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INTRODUÇÃO 

 

Problemas na gestão de resíduos de polímeros sintéticos derivados do petróleo 

(reciclagem), impõe a necessidade de serem investigados materiais compatíveis 

mecânica e fisicamente mas derivados de fontes renováveis. Compostos de polímeros 

biodegradáveis são materiais emergentes, vantajosos ambiental e socialmente, uma vez 

que auxiliam a minimizar resíduos que seriam depositados em aterros. 

 

Por questão de atualidade, embalagens de uso único colaboram com grande parte do 

volume de polímeros sintéticos rejeitados diariamente. Por tal razão, estas têm sido 

identificadas como apropriadas para serem substituídas por materiais biodegradáveis, 

tendo em vista que não se esperam desempenhos a longo prazo. No caso das bandejas 

para o armazenamento de frutas, dos copos descartáveis, e de uma variedade de 

embalagens alimentares, o polímero utilizado é o poliestireno expandido (EPS). A 

reciclagem do EPS é custosa e praticamente inexistente. 

 

Resíduos agroindustriais emergem como substitutos promissores à polímeros fósseis. A 

larga disponibilidade de fontes renováveis de amido abre precedente a pesquisa de 

embalagens de base amilácea. O amido possui características termoplásticas na presença 

de plastificante, origem da denominação amido termoplástico (TPS), e quando 

submetido a pressão e temperaturas apropriadas, dá origem a embalagens expandidas de 

estrutura celular, que vêm a ser semelhantes as do EPS. Grande parte da bibliografia 

atual têm estudado a produção de embalagens TPS a partir de fécula de mandioca ou de 

milho, ambas fontes passíveis de uso alimentar. 

 

No entanto, devem ser investigados mecanismos que aperfeiçoem suas propriedades 

físicas, principalmente a característica higroscópica. Diversos autores elucidaram que a 

adição de fibras reduz a absorção de umidade em bandejas de amido TPS, no entanto 

podem enrijecer a estrutura do material, prejudicando sua flexibilidade. 
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A casca de soja é um resíduo lignocelulósico, e portanto fonte de fibras, 

largamente disponível, para o qual são investigadas alternativas de valorização. A soja é 

o cereal mais plantado no mundo. As demandas mercadológicas atuais atreladas à 

avanços tecnológicos e pesquisas intensas para aumentar o rendimento do grão 

confirmam que as produções desta oleaginosa serão crescentes nos próximos anos, e 

consequentemente é crescente será o acúmulo de resíduos oriundos de seu 

processamento. A casca de soja é rica em celulose, componente estrutural, polar que 

tende a interagir bem com a polaridade da molécula de amido, caracterizando-se como 

potencial fonte de fibra para ser incorporada as TPS no objetivo de reduzir sua 

higroscopia sem prejudicar as propriedades mecânicas.  

 

O diferencial deste estudo é que buscou-se investigar o emprego do amido de batata 

residual na produção das embalagens TPS, tendo em vista que este é um resíduo da 

indústria de processados de batata, como batatas-fritas congeladas e batatas-chips. 

Retirado na etapa de lavagem, após o corte, o amido é eliminado na água de lavagem, e 

pode ser facilmente recuperado por centrifugação. Por não poder ser utilizado como 

alimento, a produção de embalagens biodegradáveis é uma alternativa de destino para 

este resíduo.  

 

Nesse sentido, o presente estudo objetivou encontrar um substituto para as bandejas de 

EPS que além de ser biodegradável e compostável, tivesse como matéria prima um 

resíduo da agroindústria. Em uma primeira etapa, o objetivo especifico do estudo foi a 

determinação da composição e processamento que fornecem as embalagens de amido 

TPS puro de melhor performance física e mecânica. A segunda etapa consistiu na 

incorporação de fibras de casca de soja às embalagens TPS, sendo avaliados o 

desempenho quando da termoexpansão e diferenças nas propriedades físicas e 

mecânicas de tais embalagens advindas da incorporação das fibras da casca de soja com 

distintas granulometrias e teores. Com base nestes dois estudos preliminares, em um 

terceiro momento, foi realizado um planejamento experimental, variando-se a 

composição dos componentes de mistura das embalagens, obtendo-se a superfície de 

resposta que relaciona o desempenho mecânico das embalagens TPS com o teor dos 

componentes da mistura.  
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1. AMIDO DE BATATA  

1.1. Amido características 

 

O amido é um homopolissacarídio natural (C6H10O5) constituído de cadeias 

lineares (amilose) e cadeias ramificadas (amilopectina), que variam em proporções entre 

os amidos procedentes de diferentes espécies vegetais, ou na mesma espécie, variando 

de acordo com o grau de maturidade da raiz (BOBBIO e BOBBIO, 1995). A amilose é 

um polímero linear, formado por unidades de  α-glucopiranoses unidas entre si por 

ligações glicosídicas α(1-4) que, em amidos de mandioca representa aproximadamente 

17 % do amido total (BOBBIO e BOBBIO, 1995; ROBINSON, 1991; DA RÓZ, 2001). 

