerciais, produzidos a partir de amido como uma alternativa de substituição de 

polímeros sintéticos (MITRUS, 2009). 

O amido não é um verdadeiro termoplástico, mas quando submetido a um processo 

termo-mecânico em presença de um plastificante como, por exemplo, água, glicerol ou 

sorbitol, este polímero perde sua estrutura granular semicristalina e adquire o comportamento 

similar ao de um termoplástico fundido, ou seja, o amido funde e escoa, permitindo seu uso 

em equipamentos de injeção, extrusão e sopro, como os utilizados para o processamento de 

plásticos sintéticos (Figura 9) (LOURDIN et al., 1999). 

 

 

Figura 9 - Amido termoplástico com diferentes teores de glicerol: 15% (A) e 25% (B). 

Fonte: JANSSEN, MOSCICKI (2009). 

 

3.4.1 Uso de plastificantes 

 

Os plastificantes normalmente são líquidos utilizados para aumentar a flexibilidade e 

distensibilidade do composto na temperatura de utilização da peça pronta (CANEVAROLO 

JR., 2006).  

A presença de um plastificante se faz necessária no processamento de amido 

termoplástico, pois a temperatura de transição vítrea (Tggrânulo) e a temperatura de fusão do 

amido granular seco são mais altas do que a sua temperatura de decomposição. Portanto, o 
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plastificante evita a decomposição dos grânulos antes de sua desestruturação (NASHED; 

RUTGERS; SOPADE, 2003).  

Estudos revelam que a plastificação do amido origina alterações na cadeia polimérica 

como o aumento de flexibilidade seguido por diminuição na resistência mecânica, 

temperatura de transição vítrea e barreira a gases e vapor de água (WAN; GALEMBECK; 

GALEMBECK, 2001). A redução das forças intermoleculares da rede amilácea em 

consequência da coesão da molécula e do aumento do volume livre promove o efeito 

plastificante com o aumento da mobilidade das cadeias poliméricas (RABELLO, 2001; 

GUILBERT; BIQUET, 1995).  

O TPS produzido a partir de amido utilizando apenas água como plastificante se 

torna muito frágil à temperatura ambiente. Para aumentar a flexibilidade do material e para 

melhorar o processamento são utilizados, plastificantes, tais como xilitol, sorbitol, maltitol, 

ácido esteárico, sacarose, uréia, etilenoglicol, propilenoglicol, dietilenoglicol, 1,4-butanodiol, 

(MATEW; DUFRESNE, 2002; PUSHPADASS; MARX; HANNA, 2008; DA RÓZ, 2004). 

Entretanto, a opção do glicerol (1,2,3 propanotriol), representado na Figura 10, como 

plastificante ao polímero de amido se deve a sua compatibilidade (BASTIOLLI, 1995; 

GUILBERT; BIQUET, 1995).  

O glicerol, representado na Figura 10, é reconhecido como substância atóxica e 

apresenta como características ser um líquido oleoso, incolor, viscoso e de sabor doce, solúvel 

em água e álcool em todas as proporções; pouco solúvel em éter, acetato de etila e dioxano; e 

insolúvel em hidrocarbonetos (ARRUDA; RODRIGUES; FELIPE, 2006). 

 

 

Figura 10 - Estrutura química do glicerol. 

 

3.4.2 Cristalinidade dos TPS 

 

Três estruturas cristalinas formadas por hélices simples de amilose têm sido 

observadas em materiais termoplásticos, dependendo das condições de processamento e da 

composição. Estruturas cristalinas do tipo VA (não hidratada), do tipo VH (hidratada) e do tipo 

EH. Esta última não é estável e sob a influência da umidade durante o armazenamento a 
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cristalinidade muda para o tipo VH (VAN SOEST et al., 1996a; VAN SOEST, 

VLIEGENTHART, 1997; VAN SOEST; KNOOREN, 1997). 

Estruturas de tipo VH são formadas quando o amido é plastificado com um teor de 

água superior a 10%, ao passo que estruturas do tipo EH e VA ocorrem principalmente nos 

materiais que contêm quantidades relativamente pequenas de água (menos de 10%). Se o 

conteúdo de água em mistura aumenta, o número de cristalitos do tipo EH que serão formados 

diminui (VAN SOEST, VLIEGENTHART, 1997; VAN SOEST, 1996; VAN SOEST et al., 

1996a; VAN SOEST; KNOOREN, 1997). Para facilitar o entendimento da cristalinidade do 

tipo V e EH, segue a Tabela 3 com os valores de ângulos (2θ) para VH, VA e EH. É valido 

salientar que pequenas variações dos picos são comuns, pois dependem do porcentual de 

amilose presente no amido. 

 

Tabela 3 - Cristalinidade do tipo V e E. 

Tipo de cristalinidade Ângulo 2θ (º) Intensidade 

VH 14,9; 28,8 Fraca 

17,0; 18,8; 22,2; 22,6; 25,6 Média 

7,1; 7,5; 12,6; 13,3 Forte 

13,0; 19,4; 19,8 Muito forte 

VA 

 

 

26,3 Fraca 

15,8; 19,4 Média 

7,4; 7,9 Forte 

13,2; 13,4; 13,6; 20,6; 20,8 Muito forte 

EH 6,6; 6,9; 7,1; 11,6; 12,0 Média 

18,0; 18,4 Forte 

Fonte: VAN SOEST et al. (1996b) com adaptações. 

 

Um segundo tipo de recristalização que tem sido relatado é a cristalinidade residual 

do tipo A, B ou do tipo C que ocorre quando a energia aplicada durante o processamento não 

é suficiente para o rompimento de todos os grânulos de amido. Desta forma durante a 

armazenagem, as macromoléculas amilose e amilopectina podem recristalizar em estruturas 

de tipo A, B ou C. 

A cristalização durante a armazenagem de TPS é afetada substancialmente pelo 

conteúdo de plastificante. Uma grande quantidade de plastificante induz uma maior 
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mobilidade das cadeias que constitui o amido e diminui a temperatura de transição vítrea. A 

taxa de cristalização aumenta com um teor de água maior. A presença de glicerol, pelo 

contrário, diminui a taxa de cristalização no conteúdo de água através de algum tipo de 

interação entre o amido e glicerol, reduzindo tanto a mobilidade das cadeias de amido e 

estabilização das moléculas de água e, consequentemente, a cristalinidade (VAN SOEST, 

VLIEGENTHART, 1997; VAN SOEST, 1996).  

 

3.5 Fibras vegetais e nanowhiskers de celulose 

 

As fibras lignocelulósicas consistem de microfibrilas de celulose incorporadas em 

uma matriz de substâncias cimentantes, principalmente hemiceluloses e lignina (DUFRESNE, 

BELGACEM, 2010). 

Os modelos atuais da organização microfibrilar sugerem que ela possui uma 

subestrutura constituída de domínios altamente cristalinos unidos por regiões “amorfas” 

menos organizadas (Figura 11). Dentro dos domínios cristalinos, os glucanos adjacentes estão 

altamente ordenados e unidos entre si por ligações não-covalentes, tais como ligações de 

hidrogênio e interações hidrofóbicas (TAIZ, 2009).  

As cadeias individuais de glucano de celulose são compostas de 2.000 a mais do que 

25.000 resíduos de glicose. Tais cadeias são longas (cerca de 1 a 5 μm de comprimento) para 

se estender ao longo de múltiplas regiões cristalinas e amorfas dentro de uma microfibrila. A 

ligação não-covalente extensiva entre glucanos adjacentes dentro de uma microfibrila de 

celulose oferece a essa estrutura propriedades extraordinárias e permitindo que a celulose 

tenha uma alta resistência equivalente à do aço (TAIZ, 2009).  

 

 

Figura 11 - Detalhes da estrutura de fibras celulósicas. 

Fonte: LAVOINE et al., (2012). 
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3.5.1 Constituição química de fibras vegetais 

 

Os principais componentes das fibras vegetais são celulose, hemicelulose e lignina. 

Além destes componentes são encontrados compostos inorgânicos e moléculas extraíveis com 

solventes orgânicos, como pectinas, carboidratos simples, terpenos, alcalóides, saponinas, 

polifenólicos, gomas, resinas, gorduras e graxas, entre outros (SILVA et al., 2009).  

A celulose é o material orgânico mais abundante na Terra, com uma produção anual 

de mais de 50 bilhões de toneladas. A unidade repetitiva da celulose é composta por duas 

moléculas de glicose eterificadas por ligações β-1,4-glicosídicas. Esta unidade repetitiva, 

conhecida como celobiose, contém seis grupos hidroxila que estabelecem interações do tipo 

ligações de hidrogênio intra e intermolecular. Devido a essas ligações de hidrogênio há uma 

forte tendência da celulose formar cristais que a tornam completamente insolúvel em água e 

na maioria dos solventes orgânicos (SILVA et al., 2009).  

Hemiceluloses são polissacarídeos que possuem estreita associação com a celulose 

na parede celular. Consistem de cinco açúcares neutros, as hexoses: glucoses, manose e 

galactose; e as pentoses: xilose e arabinose, que representam os principais constituintes das 

polioses (Figura 12). Algumas polioses contêm adicionalmente ácidos urônicos. As cadeias 

moleculares da hemicelulose são muito mais curtas que a de celulose, podendo existir grupos 

laterais e ramificações em alguns casos (KLOCK et al., 2005). A hemicelulose é bastante 

hidrofílica, contém considerável grau de ramificação entre suas cadeias, com natureza 

altamente amorfa e grau de polimerização variando entre menos de 100 a no máximo 200 

(SILVA et al., 2009). 

 

 

Figura 12 – Estrutura química dos açúcares componentes da hemicelulose. 

Fonte: KLOCK et al., (2005). 
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A lignina está associada com a celulose e a hemicelulose na composição de materiais 

lignocelulósicos. A lignina, depois da celulose, é o segundo polímero mais abundante na 

natureza e está presente na parede celular, conferindo suporte estrutural, impermeabilidade e 

resistência contra ataques microbianos e estresse oxidativo. Estruturalmente, a lignina é um 

heteropolímero amorfo, não solúvel em água e opticamente inativo, que consiste de unidades 

de fenilpropanos unidos por diferentes tipos de ligações. O polímero é sintetizado através da 

geração de radicais livres, que são liberados na desidrogenação, mediados pela peroxidase, de 

três álcoois fenilpropiônicos: álcool coniferílico, álcool cumarílico e álcool sinapílico 

(KLOCK et al., 2005) (Figura 13). 

 

 

Figura 13 - Precursores primários da lignina. 

Fonte: KLOCK et al., (2005). 

 

 O resultado final desta polimerização é uma estrutura heterogênea cujas unidades 

básicas estão ligadas por ligações C-C e aril-éter, sendo o éter aril-glicerol-β-aril a estrutura 

predominante (Figura 14) (PÉREZ, 2005).  
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Figura 14 - Estrutura molecular da lignina. 

Fonte: PÉREZ (2005). 

 

3.5.2 Isolamento de nanowhiskers de celulose 

 

O processo para isolamento dos nanowhiskers de celulose a partir de fibras 

lignocelulósicas consiste de várias etapas. O pré-tratamento tem por objetivo o 

desmembramento do complexo lignina-celulose-hemicelulose (SILVA et al., 2009). 

Existem vários tipos de tratamentos citados na literatura que atuam na remoção de 

regiões amorfas das fibras vegetais. No caso do tratamento alcalino, também denominado 

mercerização (ROSA et al., 2010) ou polpação química (KLOCK et al., 2005), ocorre a 

imersão de fibras em solução de hidróxido de sódio, causando o rompimento da parede celular 

e a dissolução de hemicelulose e lignina. Isto tende a aumentar a hidrofilicidade do material. 

A biodegradabilidade da parede celular aumenta, devido à clivagem das ligações entre lignina 

e hemicelulose ou entre lignina e celulose (KLOCK et al., 2005). Este processo possibilita a 

remoção de grande parte da lignina presente na matriz lignocelulósica, principalmente por 

meio das reações de clivagens das ligações α-aril éter e β-aril éter feitas pelos ânions 

hidróxido que clivam a macromolécula de lignina em fragmentos menores e solúveis nos 

meios aquoso e alcalino. Em geral, as polpas de celulose resultantes da polpação em meio 

alcalino apresentam coloração escura, sendo necessária a utilização de processos de 

branqueamento para atingir maiores níveis de alvura, sem que haja perda das propriedades 

físico-mecânicas da polpa de celulose (SILVA et al., 2009). 
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Segundo Brasileiro, Colodette, Piló-Veloso (2001), os processos convencionais de 

branqueamento de polpas celulósicas envolvem a utilização de reagentes químicos à base de 

cloro (cloro, dióxido de cloro, hipoclorito de sódio). No entanto, esses processos de 

branqueamento, apresentam o grande inconveniente da formação de compostos 

organoclorados, especialmente dioxinas e furanos, de toxidez elevada. Assim, existe o 

inconveniente do volume de água utilizado nos processos de branqueamento conter 

organoclorados e o descarte dessas águas residuárias resultar em sérios problemas ambientais. 

Em função disto, vários reagentes como oxigênio, peróxido de hidrogênio, dióxido de cloro e 

ozônio têm sido empregados e as polpas branqueadas com este tipo de reagente têm 

apresentado bons resultados em termos de resistência, indicando baixos índices de degradação 

da celulose (BRASILEIRO; COLODETTE; PILÓ-VELOZO, 1997). 

Muitos trabalhos vêm utilizando o peróxido de hidrogênio durante a etapa do 

branqueamento. Loureiro et al. (2009) relata em seu trabalho que a dissociação alcalina do 

peróxido de hidrogênio (pKa= 11,6, 25ºC) libera o ânion superóxido (HOO
-
) que compõe essa 

molécula. Os produtos de decomposição do peróxido de hidrogênio são a água, o oxigênio, os 

radicais intermediários, as hidroxilas e o ânion superóxido (HOO
-
). O ânion HOO

-
 é o agente 

ativo de alvejamento da matéria-prima, sendo considerado um poderoso nucleófilo que reage 

preferencialmente com grupos de carbonila simples e conjugadas. Portanto, o peróxido de 

hidrogênio atua como uma boa opção de alvejante final. 

Após o pré-tratamento químico, podem-se obter nanowhiskers de celulose por meio 

de hidrólise ácida. As fibrilas de celulose podem ser clivadas transversalmente quando 

submetidas à hidrólise em meio ácido resultando em pequenos monocristais, partículas 

altamente cristalinas, que geralmente são denominados de celulose microcristalina ou 

cristalitos de celulose (BRAUN, DORGAN, CHANDLER, 2008).
  

A hidrólise com ácidos fortes é um dos tratamentos mais estudados para obtenção 

dos nanowhiskers de celulose. Esse tratamento ocorre pela remoção da região amorfa da 

celulose solúvel em ácido e, consequente, aumento da cristalinidade do produto da reação. 

Esses processos se apoiam no fato de que as regiões cristalinas da celulose são insolúveis em 

ácidos nas condições em que estes são empregados. Isso ocorre devido à inacessibilidade da 

organização das moléculas de celulose. Os ácidos mais fortes utilizados são o sulfúrico e o 

clorídrico (SILVA, D’ALMEIDA; 2009).
 

Segundo Azizi Samir, Alloin, Dufresne (2005), sob condições controladas, a 

hidrólise consiste na destruição das regiões amorfas ao redor e entre as microfibrilas de 

celulose, enquanto os segmentos cristalinos continuam intactos, pois a cinética da hidrólise da 
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região amorfa é mais rápida do que da região cristalina, em virtude da maior permeabilidade 

da região amorfa. 

Dentre as diversas aplicações de nanowhiskers de celulose que tem sido investigadas 

ou praticadas destacam-se: como agentes de reforço em nanocompósitos e papel, papéis 

oticamente transparentes para dispositivos eletrônicos, recobrimentos, filmes biodegradáveis, 

agentes de barreiras em embalagens, agentes texturizantes em cosméticos, agentes 

estabilizantes em dispersões de filmes e membranas, e produtos destinados a aplicações 

médicas e cirurgicas, como curativos, implantes, bioartificiais e bioativos (KLEMM et al., 

2011; RECOUVREUX, 2008; EICHHORN et al., 2010). 

 

3.6 Compósitos e nanocompósitos 

 

Um material compósito pode ser definido como uma combinação racional de dois ou 

mais materiais que resulta em melhores propriedades do que aquelas de cada componente 

individualmente. Os componentes constituem de duas fases química e/ou fisicamente 

diferentes com uma interface de separação entre elas (CAMPBELL, 2010).  

Um dos componentes do compósito é descontínuo e dá a principal resistência ao 

esforço (componente estrutural ou reforço) e o outro componente é contínuo e representa o 

meio de transferência desse esforço (componente matricial ou matriz) (MANO; MENDES, 

1999). 

A fase de reforço de um material compósito geralmente se apresenta na forma de 

fibra, enquanto que a matriz pode ser feita a partir de vários materiais. As fases de um 

compósito têm funções diferentes dependendo do tipo e da aplicação. Nas situações em que se 

exige baixo ou médio desempenho estrutural, o reforço se dá geralmente sob a forma de fibras 

curtas ou partículas. Nos casos que necessitam de um alto desempenho estrutural, o reforço se 

apresenta na forma de fibras contínuas, cuja resistência e rigidez são determinadas na direção 

das mesmas. Desta forma, os materiais compósitos contituídos por duas fases podem ser 

classificados em três categorias (ilustradas na Figura 15) dependendo do tipo, da forma e da 

orientação do reforço (DANIEL; ISHAI, 1994). 
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Figura 15 - Classificação dos Materiais Compósitos.  

Fonte: DANIEL; ISHAI (1994) com adaptações. 

 

Compósitos particulados consistem de partículas de vários tamanhos e formas, 

dispersas aleatoriamente dentro de uma matriz. Compósitos de fibras descontínuas contêm 

pequenas fibras como reforçadoras.  Compósitos de fibras contínuas são reforçados por longas 

fibras contínuas, sendo os mais eficientes sob o ponto de vista de rigidez e força. As fibras 

podem ser orientadas paralelamente (unidirecional), formando ângulos retos entre si 

(bidirecional) ou distribuídas em várias direções (multidirecional).  A matriz é o constituinte 

que fornece apoio e proteção às fibras, transfere a tensão entre elas e regula as propriedades 

mecânicas do material. A interface, embora pequena em tamanho, auxilia no controle dos 

mecanismos de falha, tenacidade, fratura e no comportamento tensão/deformação do material 

(DANIEL; ISHAI, 1994). 

Num material compósito, enquanto que as fibras podem resistir a uma tensão de 

tração alta, a matriz polimérica normalmente tem uma resistência à mesma relativamente 

baixa. Sendo assim, as tensões longitudinais são suportadas pelas fibras, enquanto que a 

matriz distribui as cargas entre as mesmas. A matriz é também responsável primeiramente em 

evitar a força interlaminar cisalhante e a tensão transversa (CAMPBELL, 2010). A Figura 16 

compara graficamente as tensões de tração entre o reforço, a matriz e o compósito em si. 
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Figura 16 - Comparação das propriedades de tensão da fibra, matriz e compósito.   

Fonte: CAMPBELL (2010) com adaptações. 

 

Atualmente, o desenvolvimento de compósitos baseados em constituintes natural é 

considerado primordial, tanto pela potencial aplicação tecnológica destes biocompósitos, 

como pela diminuição dos impactos ambientais resultantes da aplicação destes materiais 

(RAMIRES et al., 2010). 

As fibras de celulose são usadas como potencial reforço de materiais por causa de 

várias vantagens, como disponibilidade abundante, baixo peso, biodegradável, mais barata, 

renovável, baixa natureza abrasiva, interessantes propriedades específicas, uma vez que essas 

são resíduos de biomassa e exibem boas propriedades mecânicas (KALIA et al., 2011). 

Reforço por meio da adição de fibras é prática comum na área de polímeros 

sintéticos. Quando o material é tensionado, uma parte da carga será absorvida pelas fibras 

sólidas e, deste modo, a resistência do material reforçado pode ser aumentada 

consideravelmente. No caso de materiais biodegradáveis, tais como amidos termoplásticos, o 

uso de fibras biodegradáveis é preferível (ONISZCZUK; JANSSEN, 2009). 

A seleção adequada das fibras é fundamental para conseguir os valores de rigidez e 

resistência mecânica adequada ao compósito. Alguns critérios para escolha apropriada são: 

alongamento de ruptura, estabilidade térmica, comportamento dinâmico, comportamento ao 

longo do tempo, adesão fibra-matriz, preço e custos de processamento (RIEDEL, 1999 citado 

por RAMÍREZ, 2011). 

É comum o uso de fibras em processos, tais como extrusão e moldagem por injeção, 

embora exista um limite de uso relacionado aos comprimentos destas durante o 

processamento. Fibras muito longas aumentam o tempo de processamento devido aumentar 

excessivamente a viscosidade. Este aumento resultante na viscosidade é indesejável no 



42 

 

processamento. Pela mesma razão, a concentração de fibras é geralmente limitada a 30%. Um 

parâmetro importante em materiais compósitos é a força de adesão entre as fibras e a matriz. 

Se esta ligação é muito fraca a fibra não irá atuar como reforço, e será arrancada da matriz, 

resultando na necessidade de melhorar essa adesão (ONISZCZUK; JANSSEN, 2009). No 

entanto, uma boa adesão entre a fibra e a matriz gera uma interface resistente e, 

consequentemente, a fibra atuará como carga reforçante. 

Recentemente, a fase polimérica reforçada por partículas nanométricas tem atraído 

considerável atenção. Esta nova classe de compostos surge como os chamados "materiais 

nanocompósitos". Novas tecnologias estão surgindo, a fim de atender a crescente demanda 

por melhores materiais poliméricos. Nanotecnologias, mais precisamente a aplicação de 

nanoestruturas, permitem a inovação na área de compósitos, em que a fase de reforço está em 

escala nanométrica (menos de 100 nm). Materiais nanocompósitos exibem propriedades 

marcadamente melhoradas, tais como propriedades mecânica, térmica, óptica, de barreira, 

elétrica, biodegradável ou de resistência à chama (GOFFIN, 2010). 

As propriedades dos nanocompósitos dependem das propriedades de cada um dos 

componentes e das suas interações interfaciais. A primeira diferença óbvia entre os materiais 

compósitos convencionais e nanocompósitos é o tamanho da carga de reforço ou enchimento. 

Ou seja, a diminuição do tamanho deste material conduz a um aumento significativo da sua 

área superfícial e, como consequência, as interações entre a carga e o polímero. Em outras 

palavras, a quantidade de nanopartículas incorporada à matriz polimérica é consideravelmente 

menor em comparação com as partículas em microescala para alcançar uma melhoria 

semelhante de propriedades. Em torno de 3-5% de nanopartículas em massa é o suficiente 

para alterar significativamente as propriedades do material. A quantidade necessária de 

micropartículas de enchimento tem que ser maior que 20% (GOFFIN, 2010). 

O desempenho do amido termoplástico é limitado, principalmente, pelas baixas 

propriedades mecânicas e elevada absorção de água (PRACHAYAWARAKORN, 

SANGNITIDEJ, BOONPASITH, 2010). Diante disso, métodos alternativos têm sido 

empregados com o objetivo de melhorar sua resistência mecânica e propriedades de barreira.  

Entre os vários métodos para se amenizar as características intrínsecas do TPS, pode-

se combinar o uso de fibras ou nanowhiskers de celulose em matrizes de TPS devido a 

semelhança química entre o amido e estas fibras (WOLLERDORFER, BADER, 1998; 

PRACHAYAWARAKORN, SANGNITIDEJ, BOONPASITH, 2010). 
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3.6.1 Compósitos de TPS/fibras vegetais 

 

A literatura abrangendo o uso de fibras vegetais como reforço para TPS, no geral, 

revela que estas fibras podem melhorar as propriedades mecânicas dos TPS assim como a sua 

resistência à absorção de água. 

Curvelo, Carvalho e Agnelli (CURVELO, CARVALHO e AGNELLI, 2001) 

avaliaram as propriedades dos compósitos de TPS de amido de milho plastificado com 30% 

de glicerol reforçado com 16% de polpa de eucalipto branqueada empregando-se um 

misturador intensivo a uma temperatura de 170 ºC, 80 rpm por 8 minutos. O módulo elástico 

(tangente a 1%) e a tensão de tração na ruptura aumentaram 156% e 120% respectivamente, 

enquanto que o alongamento na ruptura foi reduzido de 31% para 11%. A absorção de 

umidade foi reduzida indicando que a celulose, por ser menos hidrofílica que o amido 

permitiu a obtenção de compósitos também menos hidrofílicos. 

Ma et al. (MA, YU e KENNEDY, 2005) estudaram as características dos compósitos 

de TPS preparados por extrusão, a partir de amido de milho plastificado com uréia e 

formamida (2:1, 20% g/g) e reforçados com fibras de 12 mm de comprimento. Os autores 

concluíram as composições superiores a 15% de fibra ocorreu uma dificuldade de 

desestruturação granular do amido devido a alta viscosidade e, consequentemente, dificuldade 

de dispersão das fibras na matriz. Com o acréscimo de 20% de fibras houve um aumento na 

tensão na ruptura e do módulo elástico em quase 3,5 vezes, enquanto que o alongamento 

reduziu 82%. Este efeito de reforço foi gradualmente reduzido em função do aumento do 

conteúdo de água na matriz, comportamento este atribuído ao fato de que a água pode formar 

ligações de hidrogênio entre o amido e a fibra, modificando a interação original entre o amido 

e a fibra. 

Corradini et al. (CORRADINI et al., 2008) estudaram compósitos biodegradáveis 

com matriz de amido/glúten de milho/glicerol na proporção de 40/40/20 (% em peso) e água 

na proporção de 10% em relação a matriz reforçados com fibras de sisal com teores de 5 a 

30% em peso em relação a matriz. O processamento foi realizado em um reômetro de torque 

Haake a 130 ºC, 50 rpm por 10 minutos e moldados por compressão à quente numa prensa 

hidráulica com placas de aquecimento. A matriz apresentou absorção de equilíbrio em torno 

de 10,4 ± 0,2% à 52 ± 3% RH e 35,2 ± 0,3% à 97 ± 3% RH e a adição de 30% de fibras 

causou diminuição da absorção de água de equilíbrio de aproximadamente 12,3% (52 ± 3% 

RH) e 17,6% (97 ± 3% RH) em relação a matriz. Foram observados aumento de 560 e 162% 

nos valores de módulo de elasticidade e tensão na ruptura, respectivamente, e diminuição de 
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81% na elongação na ruptura compósitos reforçados com 30% de fibras em relação a matriz 

de amido termoplástico. Essas variações nas propriedades mecânicas indicam que a 

incorporação das fibras lignocelulósicas na matriz de amido/glúten de milho/glicerol resultou 

em forte interação entre a matriz e as fibras. 

Prachayawarakorn, Ruttanabus e Boonsom (2011) estudaram a influência da adição 

de 10% de fibras de algodão numa matriz de TPS de amido de arroz (17-22% de amilose) 

plastificado com glicerol numa proporção de 2:1 em misturador de alta velocidade numa 

rotação de 40 rpm a 160 ºC. O módulo elástico e a tensão de tração na ruptura aumentaram 

82% e 116%, respectivamente, enquanto que o alongamento na ruptura reduziu cerca de 

70,9% em relação ao TPS puro.  

 

3.6.2 Nanocompósito de TPS/nanowhiskers de celulose 

 

Teixeira e colaboradores (TEIXEIRA et al., 2011) estudaram os efeitos da adição de 

nanofibras  de celulose de algodão na concentração de 0,5 a 5%, 2% de ácido esteárico e 2% 

de ácido cítrico, ambos utilizados como agentes anti-oxidantes, em TPS de amido de milho 

plastificado com 30% de glicerol. Os nanocompósitos foram processados em extrusora de 

rosca dupla e prensados para obtenção de filmes poliméricos. Todas as composições 

apresentaram melhores resultados de resistência à tração em comparação aos TPS puros. 

Observaram melhores resultados de propriedades mecânicas em nanocompósitos contendo 

5% de nanofibras de celulose de algodão e constataram que o módulo de elasticidade, 

resistência à tração e alongamento na ruptura aumentaram 48,5% (3,12 MPa), 150% (0,35 

MPa) e 122% (136,5%) em relação ao TPS puro que apresentaram valores de 2,1 MPa, 0,14 

MPa e 82,4%, respectivamente. O nanocompósito contendo 5% de nanowhiskers de celulose 

apresentou um aumento na absorção de água de 6,10% em comparação ao TPS puro (5,32%). 

Ferreira (2011) obteve nanocompósitos de amido termoplástico reforçados contendo 

3, 5 e 10% de microfibrilas de celulose de eucalipto. Foi realizado um processo de 

modificação química do amido baseado na despolimerização do amido via hidrólise com 

ácido cítrico seguida da repolimerização do material formado empregando-se um diisocianato 

e um poli(isocianato) em extrusora de rosca simples L/D 40, 110-130 ºC e 30 rpm. O processo 

de modificação química do amido aumentaram as propriedades mecânicas, tais como, a 

resistência à tração, módulo de elasticidade e alongamento das amostras e apresentaram 

redução na absorção de água após a modificação química em comparação ao TPS puro. 

Quando adicionada as microfibrilas de celulose ocorreu um aumento da absorção de água, 
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justificado pela baixa concentração de carga utilizada. Os melhores resultados de 

propriedades mecânicas foram observados em nanocompósitos contendo 10% de microfibrilas 

de celulose, que apresentou aumento de 71,4% de resistência à tração (6,1 MPa) em 

comparação ao TPS (3,5 MPa), resultados semelhantes no módulo de elasticidade (45,2 MPa 

para o TPS e 44,4 MPa para o nanocompósito) e decréscimo nos valores de alongamento de 

35,1% (TPS) para 15,2%. 

Campos et al. (CAMPOS et al., 2012) obtiveram TPS a partir de uma mistura de 

amido de milho e glicerol (70:30%), ácido esteárico (2%) e nanowhiskers de celulose de sisal 

(5 ou 10%), em massa seca de amido, processado em extrusora de rosca dupla (140-160 ºC e 

200 rpm) e peletizado. Os peletes foram misturados numa proporção de 80:20% em massa de 

policaprolactona (PCL) e processadas sob as mesmas condições anteriores. Para moldagem 

dos materiais em fita empregaram extrusora monorosca (120-130º C e 150 rpm). Foram 

obtidos melhores resultados nos nanocompósitos contendo 5% de nanowhiskers de celulose 

apresentou aumento de 10% sobre o módulo de elasticidade (32 MPa) e de 16% na tensão 

máxima (10,8 MPa), e uma redução de 44% no alongamento na ruptura (53%) em relação ao 

TPS que apresentou valores de 29 MPa, 9,3 MPa e 94%, respectivamente. A blenda de 

TPS/PCL apresentaram valores de 66 MPa, 7 MPa e 67%, respectivamente, para o módulo de 

elasticidade, tensão máxima e alongamento na ruptura. A incorporação de 5% de 

nanowhiskers de celulose na blenda TPS/PCL resultou no aumento de 74% e 80% no módulo 

de elasticidade (115 MPa) e tensão máxima (12,6 MPa), respectivamente, e uma diminuição 

de 40% no alongamento na ruptura. 

Hietala, Mathew e Oksman (HIETALA, MATHEW, OKSMAN, 2012) obtiveram 

filmes de TPS de amido de batata, plastificado com sorbitol (30% em massa seca de amido), e 

reforçados com nanofibras de celulose (CNF) de madeira (5 – 20%). Esses foram processados 

em extrusora de rosca dupla (80-110 ºC e 200 rpm) e prensados (10,5 MPa a 115 ºC durante 3 

minutos). Observaram que a adição de nanofibras de celulose em até 10% aumentou a 

resistência à tração, mas em maiores concentrações de carga não aumentou significativamente 

essa propriedade mecânica, provavelmente, devido a maior quantidade de aglomerados 

causados pela baixa dispersão do reforço nanométrico na matriz polimérica. Verificaram que 

a adição de 10% de CNF quase dobrou a resistência à tração (16,4 MPa) em relação ao TPS 

puro (8,8 MPa); a adição de 20% de CNF aumentou 190% o módulo de Young (1.317 MPa) 

quando comparado ao TPS puro (455 MPa) e o alongamento na ruptura reduziu com a adição 

de nanofibras de celulose.  
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3.7 Processamento de polímeros por extrusão  

 

O processamento fundamental de extrusão foi desenvolvido para converter, 

continuamente, em objetos de forma definida, qualquer material termoplástico. A extrusão é 

um processo extremamente versátil e as formas que podemos produzir por intermédio dela 

incluem tubos, mangueiras, filmes, folhas, chapas, perfilados, recobertura de condutores e 

cabos elétricos, dentre outros (MILES, BRISTON, 1975). 

 

3.7.1 Extrusora monorosca 

 

A máquina de extrusão em si consiste fundamentalmente de um parafuso de 

Arquimedes, que gira dentro de um cilindro aquecido em relação ao qual mantém uma folga 

muito pequena (MILES, BRISTON, 1975). O matemático, físico e inventor grego 

Arquimedes foi quem criou esse tipo de rosca, que é utilizada até hoje para diversos fins, 

como nos moedores de carne, na transformação de alimentos, nos transportadores e secadores 

(MANRICH, 2005). 

Dentre todos os componentes de uma extrusora, a rosca é um dos mais importantes 

pelo fato de transportar, fundir ou amolecer, homogeneizar e plastificar o polímero. É devido 

ao movimento, e consequente cisalhamento sobre o material, que a rosca única gera cerca de 

80% da energia térmica e mecânica necessária para transformar os polímeros. Outra parte da 

energia térmica é obtida de aquecedores externos. A rosca deve ser projetada de tal maneira 

que sua geometria promova máxima eficiência, vazão constante, plastificação e 

homogeneização adequada sem danos ao polímero, e, por fim, durabilidade (MANRICH, 

2005). 

Além das funções específicas, a rosca afeta as condições gerais de extrusão em 

conjunto com outros parâmetros. Para uma boa condição de extrusão uma extrusora deve ter 

(Figura 17) (MANRICH, 2005): 

I. Funil – adequado ou específico para alimentar tipos diferentes de matéria-prima. 

II. Canhão e rosca – que sejam compridos o suficiente para gerar pressão, plastificação 

e transmissão de calor. 

III. Restrição – após a rosca para gerar pressão. Essa restrição pode ser a própria matriz 

e/ou uma grelha com ou sem telas filtrantes. 

IV. Parafuso (rosca) – desenhado adequadamente para exercer a missão de comprimir, 

cisalhar e homogeneizar o polímero. 
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V. Resfriamento – deve ser na zona de alimentação para que não ocorra aderência da 

resina na superfície da rosca desta zona, o que impedirá o fluxo normal e causaria 

variação na vazão da extrusora. 

VI. Controle rígido do perfil de temperatura ao longo do canhão e matriz, e controle 

rígido da rotação “N” da rosca para que o fluxo seja cadenciado.  

VII. Possibilidade de variar parâmetros: Ao se variar L (comprimento) e D (diâmetro), a 

vazão total do processo é alterada, como consequência da área disponível para 

aquecimento, tanto por transferência ou condução, como por atrito.  

VIII. Passo do parafuso, (Ls) e profundidade do canal (h), afetam a taxa de cisalhamento, o 

calor gerado por atrito e a vazão volumétrica da extrusora, considerando N (rpm) 

constante. Por outro lado, ao se variar a rotação N da rosca, afeta significativamente 

o cisalhamento e o calor gerado por atrito, atingindo o nível necessário de 

aquecimento por mantas elétricas externas. 

IX. Matriz e grelha (placa perfurada) proporcionam alteração na queda de pressão ao 

longo da rosca e cabeçote (cabeçote: é todo o conjunto que fica à frente da rosca). As 

condições adequadas de distribuição da pressão proporcionam boas 

mistura/plastificação do polímero. A presença da grelha elimina os efeitos do 

cisalhamento adquirido dentro da rosca. Perfis extrudados sem a presença de grelha 

podem apresentar distorção ou empenamento, que ocorre no mesmo sentido do 

movimento do fluxo dentro dos canais da rosca. 

X. Temperaturas do canhão, da rosca e do cabeçote também podem ser modificadas 

para gerar máxima qualidade do extrudado. Temperaturas muito elevadas diminuem 

demais a viscosidade do polímero, impedindo a conformação do perfil desejado, 

além de gerar a degradação do polímero em alguns casos. Em temperaturas muito 

baixas, além do difícil manuseio, a mistura não é boa, gerando uma massa 

heterogênea e um produto extrudado sem qualidade. 
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Figura 17 - Esquema de uma extrusora com suas diversas partes funcional. 

Fonte: MANRICH (2005). 

 

A rosca gira dentro do barril e esse movimento relativo entre ferramentas (rosca x 

barril) geram o arraste do polímero e, ao mesmo tempo, este flui devido à existência de uma 

queda de pressão (ΔP) ao longo do canal da rosca. Esses dois tipos de fluxos representam 

perfis de velocidades distintos (arraste e contrapressão), esquematizados na Figura 18. 

 

 

Figura 18 - Perfis de velocidades desenvolvidos na rosca devido ao movimento de arraste e 

geração de pressão. 

Fonte: MANRICH (2005). 

 

A rosca, numa extrusora monorosca, normalmente se divide em três seções (ou zonas): 

zona de alimentação, zona de compressão e zona de controle de vazão (Figura 19). 

 

 

Figura 19 - Zona de alimentação, zona de compressão e zona de controle de vazão da rosca 

em extrusora monorosca.  