A estrutura química da amilose está representada na figura 1. 

 

 

                                       (SCHMIDT, 2006) 

Figura 1 Estrutura química da amilose. 

 

A amilopectina é a fração ramificada, e o componente em maior quantidade em 

diversos amidos. É formada por cadeias constituídas de 20 a 25 unidades de  α-

glucopiranoses reunidas em  α(1-4); por sua vez estas cadeias estão unidas entre si por 

ligações α(1-6), constituindo essas ligações de  4-5 % do total das ligações glicosídicas. 

Em amidos de mandioca a fração de amilopectina corresponde a aproximadamente 83% 

do amido total (BOBBIO e BOBBIO, 1995; ROBINSON,  1991; DA RÓZ, 2001). A  

estrutura química da amilopectina está representada na figura 2. 
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                                    (SCHMIDT, 2006). 

Figura 2 Estrutura química da amilopectina 

 

Os amidos recebem o nome do vegetal de origem. Amidos de diferentes origens 

botânicas possuem diferentes proporções dos polissacarídeos amilose e amilopectina 

(ADITIVOS & INGREDIENTES, 2001). Este diferencial deve ser levado em conta pra 

escolher o amido mais adequado para cada processo e finalidade, tendo em vista que o 

teor dos polissacarídeos proporciona distinto desempenho tecnológico para cada amido. 

Na tabela 1 encontra-se a composição de amilose e amilopectina de amidos naturais de 

fontes variadas. 

 

Tabela 1: Composição de amilose e amilopectina de amidos naturais de fontes variadas.  

Milho 24 -27 70

Arroz 15 -18 79

Trigo 20 - 25 80

Mandioca 16- 20 80

Batata 22 - 25 75

Fontes de amido % de Amilose % de Amilopectina

 

 (SCHMIDT, 2006). 

 

Batatas inglesas contém cerca de 80 % de água e 20 % de massa seca. O amido é 

o principal componente da batata variando entre 15 a 20 % do seu peso integral. 

Comparando com outras fontes amiláceas como a mandioca (18-32 %) este valor pode 

ser baixo, mas levando em conta o teor de umidade, o amido é constituinte majoritário 

da massa seca da batata, cerca de 60 - 80 %. (SCIPIONI G., 2011). 
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O amido é praticamente insolúvel em água fria, devido aos enlaces das pontes de 

hidrogênio existentes entre a amilopectina e cadeias lineares de amilose, para formar 

regiões de micelas cristalinas. Os grânulos de amido podem absorver até 30 % do seu 

peso em água, sem aumentar o volume do grão. Quando o grão do amido é exposto ao 

mesmo tempo a uma determinada umidade e temperatura (temperatura de 

gelatinização), as ligações entre as micelas cristalinas se rompem e formam  um fluido 

viscoelástico de amilose e amilopectina (ROBINSON, 1991). 

 

Na figura 3 mostra o comportamento da amilose e amilopectina durante o 

aquecimento e o resfriamento do grânulo de amido, onde (a) grânulos de amido feitos 

de amilose (linear) e amilopectina (ramificada); (b) com a adição de água há uma 

quebra na cristalinidade da amilose e os grânulos incham; (c) a adição de calor e mais 

água causam um maior inchamento, a amilose começa a se difundir para fora do 

grânulo; (d) os grânulos, agora compostos na maior parte de amilopectina, sofrem um 

colapso e são mantidos em uma matriz de amilose formando um gel (SCHMIDT, 2006). 

 

 

         (SCHMIDT, 2006). 