Fonte: MANRICH (2005). 
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A seção de alimentação é meramente uma zona de transporte de material desde a 

região abaixo do funil de alimentação até o começo da zona de compressão, onde, por 

diminuição gradual da altura dos filetes, se consegue uma compressão volumétrica dos grãos 

à fusão e consequente remoção do ar possivelmente preso na massa e que é forçado a recuar 

para a seção de alimentação e sair pelo funil. Isto assegura um produto final livre de 

porosidade. Outra vantagem da compressão é que há um aumento de esforço cortante sobre a 

massa em fusão pelo movimento relativo da superfície do parafuso com relação à parede do 

cilindro. Temos assim uma melhoria nas condições de mistura do material junto com a 

geração de calor por atrito que ajuda a uniformizar a distribuição de temperatura na massa que 

está sendo extrudada (MILES, BRISTON, 1975).  

A função da seção final do parafuso é controlar a vazão do polímero fundido através 

da matriz, em velocidade uniforme, e evitar as pulsações de produção. A presença da matriz 

dá origem ao aparecimento da contrapressão, embora uma pequena parte disso se deva à 

presença do prato filtrante colocado antes do cabeçote (MILES, BRISTON, 1975). 

A qualidade da plastificação e o nível de homogeneização da massa que sai da matriz 

dependem principalmente do grau de mistura que ocorre dentro da rosca. A rotação, 

viscosidade e nível de pressão são os principais parâmetros responsáveis pela eficiência de 

mistura e plastificação (MANRICH, 2005). 

 

3.7.2 Extrusora rosca dupla  

 

A extrusora rosca dupla é utilizada no processamento de materiais poliméricos de 

duas ou mais fases, de polímeros reativos e na incorporação de aditivos. Os elementos das 

roscas e os segmentos do barril devem ser projetados de forma com que tal equipamento 

promova uma mistura rápida e eficiente (tanto dispersiva e distributiva) que torne o 

equipamento muito bem adequado para as condições de processamento (Figura 20) 

(TADMOR, GOGOS, 2006).  
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Figura 20 - Imagem de uma extrusora rosca dupla. 

Fonte: TADMOR, GOGOS (2006). 

 

A ação de mistura na extrusora rosca dupla é mais intensa que na extrusora de rosca 

simples, visto que na região de intercalação (junção) das roscas, boa parte do fluxo do fundido 

polimérico é dividido e transferido de um canal de uma rosca para o canal da rosca adjacente 

(DUTRA, 2009).  

A mistura em extrusora rosca dupla é favorecida pelo tempo variável, extensão para 

que ocorra a fusão e flexibilidade de fluxos caóticos, gerados pelas interações parafuso-a-

parafuso, tendo como resultado uma mistura rápida e dispersão eficiente requerendo menos 

necessidade de energia mecânica que na monorosca (TADMOR, GOGOS, 2006).  

 

3.7.2.1 Tipos de extrusora rosca dupla  

 

As três variantes principais que classificam uma extrusora rosca dupla são: o sentido de 

rotação, o nível de contato e o nível de penetração entre as roscas (Figura 21). As roscas 

podem ter movimentos co-rotacional, caso em que as roscas giram nas mesmas direções, ou 

contra-rotacional, nesse caso, as roscas giram em sentidos opostos (Figura 21a). As roscas 

podem ser não-interpenetrante ou interpenetrante, isto é, o filete de uma rosca penetra no 

canal do outro (Figura 21b). Neste último caso, os parafusos podem ser total ou parcialmente 

envolvidos (Figura 21c). Quando totalmente envolvida, o filete de um parafuso preenche 

completamente o canal do outro e os parafusos são de auto-limpeza. (TADMOR, GOGOS, 

2006).  
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Figura 21 - Classificação dos sistemas de extrusoras rosca dupla. 

Fonte: TADMOR, GOGOS (2006). 

 

Na extrusora rosca dupla com a interpenetração das roscas, o movimento relativo do 

filete dentro do canal da outra funciona como uma pá, que empurra o material de forma 

positiva para frente, e assim, alterna de uma rosca para outra e de um canal para outro. O 

mecanismo de processamento das extrusoras de rosca dupla co-rotacional interpenetrante é 

semelhante ao processo de fluxo de arraste induzido que ocorre com extrusora monorosca. 

Sua principal vantagem é a sua auto-limpeza de superfícies, enquanto as desvantagens 

incluem custos mais elevados de usinagem devido à manutenção quanto ao aperto de folgas e 

limitação de entradas de energia por causa da proximidade entre os eixos das duas roscas 

(TADMOR, GOGOS, 2006). A natureza auto-limpante das extrusoras rosca dupla é mais 

eficiente nas roscas co-rotacionais que nas roscas contra-rotacionais.  

Em extrusoras de rosca dupla contra-rotacional com a interpenetração total das 

roscas, apenas uma pequena quantia de material passa no meio das duas roscas sob alto 

cisalhamento, enquanto a maior parte avança na direção axial da rosca sob baixo grau de 

cisalhamento. Isto resulta em baixa contribuição de calor por aquecimento térmico e viscoso 

e, portanto, em baixa temperatura do fundido. Por isso, as extrusoras de rosca dupla contra-

rotacional são pouco utilizadas para o processo de mistura (DUTRA, 2009). Este tipo de 

deslocamento positivo faz com que estes tipos de extrusoras tenham a capacidade de uma boa 

plastificação e baixo consumo de energia (TADMOR, GOGOS, 2006). 
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3.7.3 Extrusão do amido  

 

A aplicação da técnica de extrusão é uma das maneiras mais econômicas e eficientes 

para a transformação da mistura de amido/glicerol em amido termoplástico. As condições do 

processo são muito estáveis e rigorosamente determinadas de acordo com a qualidade 

esperada dos produtos processados por extrusão. Além disso, as matérias-primas utilizadas 

(componentes amiláceos misturado com plastificantes) tem que ser medidas apropriadamente, 

sendo necessária a realização de testes a fim de determinar as condições ótimas do processo e, 

desta forma, garantir a melhor qualidade do produto (MITRUS, AGNIESZKA, MOSCICKI, 

2009).  

O amido tem sido processado em extrusoras simples ou de rosca dupla com 

plastificantes. A temperatura e o cisalhamento imprimidos à massa produzem uma 

desestruturação das cadeias do amido, um rearranjo intermolecular ocorre, dando origem a um 

material termoplástico denominado amido desestruturado ou gelatinizado (PRADELLA, 

2006). 

O tratamento térmico em materiais amiláceos induz às modificações fisico-químicas 

dos grânulos de amido e seus constituintes, produzindo mudanças texturais e reológicas. As 

transformações do amido que ocorrem durante a extrusão são influenciadas pela geometria da 

extrusora tanto quanto pelas variáveis do processo. A temperatura e a umidade são citadas 

como as duas mais importantes variáveis que afetam as propriedades físicas do amido 

extrudado (SEBIO, 2003). 

As transformações mais importantes que ocorrem no processo de extrusão envolvem 

a morfologia do amido. No estado nativo, a amilose e a amilopectina se apresentam como 

entidades granulares semicristalinas, esféricas ou poliédricas. A extrusão provoca, então, 

alterações em várias propriedades funcionais do amido, as quais dependem principalmente da 

relação amilose/amilopectina e dos parâmetros operacionais do processo (SEBIO, 2003). 

No processo, o amido granular é progressivamente comprimido e transformado em 

um composto homogêneo de material denso e compacto, com consequente desaparecimento 

de sua estrutura cristalina e granular.  Para a despolimerização das moléculas do amido, a 

energia mecânica fornecida a uma longa cadeia é inicialmente armazenada dando lugar às 

transições de conformações, depois às deformações moleculares e finalmente às rupturas das 

ligações covalentes (PORTER & CASALE, 1985 citado por SEBIO, 2003).  

O que determina a eficiência do processo de extrusão para obtenção de amido 

termoplástico são as variáveis relacionadas à conversão completa dos grânulos de amido 
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numa matriz de amido termoplástico. Desta forma, os efeitos de cisalhamento, temperatura, 

umidade e composição da matéria-prima são fatores altamente significantes na transformação 

do amido pela extrusão (SREBERNICH, 1989). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Materiais 

 

Neste trabalho as fibras e os nanowhiskers de celulose foram extraídos dos 

tegumentos fibrosos e o amido das amêndoas, ambos provindos dos caroços de manga. As 

mangas da variedade Tommy Atkins foram adquiridas no mercado local em Fortaleza, Ceará, 

Brasil (Figura 22). 

 

 

Figura 22 - Esquema ilustrativo do uso dos resíduos da manga, tegumentos e amêndoas, como 

fonte para extração de amido, fibras e nanowhiskers de celulose. 

 

Foi utilizado amido de milho, considerado uma fonte de amido convencional, de grau 

de pureza comercial, da marca Kimimo (Santa Clara Indústria e Comércio de Alimentos 

LTDA), para obtenção de amido termoplástico, compósitos e nanocompósitos reforçado com 

fibras branqueadas e nanowhiskers de celulose, respectivamente. O amido de milho comercial 

foi lavado, previamente, com água destilada para remoção de contaminantes e, 

posteriormente, seco em estufa de circulação de ar durante 24 horas a 50 ºC antes de ser 

processado. 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Extração do amido 
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O amido foi isolado a partir das amêndoas dos caroços da manga de acordo com o 

procedimento descrito por Singh, Sandhu, Kaur et al. (2004) com modificações.  

Inicialmente, as amêndoas foram removidas dos caroços da manga com auxílio de 

alicate de corte, em seguida cortadas em pedaços de 2-5 cm e acondicionadas em recipientes 

plásticos contendo solução de metabissulfito de sódio (marca Vetec) 0,5% (m/v) na proporção 

de 1:2 amêndoas/solução (m/v) durante 16 horas. Em seguida, a solução de metabissulfito de 

sódio foi drenada e as amêndoas foram trituradas em liquidificador semi-industrial (marca 

Skymsen) com água destilada na proporção 1:1 (amêndoas/água destilada) durante 5 minutos, 

para a desintegração das células e liberação dos grânulos de amido. O material obtido foi 

passado por peneiras de 60 mesh (250 μm) e 100 mesh (150 μm), respectivamente, para 

separar do bagaço do material solúvel.  

O bagaço que ficou retido nas peneiras foi novamente triturado em liquidificador e 

lavado intensivamente com água destilada para retirar o máximo de amido residual. O filtrado 

foi deixado em repouso por 1 hora em recipientes plásticos para decantação do amido. Este 

foi reservado e o sobrenadante foi levado à centrífuga (Hitachi High-Speed Refrigerated 

Centrifugue, CR22GIII). O precipitado resultante da centrifugação foi adicionado ao amido 

decantado.  

Foi adicionada solução de NaOH (marca Vetec) 0,2% (m/v) à massa contendo amido 

na proporção 1:2 (massa:solução) sob agitação magnética durante 2 horas. Em seguida, o pH 

da mistura foi ajustado para 6,0 com solução de HCl (marca Synth) 0,5% (v/v) sob agitação. 

Após, a mistura foi centrifugada, o precipitado recolhido e separada a fração escura da clara 

(que contém amido). Objetivando a remoção de impurezas, o amido, foi repetidas vezes 

suspenso em água destilada e centrifugado até atingir pH igual a 7. Em seguida, foi 

adicionado álcool, grau comercial, ao amido na proporção de 1:2 (amido/álcool), sob agitação 

magnética e deixada em repouso para decantar.  

O amido decantado foi lavado com água destilada por meio de filtração a vácuo 

utilizando papel de filtro (tamanho dos poros 28 µm, marca J. Prolab).  Finalmente, o amido 

foi mantido em estufa elétrica (J. Prolab, JP101) a 40 ºC durante 24 horas, moído com auxílio 

de pistilo e almofariz e armazenado em frascos de vidro.  

A Figura 23 apresenta o fluxograma do método seguido para a extração do amido. 
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Figura 23 - Processo de extração de amido a partir das amêndoas dos caroços de manga.  
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4.2.2 Tratamento químico de fibras e obtenção de nanowhiskers de celulose 

 

4.2.2.1 Tratamento químico das fibras 

 

Primeiramente, as amêndoas foram separadas do tegumento dos caroços das mangas. 

Os tegumentos foram secos em estufa a 50 ºC. Em seguida foram cortados em quadrados com 

cerca de 3 cm
2
 e moídos em moinho do tipo willey (Fortinox Star, FT80) com malha de 30 

mesh (Figura 24).  

 

 

Figura 24 - Fibras obtidas a partir do tegumento fibroso do caroço da manga moídas em 

moinho do tipo willey. 

 

Foi realizado tratamento químico das fibras objetivando a remoção dos componentes 

indesejáveis, tais como extrativos, lignina e hemicelulose. O tratamento químico foi realizado 

em duas etapas: pré-tratamento alcalino e branqueamento, conforme descrito a seguir. 

 

4.2.2.2 Pré-tratamento alcalino 

 

Foi realizado um tratamento alcalino para remover a hemicelulose a partir do 

rompimento da parede celular da fibra vegetal devido ao inchaço da celulose e, 

consequentemente, dissolução da hemicelulose em meio alcalino. 

Para tal, as fibras foram tratadas com solução de NaOH 4% (m/v), na proporção de 

20:1 (solução:fibras) durante 3 horas a 80 °C, sob agitação mecânica contínua. Após, o licor 

produzido foi removido e as fibras vegetais foram lavadas com água destilada por meio de 

filtração com auxílio de bomba a vácuo (Tecnal, TE-0580) até atingir  pH 7. Em seguida, as 
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fibras foram secas em estufa com circulação de ar a 50 ºC durante 24 horas, moídas em 

moinho analítico (marca IKA, modelo Allbasic) para desintegração dos aglomerados de fibras 

formados após o processo de secagem (Figura 25). 

 

  

Figura 25 - Tratamento alcalino utilizando solução de NaOH 4% (m/v) (A) e fibras após 

tratamento alcalino (B). 

 

4.2.2.3 Branqueamento 

 

O branqueamento das fibras vegetais foi realizado para obter maior nível de alvura e 

remoção de hemicelulose remanescente e da lignina das fibras pré-tratadas. O processo de 

obtenção de polpas branqueadas escolhido neste trabalho utiliza o peróxido de hidrogênio em 

meio alcalino gerando, desta maneira, um impacto ambiental menor se comparado aos 

tratamentos que utilizam reagentes clorados. 

Para isso, foi utilizada uma mistura da solução de NaOH 10% (m/v) na proporção de 

1:20 (fibras:solução) (m/v) e reagente H2O2 30% (P.A) (marca Vetec) na proporção de 1:6 

(fibras:reagente) durante 3 horas a temperatura de 70-80 ºC sob agitação mecânica vigorosa. 

Após o tratamento, as fibras obtidas foram lavadas até pH neutro e secas como já citado no 

etapa de tratamento alcalino (Figura 26). Foi realizado um segundo branqueamento nas 

mesmas condições do primeiro. Após a etapa de branqueamento, as fibras estavam prontas 

para realizar a hidrólise ácida para a obtenção de nanowhiskers de celulose. 
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Figura 26 - Branqueamento de fibras pós-tratamento alcalino (A) e fibras branqueadas (B). 

 

4.2.2.4 Obtenção de nanowhiskers de celulose por hidrólise ácida 

 

A obtenção de nanoestruturas de celulose foi realizada a partir das fibras 

branqueadas, submetidas à hidrólise ácida com ácido sulfúrico 52% (m/m) na proporção de 

1:20 (fibra:solução) sob agitação vigorosa, a 45°C durante 2 horas em banho de silicone para 

manter a temperatura, segundo metodologia descrita por Orts et al. (2005) e adaptada. Após a 

hidrólise, a reação foi finalizada com água deionizada gelada numa proporção de 1:5. A 

amostra foi submetida a ultrassom (Unique) por 2 minutos na potência de 99 W, em seguida 

centrifugada a 13.000 rpm a 4 ºC durante 15 minutos. O sobrenadante foi retirado e o 

precipitado foi lavado com água deionizada e depois ultrassonicado e centrifugado nas 

mesmas condições. Este procedimento foi realizado até a turvação do sobrenadante. Depois a 

suspensão de nanowhiskers de celulose foi submetida a diálise, em uma membrana de troca 

iônica (membrana de celulose regenerada Biotech, marca Spectra) em água sob fluxo 

constante até que o pH atingisse 7,0. A suspensão de nanowhiskers de celulose resultante foi 

seca em liofilizador (Liotop, L-202). As etapas da hidrólise ácida estão descritas sucintamente 

na Figura 27. 
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Figura 27 - Fluxograma de obtenção de nanowhiskers de celulose.  

 

4.3 Caracterizações dos materiais extraídos 

 

O amido, fibras e nanowhiskers de celulose foram caracterizados para verificar a 

eficácia do procedimento utilizado para remoção de constituintes indesejáveis presentes nas 

matérias-primas de origem. 

 

4.3.1 Caracterização química 

 

4.3.1.1 Composição química do amido 

 

A caracterização química do amido foi realizada no Laboratório de Tecnologia da 

Biomassa da Embrapa Agroindústria Tropical em Fortaleza-CE. 

O amido obtido foi avaliado quanto ao teor de umidade (mensurado por balança de 

infravermelho – Marte ID50 - a 100 ºC), cinzas (por incineração em forno mufla a 600 ºC até 

peso constante), lipídios (extração exaustiva com hexano em aparelho Soxhlet) e proteínas 
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(processo de digestão Kjeldahl). O teor de amido total foi determinado pela hidrólise ácida do 

amido à glicose e caracterização desta última pelos reagentes de Fehling A e B, utilizando o 

azul de metileno como indicador na titulação, calculado em percentagem de massa. Os 

métodos estão descritos nas Normas do Instituto Adolfo Lutz (2004). 

O amido também foi caracterizado quanto ao conteúdo de amilose por método 

colorimétrico, conforme descrito na norma ISO 6647 (International Organization for 

Standardization, 1987). Uma amostra de 100 mg do amido obtido foi transferida para 

erlenmeyer de 50 mL, sendo acrescentado 1 mL de álcool etílico 95% e 9 mL de solução de 

NaOH 1 M e colocada em banho-maria a 100 °C por 10 minutos, seguido de resfriamento 

durante 30 minutos e transferida para um balão de 100 mL e o volume completado com água 

destilada. Retirou-se uma alíquota de 18 mL e transferiu-se para tubos de ensaio de 50 mL 

contendo 2 mL de NaOH 0,09 N. Em seguida, foi agitada e transferida uma alíquota de 5 mL 

para balão volumétrico de 100 mL contendo 50 mL de água destilada, 1 mL de ácido acético 

1 M e 2 mL de solução de iodo 2% (m/v), sendo, então, completado o volume de cada balão 

volumétrico com água destilada. Foram realizadas três replicatas.  

Para a construção da curva padrão, foram utilizados 100 mg de amilose P.A. (marca 

Sigma Aldrich) pura submetida ao mesmo procedimento inicialmente utilizado nas amostras 

de amido extraído dos caroços de manga. O mesmo procedimento foi realizado com 100 mg 

de amilopectina P.A. (marca Sigma Aldrich). Em seguida, foram colocadas em tubos de 

ensaio de 50 mL conforme as diluições apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Padrões da curva de concentração para determinação de amilose. 

Padrões NaOH 0,09N (mL) Amilose (mL) Amilopectina (mL) 

1 2 0 18  

2 2 2 16  

3 2 4 14  

4 2 6 12  

5 2 8 10  

 

Os tubos de ensaio foram agitados e foi retirada uma alíquota de 5 mL e transferida 

para balão volumétrico de 1 a 5, que já continham 50 mL de água destilada e 1 mL de ácido 

acético 1 M. Após agitação, foram adicionados 2 mL de solução de iodo e completado o 

volume para 100 mL. A leitura de absorbância foi realizada em espectrofotômetro (Femto 
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Cirrus60ST) a 620 nm, 20 min após adição da solução de iodo a partir do 1º balão, deixado 

em local escuro até o momento da leitura.  

 

4.3.1.2 Composição química das fibras vegetais 

 

As fibras brutas e tratadas foram caracterizadas quimicamente quanto aos teores de 

umidade, cinzas, extrativos, lignina insolúvel e alfacelulose conforme descrito pelas Normas 

TAPPI, seguindo os métodos de ensaio T550 om-03, T211 om-02, T204 cm-97, T222 om-02, 

T203 cm-99 em triplicata. A determinação de holocelulose foi determinada segundo a 

metodologia descrita por Wise e colaboradores (1946). A determinação do teor de 

hemicelulose foi realizada pela diferença entre holocelulose e alfacelulose. As análises de 

caracterização química das fibras tratadas e não tratadas foram realizadas no Laboratório de 

Tecnologia da Biomassa da Embrapa Agroindústria Tropical em Fortaleza-CE. 

 

4.3.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As micrografias eletrônicas de varredura das amostras de fibras in natura, pós-

tratamento alcalino e branqueadas, e do amido foram realizadas em microscópio de bancada 

da marca HITACHI modelo TM 3000 com magnificação de 15-30000x operando em 

aceleração de voltagem de 5 e 15 kV com filamento de tungstênio no Laboratório de 

Microscopia do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN. Após secagem em 

estufa à vácuo a 50 ºC durante 24 h, as amostras das fibras foram adicionadas em stubs de 

alumínio e analisadas. As amostras de amido foram diluídas em álcool etílico 100% na 

proporção de 1:10 (amido:álcool) e colocada 1 gota desta suspensão na fita de carbono e 

fixada nos stubs. Após 24 horas realizou-se a análise de MEV.  

 

4.3.3 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

A técnica de FTIR é uma ferramenta poderosa na identificação e determinação de 

grupos funcionais de macromoléculas. Neste trabalho foi empregado FTIR com o objetivo de 

verificar a presença de lignina, hemicelulose e celulose nas amostras de fibras in natura 

removidas do tegumento do caroço de manga, bem como das fibras tratadas e nanowhiskers 

de celulose extraídos a partir delas.  
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Para isso, os espectros vibracionais na região do infravermelho foram obtidos 

utilizando-se um espectrofotômetro FTLA 2000-102, ABB-BOMEM, na região de 4000 a 

400 cm
-1

. As amostras de fibras in natura, fibras pós-tratamento alcalino e branqueadas e dos 

nanowhiskers de celulose foram misturadas com KBr seco numa proporção de 1:100 (m/m) e 

confeccionadas pastilhas. Foram realizados 20 scans em cada amostra. As análises foram 

realizadas no Laboratório de Química no Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da 

UFC.  

 

4.3.4 Difração de raios X (DRX) 

 

Os padrões de difração de raios X das amostras de amido, fibras in natura, fibras 

pós-tratamento alcalino, fibras branqueadas e nanowhiskers de celulose foram obtidos em um 

difratômetro de raios X (Rigaku DMAXB), utilizando radiação de CuKα (λ = 1,5406 Å) a 40 

kV e 40 mA, sob velocidade de 1º (2θ).min
-1

 com um passo de 0,05. Os ensaios foram 

realizados a temperatura ambiente e no intervalo de ângulos 2θ de 5 a 40º.  

O método proposto por Segal et al., (1959) foi usado para calcular a cristalinidade 

das amostras de fibras e nanowhiskers de celulose. O índice de cristalinidade das amostras 

(ICR) foi calculado de acordo com a equação (1):  

 

ICR =I200 - IAM x100%                                                                                                              (1) 

   I200 

 

Onde: I200 corresponde a intensidade máxima do plano cristalino (200) em 2θ = 22,5 °; e IAM 

corresponde a menor altura entre os picos 200 e 110 em 2θ ~ 17º e 18º, que representa o 

material amorfo.       

As análises de DRX foram realizadas no Laboratório de Raios X do Departamento de 

Física na UFC. 

 

4.3.5 Termogravimetria (TG/DTG) 

 

A Termogravimetria das amostras de amido foi avaliada em equipamento Mettler 

Toledo modelo TGA/SDTA 851, na razão de aquecimento de 20 ºC.min
-1

 de 25-800 ºC sob 

atmosfera de nitrogênio com vazão de 50 mL.min
-1

. 
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A estabilidade térmica de fibras in natura, branqueadas e nanowhiskers de celulose 

foram avaliadas por termogravimetria, utilizando-se o equipamento da marca Perkin Elmer e 

modelo STA 6000. As condições de ensaio foram: aquecimento de 25 a 700°C, razão de 

aquecimento de 10°C.min
-1 

sob atmosfera de nitrogênio com vazão de 30 ml.min
-1

. 

 

4.3.6 Potencial Zeta e tamanho de partícula 

 

A suspensão de nanowhiskers de celulose foi diluída em água deionizada na 

proporção de 1:100 (v/v) e transferida para cubeta de vidro. As medições foram realizadas no 

equipamento (Malvern Instruments, Malvern Zetasizer NanoZS 3000) no Laboratório de 

Tecnologia da Biomassa da Embrapa Agroindústria Tropical em Fortaleza-CE. Este 

equipamento utiliza espalhamento dinâmico de luz para medir a difusão de partículas que se 

deslocam sob movimento browniano seguida de conversão em distribuição de tamanho de 

partículas. A presença de cargas superficiais foi estimada via análise do potencial zeta a partir 

de alíquotas das suspensões aquosas dos nanowhiskers de celulose por meio do mesmo 

equipamento. 

 

4.3.7 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

A morfologia dos nanowhiskers de celulose foi avaliada por MET. As suspensões 

foram sonicadas por 30 minutos, antes de se pingar uma gota na grade de cobre, de 300 mesh, 

recoberta com filme (Formvar). A gota permaneceu por 2 minutos, antes de ter o excesso 

drenado com o auxílio de papel de filtro. A seguir, a grade foi colocada sobre uma gota de 

acetato de uranila a 20% em volume, repetindo-se o procedimento mais duas vezes. Após 24 

horas de secagem, o material foi analisado em microscópio eletrônico de transmissão Tecnai 

TMG2 F20 (FEI Company, Hillsboro, OR) do Laboratório de Caracterização Estrutural da 

Universidade Federal de São Carlos. Foram realizadas medições do comprimento e do 

diâmetro de 100 nanowhiskers de celulose utilizando o software Gimp 2.6.  

 

4.4 Processamentos de TPS, compósitos e nanocompósitos 

 

Os materiais foram processados no Laboratório de Reologia e Processamento de 

Polímeros (LabPol) da UFRN.  
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O processamento ocorreu em duas etapas. A primeira etapa consistiu no 

processamento da formulação contendo amido/água/glicerol para obtenção do amido 

termoplástico em extrusora rosca dupla. Na segunda etapa o TPS foi reprocessado em 

extrusora monorosca, assim como os compósitos e nanocompósitos, constituídos de TPS/fibra 

branqueada e TPS/ nanowhiskers de celulose. Esses materiais poliméricos foram obtidos a 

partir das duas fontes de amido (milho e manga). 

 

4.4.1 Processamento em extrusora rosca dupla 

 

Antes de processar, o amido de ambas as fontes, milho e manga, foram secos 

previamente em estufa de circulação de ar durante 24 horas a 50ºC e ambos apresentaram 

umidade de, aproximadamente, 11%.  

Primeiramente, foram misturados o glicerol e a água manualmente com auxílio de 

bastão de vidro em béquer e, em seguida, o amido foi acrescentado sob agitação mecânica 

(5.000 rpm) durante 10 minutos para favorecer a incorporação do glicerol ao amido. A seguir 

esta mistura foi transferida para sacos plásticos, lacradas e acondicionadas em refrigerador a 

4ºC por 24 horas, antes do processamento, para permitir completa absorção do plastificante ao 

amido (Figura 28). A formulação dos TPS consistiu nas seguintes proporções (em massa de 

base seca): 62,5% de amido; 28,1% de glicerol e 9,4% de água. Essa composição foi mantida 

para ambas as fontes de amido, de manga e de milho. 

 

 

Figura 28 - Esquema da preparação da mistura de amido e plastificantes (água e glicerol). 

 

As misturas foram processadas em extrusora rosca dupla co-rotacional (AX 

Plásticos, modelo AX – DR 16:40) com roscas com diâmetros de D=16 mm, relação de 

comprimento por diâmetro L/D=40 e utilizando uma matriz do tipo furo para produção do 

granulado (Figura 29).  
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Figura 29 – Imagens da extrusora rosca dupla. 

 

O processamento foi realizado nas condições descritas na Tabela 5. O amido 

termoplástico foi triturado em liquidificador para posterior processamento em extrusora 

monorosca. 

 

Tabela 5 - Condições de processamento para obtenção de amido termoplástico em extrusora 

rosca dupla. 

Condições de 

processamento 

Zonas de aquecimento (ºC) Rotação da 

rosca (rpm) Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Matriz 

Amido de milho 70 80 100 110 120 120 120 120 120 198 

Material amiláceo 

de manga 
70 80 105 110 110 100 100 110 120 198 

 

4.4.2 Processamento em extrusora monorosca 

 

Para obtenção dos TPS foi utilizada uma matriz polimérica de amido termoplástico, e 

para obtenção dos compósitos e nanocompósitos foram incorporada fibras branqueadas e 

nanowhiskers de celulose, respectivamente. As cargas foram previamente misturadas por 

tamboreamento ao amido termoplástico antes do processamento. As composições dos 

materiais estão descritas na Tabela 6. Foram obtidas 6 composições: amido termoplástico de 



67 

 

material amiláceo de manga (AM), amido termoplástico de milho (AMI), nanocompósito de 

TPS de material amiláceo de manga com 1% de nanowhiskers de celulose (AM1NC), 

nanocompósito de TPS de milho com 1% de nanowhiskers de celulose (AMI1NC), compósito 

de TPS de material amiláceo de manga com 6% de fibras branqueadas (AM6FB) e compósito 

de TPS de milho com 6% de fibras branqueadas (AMI6FB). 

 

Tabela 6 - Composição dos compósitos e nanocompósitos à base de amido termoplástico. 

Composição TPS (%) NCC (%) FB (%) 

AM 100 0 0 

AM1NC 100 1 0 

AM6FB 100 0 6 

AMI 100 0 0 

AMI1NC 100 1 0 

AMI6FB 100 0 6 

 

Os compósitos e nanocompósitos foram processados em extrusora monorosca da 

empresa AX Plásticos Máquinas Técnicas LTDA, com diâmetro da rosca de D = 16 mm e 

relação de comprimento por diâmetro L/D = 26, modelo AX 16, parafuso/rosca com elemento 

dispersivo tipo Maddock que proporciona uma eficiência de mistura utilizando matriz do tipo 

fita (Figura 30). As condições de processamento dos compósitos e nanocompósitos estão 

descritas na Tabela 7.  

 

 

Figura 30 – Imagem da extrusora monorosca (A) e do processamento de compósito de 

material amiláceo de manga (B). 
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Tabela 7 - Condições de processamento de compósitos e nanocompósitos em extrusora 

monorosca. 

Condições de processamento em extrusora monorosca 

Zonas de aquecimento (ºC) Rotação da rosca 

(rpm) Z1 Z2 Z3 

100 110 120 40 

 

4.5 Caracterização dos compósitos e nanocompósitos 

 

4.5.1 Reometria de torque 

 

Para uma melhor compreensão do comportamento reológico foram realizados 

previamente os ensaios com 6 composições descritas na Tabela 8, cujas amostras estão 

identificadas da seguinte maneira: TPS de material amiláceo de manga (AM), nanocompósito 

de TPS de material amiláceo de manga com 1% de nanowhiskers de celulose (AM1NC), 

compósito de TPS de material amiláceo de manga com 6% de fibras branqueadas (AM6FB), 

TPS de milho (AMI), nanocompósito de TPS de milho com 1% de nanowhiskers de celulose 

(AMI1NC) e compósito de TPS de milho com 6% de fibras branqueadas (AMI6FB). Foi 

realizada uma mistura de amido e plastificante (água e glicerol) em agitador mecânico nas 

seguintes proporções em massa: amido, 62,5%; glicerol, 28,1%; água, 9,4%. Em seguida, 

foram acrescentadas e misturadas manualmente as fibras branqueadas para obtenção dos 

compósitos e nanowhiskers de celulose para obtenção de nanocompósitos.  

 

Tabela 8 - Composição do material analisado em reômetro de torque. 

Composição Amido/Água/Glicerol (g) NCC (g) FB (g) 

AM 50 0 0 

AM1NC 50 0,5 0 

AM6FB 50 0 3 

AMI 50 0 0 

AMI1NC 50 0,5 0 

AMI6FB 50 0 3 
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Os testes de reometria foram realizados no Reômetro de torque (HAAKE 

ThermoElectron Corporation) nas seguintes condições: rotores tipo “roller”, rotação dos 

rotores 40 rpm, tempo de mistura de 10 minutos, temperatura de processamento de 110 °C. 

 

4.5.2 Aspecto visual e espessura 

 

Foi observado o aspecto visual das amostras obtidas após processamento em 

extrusora monorosca e realizadas cerca 20 medições de espessuras com auxílio de micrômetro 

(MITUTOYO Digimatic Micrometer). 

 

4.5.3 Opacidade  

 

Antes de realizar a análise de opacidade dos materias poliméricos que foram 

processados via extrusão, esses foram transformados em filmes. As amostras foram prensadas 

em um moinho de rolos de bancada (Labtech Scientific LRM-M-100), mostrado na Figura 31, 

a 70ºC, numa velocidade entre os rolos de 10 rpm durante 2 minutos. Esse procedimento foi 

repetido 4 vezes.  

 

 

Figura 31 - Moinho de rolos (A) e rolos com filme de TPS de material amiláceo de manga 

(B). 

 

Após os filmes foram cortados em formato retangular (1 x 3 cm), conforme mostrado 

na Figura 32, e acondicionados a 55% de umidade relativa a 25 ºC durante, no mínimo, 40 

horas antes da análise. 
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Figura 32 – Filmes das amostras de AM (A), AM1NC (B), AM6FB (C), AMI (D), AMI1NC 

(E) e AM6FB (F) para análise de opacidade. 

 

A opacidade dos filmes foi determinada de acordo com método proposto por 

GONTARD; GONTARD e CUQ (1992), utilizando espectrofotômetro (Varian, modelo Cary 

50). Os filmes cortados em formato retangular (1x3 cm) foram colocados dentro de uma 

cubeta transparente de vidro. Foi feita uma varredura da absorbância de 400 a 800 nm para 

cada composição. O espectro foi calibrado com a cubeta sem amostra como 100% de 

transmitância. As medidas foram feitas em triplicata. A opacidade foi definida como a área 

sob a curva, determinada por integração, pelo método trapezoidal e expressa como unidades 

de absorbância×nanômetros (A.nm). As análises de opacidade foram realizadas no 

Laboratório de Físico-química da Embrapa Agroindústria Tropical em Fortaleza-CE. 

 

4.5.4 Permeabilidade ao vapor de água (PVA) 

 

A permeabilidade ao vapor de água (PVA) foi determinada gravimetricamente 

segundo método ASTM E96-00 (ASTM, 2000). Foram utilizadas células de permeação com 

49 mm de diâmetro e 13,2 mm de altura contendo 6 ml de água  (Figura 33), mantendo um 

espaço livre na célula de 10 mm de altura. 

 

 

Figura 33 - Célula de permeação com filme de TPS de milho. 
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Os filmes em formato de disco foram selados no topo das células, que foram 

colocadas em dessecador vertical ARSEC DCV-040 com circulação de ar contendo sílica gel 

a 0% de UR (umidade relativa) previamente seca a 105 ºC por 24 horas (Figura 34). 

 

 

Figura 34 - Dessecador vertical ARSEC DCV-040. 

 

 Foram feitas, no mínimo, 5 repetições para cada material polimérico. As células 

foram mantidas de 25°C a 30% de UR durante no mínimo 24 horas e foram pesadas 8 vezes 

ao longo de 1 dia, com intervalos de, no mínimo, 1 hora. O ganho de peso foi plotado em 

função do tempo. A PVA (em g.mm.kPa
-1

.h
-1

.m
-2

) foi definida de acordo com a equação 2: 

 

PVA = TPVA x e/ΔP           (2) 

 

Em que TPVA é a taxa de permeabilidade ao vapor de água (declividade da reta 

dividida pela área do filme), ou seja, taxa de transmissão de vapor de água (g m
-2

 h
-1

) através 

do filme, calculada a partir da inclinação da linha reta dividida pela área exposta do filme 

(m
2
), e a espessura, e ΔP a diferença de pressão parcial de vapor de água entre as faces do 

filme. As análises de PVA foram realizadas no Laboratório de Embalagens da Embrapa 

Agroindústria Tropical, em Fortaleza-CE. 

 

4.5.5 Ângulo de contato 

 

Os ângulos de contato foram medidos de acordo com a norma ASTM D-5725-99 

(ASTM, 2003) para avaliar a hidrofilicidade dos TPS, compósitos e nanocompósitos. A 

hidrofilicidade foi observada por meio da variação das medidas de ângulo de contato em 

função do tempo (em segundos). Todas as amostras obtidas após processamento em extrusora 



72 

 

foram cortadas nas  dimensões de 2 cm de comprimento por 2 cm de largura. Cada amostra 

foi prendida ao goniômetro do ângulo de contato GBX Instrumentation Scientifique acoplado 

a uma câmera Pixelink Nikon com sistema de análise de imagens, operado em atmosfera e 

temperatura ambiente no Laboratório de Tecnologia da Biomassa da Embrapa Agroindústria 

Tropical, em Fortaleza-CE. 

Gotas de água deionizada foram depositadas sobre a superfície dos materiais 

previamente condicionados com auxílio de uma seringa acoplada ao sistema de medida de 

ângulo de contato. As imagens foram capturadas por uma câmera Nikon logo após a formação 

da gota e o ângulo obtido na superfície do material polimérico foi calculado pelo programa 

ImageJ. O ângulo de contato formado entre a superfície do termoplástico e a gota de água foi 

acompanhado em função do tempo de 0, 30, 60, 90, 120 e 150 segundos. Para cada amostra, o 

volume da gota depositada foi o mesmo e medido por meio de uma seringa monitorada por 

um parafuso micrométrico. A evolução do formato da gota foi acompanhada por um sistema 

de análise de imagens. 