Figura 3 Comportamento da amilose e amilopectina durante o aquecimento e o 

resfriamento do grânulo de amido. 
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A gelatinização afeta as propriedades dos amidos, transformando-os amido em 

uma pasta viscoelástica. Durante o aquecimento de dispersões de amido em presença do 

excesso de água, inicialmente ocorre o inchamento dos grânulos até temperaturas nas 

quais ocorre o rompimento dos mesmos, com a destruição da ordem molecular e 

mudanças irreversíveis nas suas propriedades. A temperatura na qual ocorre este tipo de 

transformação é chamada de temperatura de gelatinização. Por outro lado, quando o 

amido é aquecido em presença de pequenas quantidades de água, o fenômeno que indica 

o rompimento dos grânulos é conhecido como fusão (LAROTONDA, 2002).   

 

O intumescimento dos grãos e, portanto, o aumento de viscosidade das soluções 

está relacionado com a quantidade de água presente, sendo que a 80°C todos os grãos 

estão dissolvidos. A temperatura exata de gelatinização é diferente para cada tipo amido 

(BOBBIO e BOBBIO, 1995). Na tabela 2 são apresentadas as temperaturas de 

gelatinização de alguns amidos. ROBINSON (1991); BOBBIO e BOBBIO, 1995. Se o 

aquecimento for prolongado à  temperaturas acima de 100°C, a viscosidade pode 

diminuir pela destruição dos grânulos, ou seja, as estruturas naturais desaparecem e 

sobram somente as moléculas livres hidratadas (BOBBIO e BOBBIO, 1995). 

 

 

Tabela 2 Intervalo de temperatura de gelatinização de alguns amidos comerciais. 

Batata

Mandioca

Milho

Sorgo

Trigo

Arroz

56 - 66

58 - 70

62 - 72

68 - 75

52 - 63

61 - 77

 gelatinização (ºC)

Intervalo de temperatura de
Amido

 

(CARR L. 2007) 
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As fontes mais comuns de amido alimentício são o milho, a batata, o trigo, a 

mandioca e o arroz. As batatas inglesas contêm  de 10% a 30% de amido (SCIPIONI G. 

2011). Ao chegarem à usina, são lavadas e desintegradas em uma polpa aquosa, com o 

uso de moinhos de martelo. A polpa é tratada por dióxido de enxofre gasoso e lançada 

em uma centrifugadora horizontal, com cesta cônica perfurada e um removedor 

contínuo de amido, em parafuso helicoidal. A mistura de água e proteína é separada do 

amido, da celulose e das cascas, e estes três materiais são posteriormente ressuspensos 

em água, na forma de um leite. A suspensão é coada e a polpa das peneiras é remoída e 

repeneirada. O leite da segunda peneiração passa de novo por uma centrifuga, sendo 

suspenso  em  água  e  lançado  nos dispositivos  de  separação.  

 

O amido é um dos carboidratos mais disponíveis em nível mundial, ficando 

apenas atrás da celulose (SCIPIONI G.2011). Além da disponibilidade e do baixo custo, 

é possível diferenciar as propriedades funcionais, que dependem menos da extração do 

que da fonte botânica (ADITIVOS&INGRED.,2001). Devido ao relativo baixo custo, o 

amido tem sido muito utilizado pela indústria  alimentícia como ingrediente calórico e 

como melhorador de propriedades físico-químicas. É utilizado para  alterar ou controlar 

diversas características, como textura, aparência, umidade, consistência e  estabilidade  

no  armazenamento (shelf life). Pode também ser usado para ligar ou desintegrar; 

expandir ou adensar; clarear ou tornar opaco; reter a umidade ou inibi-la; produzir 

textura lisa ou polposa e coberturas leves ou crocantes. O mercado de amido vem 

crescendo e se aperfeiçoando nos últimos anos, levando à busca de produtos com 

características específicas que atendam as exigências industriais 

(ADITIVOS&INGRED.,2001).  
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1.2. A batata 

 

A batata (Solanum tuberosum, L.) é uma planta herbácea, caracterizada por 

formar um caule subterrâneo com acumulação  de  reservas,  denominada tubérculo, que 

é a parte comestível. É um alimento basicamente energético, que apresenta alto 

conteúdo de água, carboidratos e proteínas de alta qualidade, além de considerável 

quantidade de vitaminas e sais minerais conforme mostra a figura 4. 

 

 

Figura 4: Conteúdo nutricional médio da batata em 100 g, após cozimento e descasque 

para consumo, adaptado de USDA, 1978 

 

As batatas cultivadas no Brasil são originadas de países como Holanda, 

Alemanha e Estados Unidos, não sendo, portanto, completamente adaptadas às 

condições do clima brasileiro, impactando no rendimento da produção nacional. 