Devido à variação da rugosidade da superfície das amostras (Figura 35), pode-se 

obter uma grande dispersão de resultados entre uma gota e outra. Para minimizar estes erros, 

para cada material foram realizadas 10 repetições e efetivado pelo menos 5 medições do 

ângulo de contato em cada imagem.  

 

 

Figura 35 – Imagens de algumas amostras dos materiais utilizados na análise de ângulo de 

contato (Escala de 1 cm). (A) AM1NC, (B) AM6FB, (C) AMI1NC, (D) AMI6FB. 

 

4.5.6 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

A análise de DSC foi realizada em um equipamento DSC (TA Instruments Q20), 

com o objetivo de comparar a influência das fibras branqueadas (FB) e dos nanowhiskers de 

celulose (NC) nos compósitos e nanocompósitos em relação aos TPS puros. A razão de 

aquecimento e resfriamento foi 10°C.min
-1

 em atmosfera de nitrogênio a uma vazão de 

50mL.min
-1

.  
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As amostras com massa de 2±0,3mg foram pesadas e seladas em panelas herméticas 

de alumínio. Um cadinho vazio foi utilizado como referência. Foi realizado um primeiro ciclo 

de aquecimento de -80°C até 180°C, isoterma de 1 minuto. Em seguida, a amostra foi 

resfriada até a temperatura de -80°C numa isoterma de 1 minuto. Logo após, foi realizado um 

segundo de ciclo de aquecimento de -80 ºC até a temperatura de 180°C.  

A análise de DSC foi realizada no Laboratório de Tecnologia da Biomassa da 

Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza-CE 

 

4.5.7 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Amostras de TPS, compósitos e nanocompósitos foram fraturadas em meio 

nitrogênio líquido (fraturas crioscópicas). As amostras foram montadas em porta amostra 

stubs e cobertas com uma fina camada de platina em aparelho de metalização (Emitech, 

modelo K550), em seguida foram analisadas no microscópio eletrônico de varredura (Philips 

XL-30) com uma voltagem de aceleração entre 5 e 20 kV. As análises foram realizadas no 

Laboratório de Caracterização de Materiais-UFC (LACAM), Fortaleza-CE. 

 

4.5.8 Ensaios mecânicos sob tração 

 

Foram utilizados corpos de prova do tipo V (Norma ASTM D638-01) em formato de 

gravata (Figura 36). Os corpos de prova foram cortados a laser a partir dos materiais 

processados em extrusora monorosa em forma de fita. As propriedades mecânicas de 

resistência à tração, elongação na ruptura e módulo elástico foram medidas de acordo com a 

norma ASTM D638-01. 

 

 

Figura 36 - Imagens dos corpos de prova utilizados nos ensaios mecânicos. 
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As análises foram feitas em máquina universal de ensaios mecânicos (EMIC DL-

3000) do Laboratório de Tecnologia da Biomassa na Embrapa Agroindústria Tropical, em 

Fortaleza-CE (Figura 37). Os resultados dos ensaios foram expressos em relação à média de 

cinco corpos de provas analisados, com seus respectivos desvios padrões, para cada 

composição. A distância entre as garras utilizada foi de 25 mm, com velocidade de ensaio de 

1 mm/min e utilizando uma célula de carga de 30 kN. A temperatura durante o ensaio foi de 

23±2ºC e umidade de 50±5%. 

 

 

Figura 37 - Imagens da máquina de ensaio de tração (A) e fratura do corpo de prova durante 

ensaio (B). 

 

Foram realizadas análises estatísticas, de alguns resultados, após determinar a média 

das variáveis (dependentes) de resposta (média de três determinações) seguida da 

determinação da análise de variância (ANOVA) para testar a significância do modelo. Foi 

utilizado nível de significância de 5% (p ≤ 0,05). O processamento dos dados e a análise 

estatística foram elaborados com o auxílio do programa computacional “SISVAR” versão 5.1. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Primeiramente, serão apresentados os resultados da caracterização dos materiais 

amiláceos e fibrosos extraídos, das amêndoas e dos tegumentos de caroços de manga, 

respectivamente. Posteriormente, serão apresentados os resultados das caracterizações dos 

amidos termoplásticos, nanocompósitos e compósitos. 

 

5.1 Caracterizações do amido extraído a partir das amêndoas dos caroços de manga 

 

5.1.1 Caracterização química  

 

O amido bruto é constituído por carboidratos, bem como por substâncias como 

lipídios, proteínas e cinzas. A quantidade destes constituintes presentes no amido dependerá 

da planta e do método de extração e purificação (PERONI, 2003).  

O material amiláceo extraído a partir das amêndoas dos caroços de manga Tommy 

Atkins, mostrado na Figura 38, apresentou um rendimento de 32,0 % (em massa seca), 

considerando a massa inicial das amêndoas e a massa de material amiláceo extraído a partir 

das mesmas. 

 

  

Figura 38 - Amêndoas removidas dos caroços de manga (A) e material amiláceo extraído das 

amêndoas (B). 

 

A Tabela 9 apresenta a composição química das amêndoas dos caroços de manga e 

do material amiláceo. 
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Tabela 9 - Caracterização química das amêndoas e do material amiláceo extraído. 

Parâmetros (%) 
Amostras 

Amêndoas Material amiláceo 

Umidade 39,43 10,74 

Cinzas 0,01 0,07 

Lipídios 11,64 0,05 

Proteínas 4,80 1,14 

Amido Total 56,70 72,70 

 

As amêndoas apresentaram um teor de umidade elevada (39,43%) enquanto que o 

valor determinado para material amiláceo extraído delas foi 10,74%. Valores de umidade em 

amido acima de 14,00% propiciam o desenvolvimento de bactérias e principalmente de 

fungos. Quanto ao teor de cinzas, ocorreu um aumento no valor do material amiláceo extraído 

em comparação ao valor encontrado para as amêndoas, provavelmente devido aos cátions de 

sódio utilizado no tratamento alcalino não terem sido totalmente removidos no processo de 

lavagem do material. Mendes (2011) encontrou teor de cinzas superior (0,40%) para material 

amiláceo de manga.  

Os lipídios representam uma fração muito importante associada ao grânulo, sendo 

responsáveis pela fixação de cor, desenvolvimento de aromas e complexações (BULÉON et 

al., 1998). O teor de lipídios encontrado para o amido (0,05%) foi menor que o valor 

encontrado em outros trabalhos, e cerca de 232% menor que o teor de lipídios encontrado 

inicialmente nas amêndoas do caroço da manga (11,64%). Medina et al. (2010) encontraram 

teor de lipídios de 2,52% para o amido obtido das amêndoas do caroço da manga. De acordo 

com Moorthy (2001) o teor de lipídio pode ser considerado baixo quando se apresenta abaixo 

de 1%. 

O conteúdo de proteína encontrado foi de 4,80% para as amêndoas e 1,14% para o 

material amiláceo. Amido com alto teor de proteína inviabiliza sua utilização como matéria-

prima para diversos fins, devido à ocorrência de reações de Maillard. 

O teor de amido total das amêndoas e do amido extraído a partir delas foi de 56,70% 

e 72,70%, respectivamente. A pureza dos amidos encontrada neste trabalho foi menor que o 

valor verificado por Solis (2008) de 96,60%. 

O teor de amilose do material amiláceo extraído das amêndoas do caroço da manga 

foi de 27,00%. Foram encontrados valores similares por Agustiano-Osornio et al. (2005) e 

Solis (2008), que obtiveram um conteúdo de amilose de 28,70% e 31,10%, respectivamente. 
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O conteúdo de amilose em amido extraído das amêndoas do caroço de manga é semelhante ao 

teor apresentado pelo amido de milho (28%) (GUINESI et al., 2006). 

O resultado da composição centesimal do material amiláceo está dentro do exigido 

pela Legislação Brasileira (1978) quanto ao teor de umidade (máxima de 14% m/m), cinzas 

(máximo de 0,5% m/m), proteína bruta (máximo de 1,5% m/m), e se aproxima do valor 

exigido para amido (mínimo de 80% m/m). 

 

5.1.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Observam-se, na Figura 39 de fotomicrografia de MEV, que os grânulos de amido 

extraído apresentam formas ovais e diâmetro médio de 9,26 μm. Solis (2008) ao estudar a 

morfologia de amido extraído de caroços de manga da mesma variedade utilizada neste 

trabalho determinou tamanho dos grânulos na faixa de 5-10 μm. 

Os tamanhos dos grânulos se classificam como pequenos, já que possuem diâmetro 

médio menor que 10 μm (YONEMOTO; CALORI-DOMINGUES; FRANCO, 2007). O 

tamanho dos grânulos é um parâmetro importante que afeta as propriedades funcionais e 

físico-químicas do amido. Grânulos pequenos podem absorver uma maior quantidade de água, 

em comparação com grânulos grandes, devido a uma maior área de contato superficial 

(PAREDES-LÓPEZ et al., 1989). 

 

 

Figura 39 - Fotomicrografia de MEV do amido extraído. Aumento de 2.000x e escala de 30 

μm (à esquerda). Aumento de 1.000x e escala de 100 μm (à direita). 

 

5.1.3 Difração de raios X (DRX)  

 

Na Figura 40 é mostrado o difratograma do material amiláceo. Foi possível 

identificar picos de difração de maior intensidade nos ângulos 2θ = 11,62º, 15,12º, 17,14º e 
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23,1º. O perfil do difratograma quanto aos picos confere padrões de cristalinidade próximos 

ao tipo A, característicos dos cereais, e o mesmo padrão de difração apresentado para o amido 

de milho (BOGRACHEVA et al., 2002; RAMÍREZ, 2011).   

 

 

Figura 40 - Difratograma de Raios X do material amiláceo. 

 

5.1.4 Termogravimetria (TG/DTG) 

 

A termogravimetria (TG/DTG) foi usada para auxiliar nos estudos de degradação 

térmica do material amiláceo. Essa técnica é muito importante para que o material, quando 

destinado a qualquer aplicação, não seja utilizado em condições de aquecimento em que 

ocorra a degradação ou qualquer alteração indesejável nas suas propriedades. Dessa forma, 

conhecer a temperatura e os parâmetros de degradação do material amiláceo é essencial em 

sua aplicação.  

O amido, quando submetido ao aquecimento, inicialmente passa por uma série de 

modificações irreversíveis, com alteração estrutural do polímero e a formação de produtos 

solúveis em água. Quando a temperatura aplicada ultrapassa os 300 ºC ocorre à decomposição 

do amido. O amido passa por uma série de alterações irreversíveis. Primeiramente, há 

alteração estrutural do polímero, gerando pirodextrinas como produtos. Em temperaturas mais 

elevadas, a decomposição das macromoléculas conduz à formação de levoglucosanas, furfural 

e, finalmente, produtos voláteis de menor massa molar (produtos do carbono) (AGGARWAL, 

DOLLIMORE, 1998). A Figura 41 mostra as curvas de TG/DTG do material amiláceo das 

amêndoas dos caroços de manga.  
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Figura 41 - Curvas TG/DTG do material amiláceo. 

 

Observam-se, basicamente, dois eventos térmicos de perda de massa. O primeiro, 

que corresponde a uma perda de massa de 11%, foi atribuído à evaporação de voláteis 

(majoritariamente a água absorvida pelo material amiláceo) e ocorreu entre 44,2 - 92,3 ºC. O 

segundo evento está relacionado à etapa de degradação térmica dos constituintes majoritários 

do amido, e minoritários como proteínas e lipídios, com temperatura de início de degradação 

(TONSET) de 294,9 ºC.  

 

5.2 Caracterizações das fibras e nanowhiskers de celulose extraídos do tegumento do 

caroço de manga 

 

5.2.1 Caracterização química de fibras in natura e tratadas 

 

Como já explanado anteriormente, as fibras vegetais apresentam componentes 

majoritários que incluem celulose, hemicelulose e lignina, além de componentes minoritários 

como cinzas e extrativos. No entanto, para sua aplicação como reforço em compósitos 

poliméricos, é desejável a remoção de constituintes amorfos (hemicelulose e lignina) e, 

consequentemente, aumento no teor de α-celulose, que representa a fase cristalina da fibra.   

A Tabela 10 mostra os valores médios dos parâmetros químicos obtidos com seus 

respectivos desvio-padrão.  
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Tabela 10 - Caracterização química de fibras in natura, pós-tratamento alcalino e 

branqueadas. 

Parâmetros Fibras  

in natura 

Fibras pós-tratamento 

alcalino 

Fibras 

branqueadas 

Umidade 8,81±0,03 9,13±0,01 8,02±0,03 

Cinzas 0,88±0,04 0,92±0,07 1,31±0,005 

Extrativos 14,48±0,10 7,26±0,29 1,21±0,23 

Lignina insolúvel 21,07±0,61 17,00±0,37 7,6±0,40 

Hemicelulose 28,63±0,54 15,69±1,16 8,78±0,65 

Alfacelulose 41,47±1,20 45,76±1,22 63,84±0,09 

 

Comparando a composição química entre fibras in natura, pós-tratamento alcalino e 

branqueadas, percebe-se que quanto ao teor de umidade, não houve uma alteração 

significativa entre as mesmas. Já quanto ao teor de cinzas, houve um aumento gradual com os 

tratamentos químicos realizados, provavelmente, devido ao acréscimo de cátions de sódio nas 

fibras após os tratamentos de mercerização (alcalino) e branqueamento. Os teores de 

extrativos foram reduzidos após o processo de mercerização e branqueamento, indicando que 

os mesmos favoreceram a remoção de compostos como óleos voláteis, terpenos, ácidos 

graxos, mono e polissacarídeos, alcalóides e compostos aromáticos presentes nas fibras in 

natura.  

Os processos químicos foram eficientes em aumentar o teor de alfacelulose e reduzir 

os teores de lignina e hemicelulose. Com base no teor de lignina, observa-se uma redução 

relevante deste constituinte nas fibras após a realização de tratamentos químicos, destacando 

que nas fibras branqueadas houve uma diminuição expressiva comparando com o teor de 

lignina presente inicialmente em fibras in natura. Quanto ao teor de hemicelulose, pôde-se 

observar uma redução deste componente em fibras tratadas. Observa-se que ocorreu um 

aumento do teor de α-celulose nas fibras tratadas quimicamente, visto que os tratamentos 

removeram os demais constituintes das fibras in natura.  

 

5.2.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A análise por microscopia eletrônica de varredura de fibras não tratadas e tratadas 

extraídas do tegumento fibroso do caroço da manga foi realizado a fim de verificar o efeito do 

tratamento químico sobre a morfologia das amostras.  
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A partir das imagens de MEV de fibras in natura (Figura 42) pode-se observar que as 

fibras apresentam superfície rugosa devido à presença de impurezas relacionadas à 

hemicelulose e lignina, substâncias estas que unem as fibras entre si.  

 

 

Figura 42 – Fotomicrografia de MEV das fibras in natura. Aumento de 500x e escala de 

200 µm (A). Aumento de 1.500x e escala de 50 µm (B). 

 

Após o tratamento alcalino, as fibras passaram a apresentar superfícies mais limpas, 

revelando a presença de poros, devido à remoção parcial de substâncias como lignina, 

hemicelulose e materiais inorgânicos (Figura 43). 

 

 

Figura 43 - Fotomicrografia de MEV das fibras pós-tratamento alcalino. Aumento de 500x e 

escala de 200 µm (A). Aumento de 1.500x e escala de 50 µm (B). 

 

Na Figura 44, pode-se visualizar que o branqueamento foi efetivo na retirada de 

substâncias como lignina e hemicelulose remanescentes, e na desfibrilação parcial das fibras, 

expondo a superfície das microfibrilas e permitindo uma maior área de contato para reações, 

como a hidrólise ácida. 
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Figura 44 – Fotomicrografia de MEV das fibras branqueadas. Aumento de 500x e escala de 

200 µm (A). Aumento de 1.500x e escala de 50 µm (B). 

 

5.2.3 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

Os espectros no infravermelho foram utilizados para confirmar a composição 

química dos materiais lignocelulósicos a partir da identificação dos grupos funcionais 

orgânicos. Pode-se observar nos espectros das fibras branqueadas e dos nanowhiskers de 

celulose (Figura 45) que ocorreu uma redução do número de picos (destacada por linha 

tracejada na figura a seguir). Isto sugere que os tratamentos realizados nas fibras in natura 

reduziram o conteúdo de hemicelulose e lignina. 

 

 

Figura 45 - Espectros de FTIR de fibras in natura, fibras pós-tratamento alcalino, fibras 

branqueadas e nanowhiskers de celulose.  
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As bandas de absorção na faixa de 1000-1200 cm
-1

 são atribuídas ao estiramento das 

ligações C-O e C-OH presentes na celulose e lignina (YANG et al., 2007). 

As bandas de absorção na faixa compreendida entre 1125 e 1000 cm
-1

 são atribuídas 

ao estiramento de ligações C-O, C-C ou C-OH em hemiceluloses (XIAO et al., 2001), e 

foram observadas em todas as amostras estudadas, embora mais intensa no espectro que 

representa a fibra in natura (em destaque na figura), podendo está relacionada a uma maior 

quantidade de hemicelulose nesta amostra. 

A absorção na região em torno de 1500 e 1580 cm
-1

, observada para fibras in natura 

e pós-tratamento alcalino é referente ao estiramento de ligações C=C de anéis aromáticos 

podem estar associada à lignina, que possui muitos destes grupamentos em sua estrutura 

química (XIAO et al., 2001). Nos espectros de fibras branqueadas e nanowhiskers de celulose 

houve redução significativa dessas bandas que pode está associada à remoção de lignina.  

A banda a 1737 cm
-1

 (destacado na Figura 45) no espectro de fibras in natura foi 

associada ao estiramento de C=O, relacionado a grupos de ácido carboxílico alifático e 

cetonas que podem ser associados à hemicelulose (SGRICCIA et al., 2008). Este pico 

desapareceu nas fibras pós-tratamento alcalino, fibras branqueadas e nanowhiskers de 

celulose, indicando que os tratamentos químicos removeram parcialmente a hemicelulose. 

A banda de absorção a 1645 cm
-1

 está relacionada, principalmente, à deformação 

angular da água (TEIXEIRA, 2007). Pode-se visualizar esta absorção em fibras branqueadas e 

nanowhiskers de celulose, comprovando que quando a celulose fica mais exposta estes 

materiais se tornam mais hidrofílicos. 

As bandas na região 3900-3300 cm
-1

 foram atribuídas aos estiramentos de grupos O-

H (TEIXEIRA, 2007), enquanto que as observadas na faixa 2900-2800 cm
-1

 são devido ao 

estiramento de C-H (KHALIL et al., 2001). Estas absorções tornaram-se mais intensas nas 

fibras branqueadas e nanowhiskers de celulose e podem estar relacionadas aos componentes 

de lignina, hemicelulose e celulose.  

Segundo Bahrin et al. (2012), as bandas mais importantes para identificar a celulose 

estão localizadas na faixa entre 1420 e 1430 cm
-1

, que correspondem à estrutura da celulose 

amorfa/cristalina. Essas bandas podem ser melhores visualizadas em fibras branqueadas e em 

nanowhiskers de celulose.  

As bandas de absorção observadas no intervalo 1320-1380 cm
-1

, em todas as 

amostras, foram atribuídas à vibração de flexão de C-H e C-O de grupos de anel glicosídico 

em polissacarídeos (TROEDEC et al., 2008). Ao mesmo tempo, as bandas em torno de 1371 

cm
-1

 e 1382 cm
-1

 nas amostras reflete a flexão de C-H em polissacarídeos, visualizado melhor 
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em nanowhiskers de celulose (TROEDEC et al., 2008). A presença de bandas de absorção na 

região de carbono com efeito anomérico (950-700 cm
-1

) indica uma típica estrutura de 

celulose (XIAO et al., 2001). 

 

5.2.4 Difração de raios X (DRX) 

 

Os materiais lignocelulósicos consistem de domínios cristalinos e amorfos, em 

proporções variáveis, dependendo da fonte botânica.  

A celulose possui mais de uma forma polimórfica, ou seja, não há uma dimensão 

única para a célula unitária. A celulose I (celulose nativa) é a base da estrutura cristalina da 

célula unitária encontrada nas fibras celulósicas, que consiste de duas diferentes estruturas 

cristalinas, uma monoclínica, a celulose Iβ, e outra triclínica, celulose Iα. A depender do 

tratamento a que a celulose nativa for submetida (químico ou térmico), pode resultar em 

diferentes polimorfos: II, III1, III2, IV1 e IV2 (SILVA, D’ALMEIDA, 2009). A celulose do 

tipo II apresenta a estrutura cristalina na forma monoclínica (BORYSIAK, DOCZEKALSKA, 

2005). Os picos de difração de raios X e seus respectivos planos cristalográficos 

característicos de celulose I e II estão apresentados na Tabela 11.  

 

Tabela 11 – Parâmetros de difração de raios X característicos para polimorfos de celulose do 

tipo I e II. 

Planos (101) (1 0 -1) (021) (002) (040) 

Ângulos 2θ (º) 2θ (º) 2θ (º) 2θ (º) 2θ (º) 

Celulose I 14,7 16,6 20,6 22,5 34,7 

Celulose II 12,3 20,1 - 21,9 34,7 

Fonte: LIANG,1972 citado por FORD et al., 2010 (com modificações). 

 

A Figura 46 apresenta o perfil dos difratogramas de DRX de fibras in natura, fibras 

tratadas e de nanowhiskers de celulose.  
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Figura 46 - Difratogramas de raios X das fibras in natura, fibras pós-tratamento alcalino, 

fibras branqueadas e nanowhiskers de celulose.  

 

No difratograma da amostra de fibra in natura observa-se a presença de picos em 2θ 

= 12º (plano 101) e 22º (plano  002), característicos de celulose do tipo II e I, 

respectivamente. Após o tratamento alcalino, além dos picos presentes na amostra anterior 

percebe-se o aparecimento de mais dois picos a 2θ = 15º (plano 101) e 34º (040), ambos 

característicos de celulose do tipo I (LIANG,1972 citado por FORD et al., 2010). Os mesmos 

picos foram visualizados nos difratogramas de raios X de fibras branqueadas e nanowhiskers 

de celulose. No difratograma de nanowhiskers de celulose não foi visualizado o pico em 2θ = 

34º, nota-se um outro pico em aproximadamente 2θ = 32º. Assim, de acordo com os 

resultados de DRX, os padrões de difração de todas as amostras exibiram de polimorfos de 

celulose do tipo I e II.  

Os picos de difração em torno de 2θ = 22º (levado em consideração no cálculo do 

índice de cristalinidade) torna-se mais estreito e acentuado após os tratamentos químicos, 

como mostrado nos difratogramas das fibras pós-tratamento alcalino, fibras branqueadas e 

nanowhiskers de celulose. Isto indica remoção de material amorfo (hemicelulose e lignina) e, 

consequentemente, um aumento considerável da cristalinidade. 

Os valores do índice de cristalinidade (ICR) das amostras avaliadas por DRX foram 

calculados a partir da fórmula de Segal (1959), e estão mostrados na Tabela 12.  
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Tabela 12 - Índice de cristalinidade (ICR) de fibras in natura, pós-tratamento alcalino, 

branqueadas e nanowhiskers de celulose. 

Amostras ICR (%) 

Fibras in natura 29,4 

Fibras pós-tratamento alcalino 50,3 

Fibras branqueadas 69,8 

Nanowhiskers de celulose 58,0 

 

Quanto aos nanowhiskers de celulose esperava-se um aumento no índice de 

cristalinidade em comparação às demais fibras, uma vez que a hidrólise ácida tende a remover 

a região amorfa das fibrilas. Entretanto, como mostrado na Tabela 12, pode-se notar que há 

uma diminuição do índice de cristalinidade dos nanowhiskers de celulose comparado às fibras 

branqueadas. Este resultado pode indicar que as condições de extração utilizadas (temperatura 

de 45 ºC durante 120 min.) podem ter ocasionado à degradação das cadeias de celulose 

(Corrêa et al., 2009) e, desta forma, reduzido a cristalinidade. 

O índice de cristalinidade calculado para nanowhiskers de celulose obtido do 

tegumento fibroso do caroço de manga constituiu-se em 58,0%. O índice de cristalinidade 

encontrado para outras fontes, como relatado na literatura, foi de 60%, 65,9%, 76% e 91% 

para nanowhiskers de celulose obtidos do bagaço da cana de açúcar, de coco, da casca de 

arroz e de algodão, respectivamente (LI et al., 2012; ROSA et al., 2010; LUDUEÑA et al., 

2011; MARTINS et al., 2011). 

 

5.2.5 Termogravimetria (TG) 

 

A termogravimetria (TG) foi realizada para investigar se as fibras branqueadas e os 

nanowhiskers de celulose são adequados para serem incorporadas as matrizes poliméricas de 

amido termoplástico via extrusão, na obtenção de compósitos e nanocompósitos.  

Na Figura 47 são apresentadas as curvas termogravimétricas (TG) e curvas derivadas 

(DTG) para fibras in natura, fibras branqueadas e nanowhiskers de celulose extraídas do 

tegumento fibroso do caroço da manga.  
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Figura 47 – Curvas de TG (A) e DTG (B) de fibra in natura, fibra pós-tratamento alcalino, 

fibra branqueada e nanowhiskers de celulose. 

 

As curvas TG de todas as amostras (Figura 47A) apresentaram dois estágios de 

decomposição. O primeiro a 67, 68 e 53 ºC, referente a uma perda de massa de 8, 7 e 7 % para 

fibra in natura, fibra branqueada e nanowhiskers de celulose, respectivamente, corresponde à 

vaporização de voláteis presentes em todas as amostras. O segundo, a aproximadamente 

280ºC, refere-se à decomposição principal para todas as amostras. Foi observado um resíduo a 

700ºC de 18, 22 e 21%, para fibra in natura, fibra branqueada e nanowhiskers de celulose, 

respectivamente. 

Nas curvas de DTG (Figura 47B), as amostras apresentaram, basicamente, três 

eventos de decomposição. Xiao et al. (2001) reportaram que em atmosfera de nitrogênio a 

umidade é removida em torno de 100 ºC. A hemicelulose é decomposta, principalmente, entre 

200 e 300 ºC. Acima de 245 ºC ocorre a decomposição da celulose, no entanto, a 

decomposição máxima ocorre no intervalo de temperatura entre 250 e 330 ºC. Já o processo 

de decomposição da lignina apresenta uma maior variação de temperatura, entre 250 e 600 ºC 

(XIAO et al., 2001). Quanto à degradação térmica da celulose, Morán et al. (2008) relatou 

que a celulose começa a se degradar aos 315°C e chega até aos 400°C em atmosfera de 

nitrogênio. 

Observa-se nas curvas de DTG um primeiro evento no intervalo de 27-119 ºC para 

todas as amostras, atribuído à perda de voláteis, majoritariamente água. O segundo evento, 

associado à degradação térmica de hemicelulose, ocorreu no intervalo de 198-228 ºC, 223-

250 ºC e 215-240 ºC, respectivamente, para fibras in natura, fibras branqueadas e 

nanowhiskers de celulose. Esses resultados revelam que ocorreu um aumento na estabilidade 

térmica de fibras branqueadas e nanowhiskers de celulose, provavelmente devido à remoção 

de hemicelulose pelos tratamentos químicos.  

A 
B 
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As amostras apresentaram um intervalo bastante largo de degradação, cuja 

temperatura inicial (Tonset) e final  (Tendset) foi de 304-395 ºC, 275-382 ºC e 272-380 ºC 

com perda de massa de 47, 49 e 56%, respectivamente, para fibras in natura, fibras 

branqueadas e nanowhiskers de celulose. Foram visualizados picos em torno de 353 ºC para 

fibras in natura e 341 ºC para fibras branqueadas e nanowhiskers de celulose. Foi proposto 

que neste evento envolve a cisão aleatória nas regiões de celulose de baixa ordem, seguida 

pelas reações de desidratação, descarboxilação, ou decarbonilação e clivagem das ligações 

glicosídicas da celulose (ABIDI; HEQUET; ETRIDGE, 2007). 

O comportamento de estabilidade térmica de nanowhiskers de celulose é bastante 

semelhante ao observado para fibras branqueadas, embora a amostra de nanowhiskers de 

celulose tenha apresentado uma estabilidade térmica menor, em comparação à fibra 

branqueada com menores valores de temperaturas de degradação térmica e maiores perdas de 

massa. A literatura revela que os grupos sulfatos introduzidos na superfície dos nanowhiskers 

de celulose, após a hidrólise com ácido sulfúrico exerce um efeito catalítico nas reações de 

degradação térmica dos nanowhiskers de celulose. Dessa forma, a presença de nanowhiskers 

sulfatados confere temperaturas menores de degradação, comparada a sua fibra de origem 

(TEIXEIRA et al., 2010). 

 

5.2.6 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

A técnica de microscopia eletrônica de transmissão (MET) foi utilizada para 

investigar a morfologia e o tamanho dos nanowhiskers de celulose. A Figura 48 mostra 

fotomicrografias obtidas de suspensões diluídas de nanowhiskers de celulose extraída por 

meio de hidrólise ácida de fibras do tegumento do caroço de manga branqueadas.  

 

  

Figura 48 – Fotomicrografias de MET de nanowhiskers de celulose. 
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Foram observadas nanowhiskers de celulose em forma de agulhas com diâmetro 

médio (D) de 28±9 nm e comprimento médio (L) de 285±116 nm, resultando numa razão de 

aspecto (L/D) de 11.  

A hidrólise ácida removeu as regiões amorfas das microfibrilas de celulose, 

facilitando a clivagem hidrolítica das ligações glicosídicas e reduzindo o tamanho das 

microfibras em nanowhiskers de celulose (AZIZI SAMIR et al., 2005).  

As variedades de dimensões dos nanowhiskers de celulose dependem da fonte do 

material celulósico e das condições em que a hidrólise foi realizada (HABIBI et al., 2010).  

Nanowhiskers de celulose já foram obtidas de várias fontes e apresentaram razão de 

aspecto de 10-15 para celulose microcristalina (LIU et al., 2011); 39±16 para nanowhiskers 

de celulose das fibras de casca de coco (ROSA et al., 2010); 10,7 para algodão (MARTINS et 

al., 2011); 20-167 para sisal (de RODRIGUEZ, THIELEMANS, DUFRESNE et al., 2006); 

20-100 para madeira (BECK-CANDANEDO et al., 2005). 

O tamanho das fibras (associado diretamente à razão aspecto) é, em especial, 

relacionado ao ganho em propriedades mecânicas quando usadas como agente de reforço em 

compósitos. Uma razão de aspecto elevada permite uma transferência eficiente de tensão na 

interface polímero-fibra, aumentando desta forma a resistência ao cisalhamento interfacial 

(EICHHORN et al., 2010). 

De acordo com a literatura, nanowhiskers de celulose com uma razão de aspecto 

menor que 10 não resultam em quaisquer melhoras nas propriedades mecânicas se utilizadas 

como reforço em matrizes poliméricas, apenas nanofibras com razão de aspecto maior que 50 

podem garantir um efeito de reforço eficiente (EICHHORN et al., 2010). Isto porque 

estruturas com alta razão de aspecto são notadamente eficientes por causa de sua alta área 

superficial específica (DALMAS et al., 2007). Dessa forma, os nanowhiskers de celulose 

extraídos das fibras do caroço de manga apresentam potencial para ser usado como carga 

reforçante em nanocompósitos.  

 

5.2.7 Potencial Zeta e tamanho de partícula  

 

A presença de cargas superficiais foi estimada via análise do potencial zeta a partir 

de alíquotas da suspensão aquosa de nanowhiskers de celulose. A suspensão de nanowhiskers 

de celulose é considerada estável quando o valor absoluto do potencial zeta é maior do que 25 

mV (MIRHOSSEINI et al., 2008). O valor médio do potencial zeta da suspensão de 

nanowhiskers de celulose, com pH igual a 7, foi -31,5 ± 0,87 mV e comprovou a estabilidade 
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da suspensão resultante da repulsão eletrostática entre as cargas superficiais nos nanowhiskers 

de celulose evitando a aglomeração dessas nanopartículas. O diagrama representado na Figura 

49 mostra a distribuição de partículas de suspensão de nanowhiskers de celulose. 

 

 

Figura 49 - Distribuição do tamanho de partículas de nanowhiskers de celulose. 

 

Aproximadamente 52% das partículas apresentaram dimensões de até 100 nm. A 

distribuição de tamanho das partículas resultou em 2 intervalos principais: de 96% das 

partículas que abrangem tamanhos no intervalo de 10,52 - 412,5 nm e 4%  das partículas no 

intervalo de 2.073-2.780 nm. O primeiro intervalo de tamanho de partículas possui valores 

semelhantes aos valores determinados por microscopia eletrônica de transmissão. 

 

5.3 Caracterização dos compósitos e nanocompósitos 

 

5.3.1 Avaliação dos materiais poliméricos a partir da reometria de torque 

 

O objetivo dos ensaios de reometria de torque foi verificar o aumento do torque em 

função do tempo no processo de desestruturação dos grânulos de material amiláceo de manga 

e de milho para obtenção do amido termoplástico; assim como avaliar a influência da adição 

de fibras branqueadas e nanowhiskers de celulose na plastificação do amido para obtenção de 

compósitos e nanocompósitos poliméricos, respectivamente. 

Por meio da reometria é possível verificar o torque necessário para fundir, misturar e 

homogeneizar uma amostra de material polimérico. O reômetro de torque é um equipamento 
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que utiliza geometrias mais complexas, que reproduzem, em menor escala, as geometrias dos 

equipamentos convencionais utilizados industrialmente, como misturadores e extrusoras 

(BRETAS; D’ÁVILA, 2000).  

Em geral, a curva obtida em um reômetro de torque, torque versus tempo, apresenta 

dois picos. O primeiro representa o torque necessário para a compactação ou o carregamento 

do material. O segundo pico representa o torque necessário para fundir o polímero 

termoplástico. Após a fusão, o polímero tende a se homogeneizar e o torque se estabiliza. 

Teoricamente, esta seria a viscosidade de trabalho do material, o ponto no qual ele deveria ser 

extrusado ou injetado (BRETAS; D’ÁVILA, 2000). 

A Figura 50 mostra os amidos de manga (Figura 50A) e de milho (Figura 50 B) 

plastificados após processamento em reômetro de torque. 

 

 

Figura 50 - TPS de material amiláceo de manga (A) e TPS de milho (B). 

 

Os gráficos mostrados a seguir apresentam as curvas de torque versus tempo para os 

ensaios realizados com seis composições no tempo máximo fixado em 10 minutos e 

temperatura de 110 ºC. 

A Figura 51 refere-se às curvas de torque em função do tempo, que correspondem 

aos TPS de material amiláceo de manga e milho.  
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Figura 51 - Curvas de torque versus tempo obtidas para amostras de AM e AMI. 

 

Nota-se, inicialmente, que o torque atinge um máximo de 3,2 N.m até 1 minuto para 

o TPS de material amiláceo de manga e, posteriormente, mantém um valor estável de 3,5 

N.m, indicando a fusão dos grânulos de amido e a sua plastificação.  

Observa-se que, para o TPS de milho, ocorreu o carregamento da amostra até 2 

minutos com torque máximo de 5,9 N.m. Em seguida, houve um decréscimo do torque até a 

sua estabilidade a 3,8 N.m, que corresponde à homogeneização do material após a fusão. As 

curvas para as demais composições contendo TPS de material amiláceo de manga e de milho 

apresentam o mesmo comportamento detalhado para os TPS puros, mudando apenas os 

valores de torque. 

A Figura 52 se refere às curvas dos TPS de material amiláceo de manga e milho com 

1% de nanowhiskers de celulose, respectivamente.  

 

 

Figura 52 - Curvas de torque versus tempo obtidas para amostras de AM1NC e AMI1NC. 
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Observa-se que, para a composição de TPS de material amiláceo de 

manga/nanowhiskers de celulose, houve um aumento do torque até 3,2 N.m em 1 minuto e, 

posteriormente, a estabilização do torque em 3,7 N.m. Verificou-se para a composição de TPS 

de milho/nanowhiskers de celulose um torque máximo de 6,5 N.m alcançado em 

aproximadamente 1 minuto de análise. Em seguida, houve um decréscimo do torque até sua 

estabilidade de 4,5 N.m. A adição dos nanowhiskers de celulose provocou um aumento do 

torque em ambas às composições em comparação aos TPS puros. 

Na Figura 53 temos que o compósito de TPS de material amiláceo de manga com 6% 

de fibras branqueadas apresentou curva crescente até o torque de 3,9, o torque de 

estabilização para esta composição foi em torno de 4,8 N.m. O torque máximo do TPS de 

milho com 6% de fibras branqueadas foi de 7,3 N.m durante cerca de 1 minuto de análise e o 

torque de estabilização foi de 5,3 N.m (Figura 53). O torque do processamento de amostras 

contendo fibras branqueadas foi maior que o torque das demais amostras, demonstrando que 

as fibras causam um aumento mais expressivo na viscosidade do material processado em 

reômetro. 

 

 

Figura 53 - Curvas de torque versus tempo obtidas para amostras de AM6FB e AMI6FB. 

 

Percebe-se que, quando adicionado fibras branqueadas e nanowhiskers de celulose 

aos compósitos e nanocompósitos, respectivamente, houve um aumento tanto no torque 

máximo como no equilíbrio de torque das amostras analisadas. Esse aumento pode ter 

ocorrido devido à maior dificuldade em compactar o material (MAGALHÃES, 2008).  
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Outra observação que merece destaque é que, para os amidos estudados neste 

trabalho, ocorreu o mesmo comportamento que foi relatado por Corradini et al. (2005) para o 

processo de plastificação do amido de milho regular. Após o processo de desestruturação e 

plastificação do amido não ocorreram mudanças nos valores de torque, indicando que não 

ocorreram processos de degradação e reticulação nas condições utilizadas para o 

processamento. 

De acordo com os resultados de reometria, pode-se perceber que a natureza do amido 

influenciou no comportamento reológico das composições, já que os valores do torque 

máximo e de estabilização, associados à viscosidade dos materiais poliméricos, foram maiores 

para as composições contendo amido de milho ao comparar-se ao material amiláceo de 

manga.  

O tamanho e o formato do grânulo do amido podem ter influenciado no processo de 

plastificação dos amidos de diferentes fontes.  

Dados da literatura revelam que os grânulos de amido de milho possuem tamanho na 

faixa de 10 a 15 µm com formatos redondos, ovais e poligonais. Os grânulos de material 

amiláceo de manga possuem tamanho dos grânulos de 5-10 µm e formato esférico (SOLIS, 

2008). Como já foi dito anteriormente, grânulos pequenos (no caso do material amiláceo de 

manga) possuem uma área de contato superficial maior.  

Quanto ao formato dos grânulos, àqueles de formato ovais e esféricos (no caso, os 

grânulos do material amiláceo de manga) necessitam de menos energia mecânica durante o 

processamento que grânulos em forma poligonal (milho), o que resultou em uma maior 

retenção de água e facilidade de interação entre os grupos OH do glicerol (GALICIA-

GARCIÁ et al., 2012).  

Dessa forma, pode-se considerar que o tamanho e o formato dos grânulos de material 

amiláceo de manga favoreceram o processamento, reduzindo o torque necessário para 

plastificar o amido em reômetro.  

 

5.3.2 Espessura e aspecto visual 

 

Primeiramente, o material amiláceo de manga foi processado em extrusora rosca 

dupla juntamente com o plastificante (água e glicerol), e em seguida, o material foi triturado 

para ser reprocessado. O amido de milho comercial foi processado nas mesmas condições e 

nas mesmas proporções de plastificantes do material amiláceo de manga. Ambos foram 

caracterizados e comparados. Durante o processamento, foi possível perceber que o material 
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amiláceo de manga foi mais facilmente processado, embora tenha ficado mais escuro (Figura 

54A), pois o amido obtido comercialmente é mais purificado, isento de constituintes que 

promovem o escurecimento (Figura 54B). 

 

 

Figura 54 - Imagens de TPS de material amiláceo de manga (A) e de milho (B) triturado após 

ser processado em extrusora rosca dupla. 

 

Após obter a matriz de amido termoplástico de manga, este foi reprocessado na 

extrusora monorosca e misturado com os nanowhiskers de celulose (liofilizados) numa 

proporção de (100/1) para obtenção de nanocompósitos e com fibras branqueadas na 

proporção de (100/6). O material foi processado em extrusora com matriz de fita e percebeu-

se durante o processamento a formação de bolhas de ar, embora o processamento tenha sido 

estável durante a maioria do período. No final do processamento os materiais poliméricos 

foram obtidos na forma de fitas (Figura 55). 

 

 
Figura 55 - Materiais poliméricos obtidos via extrusão: (A) TPS de material amiláceo de 

manga AM; (B) Nanocompósito AM1NC; (C) Compósito AM6FB; (D) TPS de milho AMI; 

(E) Nanocompósito AMI1NC; (F) Compósito AMI6FB  

 

Os materiais obtidos e que, visualmente, apresentaram um aspecto mais 

homogêneo foram os nanocompósitos. Nos TPS puros eram visíveis alguns poros. Nos 

compósitos, as fibras branqueadas ficaram visíveis fazendo com que os materiais obtidos 
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apresentassem rugoridades superficialmente. Todas as formulações apresentaram-se flexíveis 

e quando foram adicionados nanowhiskers de celulose ou fibras branqueadas o material 

apresentou um aspecto leitoso, porém não pegajoso. Todos os materiais obtidos foram 

visualmente opacos. As espessuras médias de todos os materiais extrusados estão descritas na 

Tabela 13.  

 

Tabela 13 – Espessuras médias das amostras processadas em extrusora monorosca. 

Espessura (mm) 

Material TPS 6FB 1NC 

Manga (AM) 2,72 ± 0,36
a
 2,84 ± 0,15

a, b
 3,08 ± 0,15

b
 

Milho (AMI) 2,71 ± 0,11
a
 2,90 ± 0,16

a, b
 2,81 ± 0,15

a, b
 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente a 5% de 

significância. 

 

Os valores médios das espessuras dos materiais não apresentaram diferença 

estatística a 5% de significância. 

 

5.3.3 Opacidade 

 

O comportamento óptico de um material sólido é função da sua interação com a 

radiação eletromagnética de comprimento de onda dentro da região visível. Esta região é 

compreendida no intervalo de 400 a 800 nm.  

A translucidez e opacidade podem ocorrer se o feixe de luz incidente experimentar 

reflexão e/ou refração no interior do material, o que normalmente ocorre em materiais 

policristalinos, que possuem um índice de refração anisotrópico, em materiais bifásicos, em 

materiais que contêm pequenos poros, e em polímeros altamente cristalinos (CALLISTER 

JR., 2002).  

Em polímeros semicristalinos, parte da luz visível incidida sobre eles é espalhada nas 

fronteiras entre as regiões amorfas e cristalinas. Quanto maior o grau de cristalinidade do 

material polimérico mais intenso o espalhamento de luz, o que leva translucidez e, em alguns 

casos, opacidade ao material (MANO, 2003). 
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A opacidade superficial de filmes poliméricos obtidos por extrusão é consequência 

da rugosidade superficial, a qual, por sua vez, dependerá das condições de processo e das 

propriedades reológicas do material. Já a opacidade interna é influenciada pelo arranjo 

morfológico das fases cristalinas (GUERRINI et al., 2004). 

Os valores de opacidade de todos os filmes estudados foram determinados a partir da 

análise de espectroscopia de varredura nos comprimentos de onda de luz visível no intervalo 

de 400 a 800 nm. Desta forma, a opacidade está relacionada à transmissão de luz visível  

pelos filmes, e quanto maior a opacidade, menor a transmissão de luz visível, 

consequentemente, menor a transparência. 

A opacidade de filmes poliméricos a base de amido pode variar em função do teor de 

amilose, pois essas macromoléculas quando em solução tendem a orientar-se paralelamente, 

devido à linearidade, formando ligação de hidrogênio entre hidroxilas de cadeias adjacentes. 

Como resultado, a afinidade do polímero por água é reduzida, favorecendo a formação de 

pastas opacas e filmes resistentes
 
(WURZBURG, 1986). Além do teor de amilose, outros 

fatores também podem influenciar o grau de opacidade dos biofilmes, tais como: a 

concentração de lipídios e cinzas do amido utilizado em sua formulação (LIPORACCI, 

MALI, GROSSMANN, 2005). 

Os filmes obtidos dos materiais poliméricos processados por extrusão apresentaram 

diferentes valores de opacidade que variaram em função das diferentes fontes de amido e da 

adição de cargas, fibras branqueadas e nanowhiskers de celulose, em compósitos e 

nanocompósitos, respectivamente (Tabela 14).  

 

Tabela 14 - Opacidade de filmes obtidos a partir das amostras de TPS, compósitos e 

nanocompósitos processados em extrusora. 

Opacidade (AU.nm) 

Material TPS 6FB 1NC 

Manga (AM) 747 ± 34,6
a,B

 1.026 ± 15,7
b,B

 1.280 ± 30,0
c,B

 

Milho (AMI) 532 ± 42,4
a,A

 749 ± 6,7
b,A

 679 ± 22,0
b,A

 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente a 5% de 

significância na horizontal e médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem 

estatisticamente a 5% de significância na vertical. 
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Os filmes poliméricos constituído por TPS de material amiláceo de manga 

apresentaram valores de opacidade estatisticamente diferentes entre as composições, além de 

valores maiores e estatisticamente diferentes em relação aos filmes poliméricos a base de TPS 

de amido de milho. Esse fato pode ter ocorrido devido ao material amiláceo extraído neste 

trabalho apresentar maiores teores de açúcares e lipídios, e favorecido a ocorrência de reações 

de caramelização e de Maillard durante o processamento de extrusão, resultando numa 

coloração mais escura e maiores valores de opacidade (GALICIA-GARCÍA et al., 2012). 

A adição de nanowhiskers de celulose e fibras branqueadas resultou no aumento da 

opacidade nos filmes constituídos por TPS de material amiláceo de manga, possivelmente, 

devido ao espalhamento de luz a partir do retardo de transmissão de luz nos filmes de 

nanocompósitos e compósitos poliméricos (PHATTARAPORN et al., 2010).  

Os filmes a base de TPS de amido de milho apresentaram valores menores de 

opacidade e significativamente diferentes dos filmes obtidos dos nanocompósitos e 

compósitos. Estes apresentaram uma tendência em apresentar valores estatisticamente 

semelhantes mostrando que não houve diferença significativa entre a adição de nanowhiskers 

de celulose e fibras branqueadas. 

Chung e Lai (2007) encontraram valores de opacidade 96±19 AU.nm para filmes de 

amido de milho e glicerol obtidos por casting, enquanto López, Garciá, Zaritzky (2008) 

obtiveram filmes da mesma fonte de amido e por meio do mesmo processamento, que 

alcançaram valores de opacidade 45,42 ± 1,38 AU.nm. Estes resultados, em comparação ao 

que foi observado neste trabalho, confirmaram que o tipo de processamento de filmes 

poliméricos influencia no resultado de suas propriedades ópticas.  

O processamento em extrusora produz filmes mais opacos, provavelmente, devido a 

maior concentração de amido na composição do filme e às condições de processamento mais 

severas utilizadas para plastificar o amido. 

 

5.3.4 Permeabilidade de vapor de água (PVA) 

 

Segundo a ASTM E96-00, permeabilidade é a taxa de transmissão de vapor de água 

por unidade de área através do filme, de espessura conhecida, induzida por um gradiente de 

pressão entre duas superfícies específicas, de umidade relativa e temperatura especificada. 

Foram determinados gravimetricamente, segundo método ASTM E96-00 (ASTM, 

2000), os efeitos da adição das fibras branqueadas e dos nanowhiskers de celulose, 
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respectivamente, em compósitos e nanocompósitos, nos resultados de permeabilidade de 

vapor de água, e comparados aos TPS.  

A Figura 56 mostra o filme de TPS de milho após análise de PVA. 

 

  

Figura 56 – Filme de TPS de milho antes (A) e após análise de PVA (B). 

 

Os valores das espessuras dos filmes obtidos a partir dos TPS, compósitos e 

nanocompósitos estão apresentados na Tabela 15. Percebe-se que houve uma grande 

variabilidade nos valores médios de espessuras, porém eles se apresentaram bem próximos.  

  

Tabela 15 - Valores de espessura dos filmes obtidos a partir dos TPS, compósitos e 

nanocompósitos. 

Espessura (mm) 

Material TPS 6FB 1NC 

Manga (AM) 0,30 ± 0,02
a,b

 0,39 ± 0,02
d
 0,33 ± 0,02

a,b,c
 

Milho (AMI) 0,34 ± 0,02
b,c,d 

 0,28 ± 0,02
a
 0,38± 0,02

c,d
 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente a 5% de 

significância. 

 

A Tabela 16 apresenta os resultados de permeabilidade ao vapor de água dos 

materiais estudados. Pode-se observar que houve pouca variação nos valores médios de PVA 

dentre as amostras dos materiais poliméricos.  
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Tabela 16 - Valores médios de PVA dos filmes obtidos a partir dos TPS, compósitos e 

nanocompósitos. 

PVA (g.mm.KPa
-1

.h
-1

.m
-2

) 

Material TPS 6FB 1NC 

Manga (AM) 10,8 ± 0,9
a,b

 12,6 ± 0,8
c
 12,0 ± 0,8

b,c
 

Milho (AMI) 9,7 ± 0,7
a
 9,4 ± 0,7

a
 12,3 ± 0,7

c
 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente a 5% de 

significância. 

 

Quanto aos materiais constituídos por matriz polimérica de material amiláceo de 

manga, pode-se observar que o TPS puro (AM) apresentou menor valor de PVA, ou seja, 

menos hidrofílico, e estatisticamente diferente dos demais. O compósito (AM6FB) e 

nanocompósito (AM1NC) apresentaram valores estatisticamente semelhantes entre si e 

maiores em relação ao TPS, portanto, mais hidrofílicos. Este resultado, possivelmente, se 

justifica pela formação de agregados de fibras branqueadas (visualizado nas imagens de 

MEV) e dos nanowhiskers de celulose, além da fraca adesão na interface carga-matriz, esse 

fato diminuiu a eficiência das cargas em melhorar as propriedades de barreira dos filmes 

poliméricos. 

Em materiais à base de amido de milho, o nanocompósito (AMI1NC) apresentou 

maior valor de PVA e estatisticamente diferentes dos demais, e consequentemente a 

composição mais hidrofílica. Enquanto que o TPS de milho (AMI) e o compósito (AMI6FB) 

apresentaram valores menores e estatisticamente semelhantes, demonstrando que a adição de 

fibras branqueadas ao filme não reduziu, mas também não melhorou as propriedades de 

barreira destes filmes. Isso se deve a melhor adesão das fibras branqueadas na matriz de TPS 

de amido de milho, que pode ser visualizado nas imagens de MEV. 

Observa-se que os filmes biodegradáveis apresentaram valores altos de PVA, 

principalmente quando comparados com valores obtidos para filmes sintéticos, como por 

exemplo, de 0,018 g.mm.Kpa
-1

.h
-1

.m
-2 

para filmes de polipropileno (PP); 0,0026-0,0035 

g.mm.Kpa
-1

.h
-1

.m
-2

 para filmes de polietileno de baixa densidade (PEBD); e 0,00086 

g.mm.Kpa
-1

.h
-1

.m
-2 

para filmes de polietileno de alta densidade (PEAD). Desta forma, os 

filmes a base de amido são altamente hidrofílicos, o que resulta em reduzida barreira ao vapor 

de água. 
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5.3.5 Ângulo de contato 

 

O termo molhabilidade é definido como a manifestação macroscópica da interação 

molecular entre sólidos e líquidos em contato direto na interface entre eles. As forças coesivas 

do líquido tendem a formar uma gota esférica, já as forças adesivas entre o sólido e o líquido 

tendem a espalhar o líquido sobre o sólido, assim o ângulo de contato é determinado pela 

competição entre estas duas forças (FARIAS, 2012). 

O comportamento dos materiais quanto à hidrofilicidade pode ser avaliado por meio 

do ângulo de contato inicial (ângulo formado pela gota e a superfície do material extrusado 

em forma de fita), pela evolução desse ângulo com o tempo (Tabela 17). 

 

Tabela 17 – Evolução do ângulo de contato em função do tempo formado entre a gota e a 

superfície dos TPS, compósitos e nanocompósitos. 

Amostras/Tempo (s)  0 30 60 90 120 150 

AM 49 42 40 38 37 35 

AM1NC 45 32 30 30 28 27 

AM6FB 25 19 17 16 14 12 

AMI 43 37 33 32 30 28 

AMI1NC 38 32 29 27 26 24 

AMI6FB 51 44 41 39 37 35 

 

Na Figura 57, observa-se o gráfico das curvas da evolução do ângulo de contato 

médio, em função do tempo para todos os materiais, à base de material amiláceo de 

manga,processados via extrusão. 

O compósito AM6FB apresentou um ângulo de contato inicial de 25º e menores 

valores de ângulo de contato médio em função do tempo no intervalo de 0 a 150 segundos, ou 

seja, ocorreu uma absorção mais rápida da gota de água, demonstrando que este material é 

mais hidrofílico. O material constituído apenas por TPS de material amiláceo de manga (AM) 

apresentou maiores valores de ângulo de contato médio no decorrer do tempo considerado, 

com um ângulo de contato médio inicial de 49º, comprovando a menor hidrofilicidade deste 

material em comparação aos demais materiais obtidos de material amiláceo de manga. 

Enquanto o nanocompósito AM1NC apresentou valores intermediários as amostras de AM e 

AM6FB.  
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Figura 57 - Gráfico de ângulo de contato versus tempo para materiais à base de material 

amiláceo de manga. 

 

Assim, a adição de fibras e nanowhiskers de celulose tornaram estes materiais mais 

hidrofílicos. Este resultado comprova os obtidos em PVA, confirmando que a adição de fibras 

branqueadas e nanowhiskers de celulose em matriz polimérica de TPS de material amiláceo 

de manga atuaram como sítios de afinidade com a água, reduzindo o ângulo de contato e 

aumentando a sorção de água na superfície do material. 

Nos materiais à base de amido de milho observa-se um comportamento distinto ao 

observado nos materiais poliméricos obtidos a partir de material amiláceo de manga (Figura 

58).   

 

 

Figura 58 - Gráfico de ângulo de contato versus tempo para materiais à base de amido de 

milho. 

 

O material mais hidrofílico, ou seja, que apresentou menores ângulos de contato foi o 

nanocompósito AMI1NC. O compósito AMI6FB apresentou maiores ângulos de contato entre 

0 30 60 90 120 150

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Â
ng

ul
o 

de
 c

on
ta

to
 (

º)

Tempo (s)

 AM

 AM1NC

 AM6FB

0 30 60 90 120 150

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Â
ng

ul
o 

de
 c

on
ta

to
 (

º)

Tempo (s)

 AMI

 AMI1NC

 AMI6FB



103 

 

a gota de água e a superfície do material, o que demonstra que a presença de fibras 

branqueadas na matriz de TPS de milho, reduziu a hidrofilicidade do material, diferente do 

que aconteceu com o compósito AM6FB. Esse fato se deve a melhor adesão de fibras 

branqueadas em matriz de TPS de milho. O TPS de milho (AMI) apresentou resultados 

intermediários entre AMI1NC e AMI6FB. Da mesma forma que ocorreu para materiais à base 

de TPS de material amiláceo de manga, os resultados de ângulo de contato confirmaram os 

resultados de PVA para materiais à base de TPS de milho. 

 

5.3.6 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

Foi utilizada a técnica de calorimetria exploratória diferencial (DSC) para determinar 

a temperatura de transição vítrea (Tg) e temperatura de fusão cristalina (Tm) dos amidos 

termoplásticos (TPS), compósitos e nanocompósitos. Na Figura 59 são apresentadas as curvas 

de DSC obtidas para os materiais analisados. 

 

 

Figura 59 - Curvas de DSC dos TPS, compósitos e nanocompósitos. 

 

Na Tabela 18 constam os valores de Tg das amostras que foram acondicionadas antes 

da análise a temperatura de 25 ºC e umidade relativa de 55%. Os valores de Tg foram 

determinados a partir dos pontos médios relacionados às transições vítreas identificados nas 

curvas de DSC para todas as amostras.  
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Tabela 18 - Temperaturas de transição vítrea das amostras. 

Amostras 
Temperatura de transição vítrea (Tg) 

Tg1 (ºC) Tg2 (ºC) Tg3 (ºC) 

AM -63 146 - 

AM1NC -61 85 140 

AM6FB -60 95 145 

AMI -65 129 139 

AMI1NC -62 - 141 

AMI6FB -63 - 140 

 

O evento de transição vítrea ocorre quando, numa dada temperatura, a amostra passa 

de um estado rígido para uma estrutura mais flexível. Conforme mostrado na Tabela 18, 

foram encontrados 2 ou 3 valores de Tg para cada amostra.  

Assim como neste trabalho, Mathew e Dufresne (2002) observaram dois aumentos 

no calor específico em amido plastificado com glicerol, relacionado à miscibilidade parcial 

entre o glicerol e o amido, que estavam associados com a transição do estado vítreo-

borrachoso da fase rica em glicerol (transição de temperatura baixa) e a fase rica em 

amilopectina (transição de temperatura alta). 

Nas amostras analisadas, a primeira Tg encontrada para todas as amostras variou de -

63 a -60. Estes valores podem ser atribuídos à transição vítrea do glicerol (plastificante), que 

ocorre em temperaturas próximas de -50 ºC (CORRADINI, 2007). Schlemmer et al. (2010) 

encontrou na curva de DSC obtida para blendas contendo amido uma redução na capacidade 

calorífica próxima a -80 °C, que foi atribuída ao glicerol. 

A segunda e terceira (ou ambas) Tg estão relacionadas ao amido termoplástico. Os 

valores variaram de 85,1 a 145,6 ºC.  

Mathew e Dufresne (2002) encontraram para o amido de milho waxy (com alto teor 

de amilopectina e teor de amilose inferior a 1%), plastificado com 7,75 de água e 35% de 

glicerol, valores de Tg de -47,5 e 27 ºC. 

Yu et al. (citado por Mitrus, 2009) verificaram que o TPS de amido de milho com 

10% de umidade e 25-35% de glicerol mostra valores de Tg na faixa de 83-71 °C. Desta 

forma, percebe-se que o valor de Tg do amido termoplástico dependerá da composição do 

amido, teor de plastificante e das condições de processamento. 

Os valores de temperatura de fusão cristalina (Tm) e a variação de entalpia, ΔHm, 

relativos a este processo endotérmico estão descritos na Tabela 19. 
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Tabela 19 - Temperaturas de fusão cristalina das amostras. 

Amostras 

Temperatura de fusão cristalina (Tm) 

Tm inicial 

(ºC) 

Tm de pico 

(ºC) 

ΔHm 

(J.g
-1

) 

AM 171 172 5,84 

AM1NC 167 168 5,39 

AM6FB 166 168 5,22 

AMI 165 166 5,83 

AMI1NC 162 164 5,63 

AM6FB 163 165 5,90 

 

A temperatura de fusão cristalina (Tm) é o valor médio da faixa de temperatura em 

que, durante o aquecimento, desaparecem as regiões cristalinas com a fusão dos cristalitos. 

Neste ponto, a energia do sistema atinge o nível necessário para vencer as forças 

intermoleculares secundárias entre as cadeias da fase cristalina, destruindo a estrutura regular 

de empacotamento, mudando do estado borrachoso para o estado viscoso (fundido). Esta 

transição só ocorre na fase cristalina, portanto, só tem sentido se aplicada para polímeros 

semicristalinos (CANEVAROLO, 2006). 

As curvas DSC mostram os picos endotérmicos relacionados à fusão dos TPS, 

compósitos e nanocompósitos poliméricos com valores de, no mínimo, 164 ºC para a amostra 

de AMI1NC e, no máximo, 172 ºC para o TPS de material amiláceo de manga. Entretanto, 

não há nenhuma alteração expressiva no pico da temperatura de fusão e na variação de 

entalpia com a adição das fibras branqueadas, em compósitos, e dos nanowhiskers de 

celulose, em nanocompósitos. Portanto, a temperatura de fusão não é dependente do teor de 

fibras e de nanowhiskers de celulose nestes materiais, mantendo-se praticamente inalterada 

quando comparada os TPS puros com compósitos e nanocompósitos. 

Em outros trabalhos foram encontrados valores de Tm para amido de milho 

plastificado com glicerol (43%) e com uréia (10%) em extrusora, respectivamente, de 132,5ºC 

e 116ºC (MATHEW, DUFRESNE, 2002; PUSHPADASS et al., 2008). Estes valores de Tm 

foram próximos aos valores determinados para os materiais obtidos neste trabalho. 

A presença de endotermas de fusão também indica que o amido não foi totalmente 

plastificado (ou gelatinizado) durante o processo de extrusão. Este resultado foi confirmado 

com as imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura de grânulos, em que podem 
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ser visualizados grânulos de amido na superfície de fratura de todas as amostras processadas. 

Conferindo, dessa forma, cristalinidade aos materiais. 

A cristalinidade nos materiais após o processo de extrusão também está relacionada 

ao fenômeno de retrogradação do amido, que está diretamente associada à reorganização das 

macromoléculas de amilose.  

Durante o processo de extrusão, a ruptura granular é acompanhada da liberação da 

amilose para fora dos grânulos e formação de uma estrutura amorfa. O cisalhamento faz com 

que as cadeias de amilose sejam estiradas e orientadas na direção do fluxo. Com o 

resfriamento dos materiais extrusados, essa orientação pode induzir a formação da 

cristalinidade (FARIA, 2008).  

 

5.3.7 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

O estudo da microestrutura dos materiais contribui para um melhor entendimento das 

propriedades mecânicas, uma vez que essas propriedades são afetadas pelas condições de 

processamento e interações entre os constituintes dos mesmos.  

As imagens apresentadas a seguir mostram a micromorfologia das amostras dos 

materiais TPS, compósitos e nanocompósitos em seções transversais obtidas por criofratura. 

A Figura 60 refere-se às imagens de MEV das amostras de TPS de material amiláceo de 

manga e milho puros.  

 

 

Figura 60 - Imagens de MEV de amostras AM (A e B) e AMI (C e D). Aumento de 250x e 

escala de 200 µm (A e C). Aumento de 1.000x e escala de 50 µm (B e D). 
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Analisando-se as micrografias das amostras de amido termoplástico (TPS), observa-

se que o TPS de material amiláceo de manga (Figura 60A e B) apresenta estrutura compacta, 

com ausência de rachaduras e bolhas, superfície homogênea e aparecimento de grânulos de 

amido que não foram totalmente fundidos (alguns deles marcados com um círculo na Figura 

61B). Este fato evidencia que as condições e parâmetros de extrusão empregados neste estudo 

não foram suficientes para a completa desestruturação dos grânulos de amidos. 

O TPS de milho exibe superfície bastante porosa, com micro-bolhas e algumas 

micro-rugosidades e presença de micro-fissuras ocasionais, ao redor das bolhas de ar 

marcados por setas na Figura 60D. Estas falhas no material podem comprometer sua estrutura. 

Pode-se visualizar, por meio da Figura 60C, o sentido da extrusão do material (seta dupla). 

A Figura 61 apresenta as imagens de MEV dos nanocompósitos de nanowhiskers de 

celulose/TPS de material amiláceo de manga e nanowhiskers de celulose/TPS de milho, 

AM1NC e AMI1NC, respectivamente. 

 

 

Figura 61 - Imagens de MEV de amostras de AM1NC (A e B) e AMI1NC (C e D). Aumento 

de 250x e escala de 200 µm (A e C). Aumento de 1.000x e escala de 50 µm (B e D). 

 

Observa-se que as imagens de MEV dos nanocompósitos permitiram uma 

visualização geral de sua superfície, mas não foi possível visualizar as nanoestruturas. 

Analisando-se as micrografias de ambas as amostras, observam-se feixes na direção de fluxo 

do material, conforme apontado pela seta dupla, na Figura 61 (A e C). 

Observa-se uma estrutura porosa na amostra AM1NC (Figura 61 B), com a presença 

de micro-bolhas e visualização, na matriz, de grânulos de amido e a presença de algumas 
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microfissuras na superfície de ruptura. Resultado semelhante foi obtido para a amostra 

AMI1NC (Figura 61 D). A Figura 62 mostra com detalhes a matriz do nanocompósito 

AM1NC. 

 

 

Figura 62 - Detalhes da superfície da amostra AM1NC. Aumento de 4.000x e escala de 10 

µm. 

 

A Figura 63 mostra a morfologia dos compósitos de TPS de material amiláceo de 

manga ou milho com 6% de fibras branqueadas, AM6FB e AMI6FB, respectivamente.  

 

 

Figura 63 - Imagens de MEV das amostras de AM6FB (A e B) e AMI6FB (C e D). Aumento 

de 250x e escala de 200 µm (A e C). Aumento de 1.000x e escala de 50 µm (B e D). 

 

Pode-se observar aglomerados de fibras em ambas as amostras. Isto sugere que pode 

haver uma concentração limite de fibras em que ocorra sua total dispersão e miscibilidade 

com a matriz. Percebe-se, nitidamente, que as fibras estão mais aderidas aos compósitos de 
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AMI6FB (Figura 63C e D) do que em compósito de AM6FB (Figura 63A e B), devido à 

ausência de vazios na interface da matriz com as fibras no compósito AMI6FB.  

Em ambas as amostras dos compósitos são visualizadas estruturas porosas e a 

ocorrência de fissuras na matriz diante da fratura criogênica.  

Os poros ou bolhas visualizados na maioria das amostras podem ter sido formados 

durante o processo de secagem, devido ao aprisionamento de ar durante o processamento dos 

materiais que continham umidade. As nanopartículas de celulose pode ter atuado como locais 

de nucleação para o crescimento de bolhas no nanocompósito (PEREDA et al., 2011). O 

mesmo pode ter ocorrido quando foram adicionadas fibras branqueadas para obtenção de 

compósitos. 

 

5.3.8 Ensaios mecânicos sob tração 

 

Os valores médios de resistência máxima, alongamento na ruptura e módulo de 

elasticidade (Secante 1%) dos TPS, compósitos e nanocompósitos estão apresentados na 

Tabela 20. Esses resultados foram calculados a partir da média dos dados de cinco corpos-de-

prova para cada amostra.  

 

Tabela 20 - Dados de resistência à tração, alongamento e módulo de elasticidade dos TPS, 

compósitos e nanocompósitos. 

Amostras 
Resistência à tração 

(MPa) 

Alongamento na 

ruptura (%) 

Módulo de elasticidade 

(MPa) 

AM 2,77±0,24
c
 28,80±2,80

f
 46,20±4,35

h,i
 

AM1NC 2,37±0,15
b
 22,99±1,70

e
 42,80±2,07

h
 

AM6FB 2,00±0,15
a
 16,92±4,82

d
 49,97±3,62

i
 

AMI 2,25±0,14
a,b

 23,63±2,12
e,f

 31,83±1,57
g
 

AMI1NC 2,43±0,13
b
 23,75±1,89

e,f
 35,51±2,35

g
 

AMI6FB 2,18±0,13
a,b

 19,84±2,90
d,e

 43,51±2,65
h
 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente a 5% de 

significância. 

 

A Figura 64 apresenta o gráfico relativo à resistência mecânica dos materiais 

poliméricos.  
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Figura 64 – Efeito da adição de fibras e nanowhiskers de celulose em TPS na resistência à 

tração. Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente a 5% de 

significância. 

 

Nos materiais à base de TPS de material amiláceo de manga os valores de resistência 

à tração foram reduzidos pela incorporação de fibras e nanowhiskers de celulose. A 

aglomeração de fibras pode reduzir a transferência de tensão entre a matriz e as fibras, além 

disso, foi possível visualizar por MEV que a adição de fibras e nanowhiskers de celulose 

favoreceram a formação de microvazios nestes materiais. Nos materiais a base de amido de 

milho, comparando-se os resultados obtidos para o TPS, observa-se um discreto aumento no 

valor médio de resistência à tração do nanocompósito e redução no valor dessa propriedade 

para o compósito, indicando que ocorreu uma fraca adesão interfacial entre as fibras e o 

polímero. A Figura 65 apresenta o gráfico de alongamento na ruptura dos materiais 

poliméricos.  
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Figura 65 – Efeito da adição de fibras e nanowhiskers de celulose em TPS no alongamento na 

ruptura. Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente a 5% de 

significância. 

 

Os TPS de material amiláceo de manga e de amido de milho apresentaram maiores 

valores de alongamento na ruptura em comparação ao compósito e nanocompósito.  

A Figura 66 apresenta o gráfico dos módulos de elasticidade dos materiais 

poliméricos.  

 

 

Figura 66 – Efeito da adição de fibras e nanowhiskers de celulose em TPS no módulo de 

elasticidade. Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente a 5% 

de significância. 

 



112 

 

Observa-se um aumento no módulo de elasticidade nos compósitos e 

nanocompósitos constituídos por ambos os TPS (Figura 66). Isso pode ter acontecido em 

virtude da natureza rígida das fibras e nanowhiskers de celulose que reduz a ductibilidade dos 

novos materiais obtidos (ROSA et al., 2009). 

Campos et al. (2013) obtiveram TPS de milho/Glicerol (70:30%) e nanocompósitos 

com 5% de wiskers de sisal processados em extrusora e encontraram valores de tensão 

máxima de 9,3 e 10,8 MPa, alongamento de 94 e 53%, e modulo de elasticidade de 29 e 32 

MPa, respectivamente. O aumento das propriedades mecânicas com a adição das 

nanopartículas foi devido à eficácia das condições de processamento na gelatinização do 

amido, boa dispersão e interação entre nanowhiskers de celulose e o TPS.  

O TPS de material amiláceo de manga (AM) apresentou melhores propriedades 

mecânicas em relação ao TPS de milho, foram determinados valores maiores de 45% sobre o 

módulo de elasticidade, 23% na tensão máxima e 22% no alongamento de ruptura em relação 

aos determinados para o TPS de milho (AMI). Isto ocorreu, provavelmente, por influência da 

fonte de amido.  
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que método utilizado para extração do amido a partir das amêndoas do 

caroço de manga foi eficiente, pois apresentou composição química conforme exigido pela 

Legislação Brasileira. Os grânulos, visualizados por MEV, apresentaram-se pequenos e de 

acordo com a análise de DRX o amido apresenta padrão de difração do tipo A. Foi verificado 

por análise térmica, elevadas temperaturas de degradação relacionadas aos componentes do 

amido, e a adequabilidade desse material para ser processado em extrusora. 

As análises de caracterização química, MEV, DRX, TG e FTIR confirmaram a 

eficácia do tratamento químico realizado com as fibras extraídas do tegumento do caroço de 

manga na remoção dos constituintes amorfos (hemicelulose e lignina). A hidrólise ácida foi 

eficaz em converter as microfibras de celulose em escala nanométrica. O resultado de 

potencial zeta demonstrou a estabilidade da suspensão dos nanowhiskers de celulose em água. 

Os biocompósitos e bionanocompósitos poliméricos foram obtidos e os TPS do 

material amiláceo de manga apresentaram melhores resultados de propriedades térmicas e 

mecânicas em comparação aos demais materiais poliméricos. 

De acordo com os resultados dos ensaios de tração, a adição de nanowhiskers de 

celulose resultou em melhores resultados que a adição de microfibras de celulose no TPS de 

material amiláceo de manga, entretanto, as propriedades de resistência à tração e alongamento 

na ruptura não alcançaram as propriedades do TPS puro. Já a adição de nanowhiskers de 

celulose melhorou as propriedades mecânicas dos TPS de milho, indicando uma melhor 

compatibilidade entre a carga e a matriz termoplástica de amido de milho. O compósito (TPS 

milho/6% fibras) apresentou valores menores de resistência à tração e alongamento em 

relação aos demais.  

Finalmente, conclui-se que, embora as condições de processamento e dispersão das 

cargas não tenham sido eficientes para melhorar as propriedades dos compósitos e 

nanocompósitos, os resíduos gerados do processamento agroindustrial da manga utilizados 

neste trabalho, apresentam potencial para a produção de materiais biodegradáveis obtidos em 

um dos processamentos mais utilizados na indústria de plásticos sintéticos, a extrusão. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O uso dos resíduos agroindustriais da manga para o desenvolvimento de polímeros 

biodegradáveis apresenta um futuro promissor, diante do que foi mostrado nesta pesquisa. 

Dessa forma, para dar prosseguimento ao estudo do desenvolvimento de compósitos e 

nanocompósitos de TPS/fibras e TPS/ nanowhiskers de celulose alguns pontos que merecem 

destaques são os seguintes: 

 O uso de compatibilizantes para melhorar a adesão de fibras e nanowhiskers de celulose 

na matriz de amido termoplástico. 

 Melhorar as condições de mistura entre as cargas reforçantes e a matriz de amido 

termoplástico, por meio da mistura entre as cargas (fibras branqueadas e nanowhiskers de 

celulose) e o amido na sua forma nativa no primeiro processamento em extrusora dupla-

rosca. 

 Aplicar uma metodologia que misture os nanowhiskers de celulose em suspensão ao 

amido, pois a liofilização realizada resultou na aglomeração destas nanopartículas, 

reduzindo a eficiência de atuarem como cargas reforçantes. 

 Realizar um estudo utilizando diferentes teores de cargas de reforço, tanto em escala 

micrométrica (fibras branqueadas) como em escala nanométrica (nanowhiskers de 

celulose), na formulação de compósitos e nanocompósitos, respectivamente. E, 

posteriormente, avaliar qual teor de carga apresenta melhor desempenho de reforço na 

matriz polimérica de amido. 
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APÊNDICE – Imagens de MET de nanocelulose obtida por diferentes 

condições de hidrólise ácida com ácido sulfúrico. 

 

Os nanowhiskers de celulose foram obtidos por hidrólise ácida. O tratamento ácido 

escolhido foi realizado utilizando solução de ácido sulfúrico 52% (m/m) a 45ºC durante 120 

min. Visualmente, a suspensão aquosa de nanowhiskers de celulose apresentou-se estável, 

sem a formação de precipitado, e coloração esbranquiçada (Figura 67).  

 

 

Figura 67 - Suspensão de nanowhiskers de celulose obtida por hidrólise ácida. 

 

Outras condições de hidrólise ácida foram testadas, variando-se o tempo e a 

concentração do ácido na reação, embora não tenha sido possível obter bons resultados. As 

fotomicrografias obtidas a partir desses procedimentos estão apresentadas nas Figuras 68, 69 e 

70. 

 

  

Figura 68 – Fotomicrografias de MET de nanowhiskers de celulose obtida a partir de hidrólise 

ácida, utilizando H2SO4 40% (m/m), a 45ºC e durante 1 hora. 
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Figura 69 – Fotomicrografias de MET de nanowhiskers de celulose obtida a partir de hidrólise 

ácida, utilizando H2SO4 64% (m/m), a 45ºC e durante 1 hora. 

 

  

Figura 70 - Fotomicrografias de MET de nanowhiskers de celulose obtida a partir de hidrólise 

ácida, utilizando H2SO4 64% (m/m), a 45ºC e durante 3 horas. 