Atualmente as batatas que são cultivadas no Brasil são as variedades Asterix, Ágata, 

Brintje, Monalisa e Atlantic.  

 

1.3. Cultivo da batata 

 

A Solanum  tuberosum,  L. é originária da América do Sul, é o produto olerícola 

de maior expressão como alimento no mundo, sobretudo na Europa. O Brasil é o 

principal produtor na América do Sul, com cerca de 1% do total mundial (FAO, 2002).  
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No abastecimento brasileiro, por ordem de importância, aparecem os Estados de 

Minas Gerais (37%), São Paulo (26%) e Paraná (23%). Esses três estados produzem 

mais de 86% do total nacional em três safras, participando do abastecimento de  todas as 

regiões  metropolitanas no Brasil. A produção anual média brasileira de batata, 2003-04, 

foi de 2.965 mil toneladas /ano, obtida em três épocas de cultivo (ABBA, 2014). 

 

Embora considerada a quarta fonte alimentar da humanidade, a batata não 

constitui um alimento básico para os brasileiros. Enquanto há países europeus nos quais 

o consumo anual médio por pessoa ultrapassa 100 kg, no Brasil não atinge 15 kg. A 

principal razão do baixo consumo é o preço elevado do produto quando comparado a 

outros cereais da dieta brasileira. Diferente dos cereais, as batatas precisam de 

armazenamento com atmosfera controlada (baixas temperaturas) o que torna o custo de 

produção elevado para o produtor, o que dificulta a estocagem de excedentes de uma 

boa safra, e faz com que os agricultores deem preferência a culturas melhor adaptadas 

(ABBA, 2014). 

 

1.4. A indústria de alimentos processados de batata 

 

Muitas são as formas de processamento da batata dentre elas a produção de 

fécula, flocos, farinha, batatas fritas-congeladas, além da grande quantidade de produtos 

extrusados de amido como: amidos pré-gelatinizados, farinhas instantâneas, snacks, 

sopas, macarrões, biscoitos, etc. Entretanto todos os processamentos acima 

mencionados são ainda pouco explorados no Brasil.  

 

A solução para o problema de vida útil e armazenamento que vem despontando 

no mercado brasileiro consiste justamente no estímulo ao consumo de derivados 

industrializados de batata. Processar a batata é uma forma de agregar valor ao produto, 

tornando a batata mais atrativa aos olhos dos produtores. Um segmento que tende 

fortemente a expandir-se é o setor de batatas pré-fritas congeladas tendo em vista que 

importação da batata congelada atinge uma fatia considerável do mercado.  
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A indústria de processamento de batata é hoje desenvolvida e competitiva, 

principalmente na Europa e Estados Unidos. Segundo a Associação Brasileira de 

Batatas (ABBA) o seguimento de Batata Pré-Frita Congelada, está a mercê de 

exportadores, porque o Brasil não possuí indústrias implantadas. A ABBA informa que 

o Brasil importa de todos os outros países produtores de Batata pré-frita congelada num 

volume representativo, em 1999 o Brasil importou em torno de 74.000 toneladas de 

Batata pré-frita congelada e no ano 2000 em torno de 76.000 toneladas.  

  

De acordo com a indústria canadense McCain, líder mundial do setor e primeira do 

ranking na indústria de batatas pré-fritas congeladas no Brasil em 2012, o mercado 

brasileiro de batatas pré-fritas congeladas deve atingir 320 mil toneladas em vendas 

internas, com crescimento de quase 7% sobre as 300 mil toneladas vendidas em 2011. 

Hoje, em volume, a McCain aparece em primeiro lugar no Brasil. Estimativas de 

mercado indicam que a empresa responde por cerca de 110 mil toneladas por ano, 

volume equivalente a quase 35% do mercado, sendo seguida pela empresa brasileira 

Bem Brasil.  

 

A Bem Brasil Alimentos, é a primeira fabricante 100 % brasileira de batata pré-frita 

congelada, fundada em 2007 apresenta resultados indicativos de que é possível 

conquistar um mercado dominado por produtos importados. A empresa tem em curso 

um plano de expansão para elevar a capacidade instalada em 150 %, de 40 mil para 

100 mil toneladas o ano de 2012. De acordo com o diretor da Bem Brasil, enquanto a 

média anual de consumo de batata pré-frita gira em torno de 1,5 kg/ habitante(2011)  no 

Brasil, em alguns países europeus pode chegar a 10 quilos. 

 

 

1.5. Resíduos da produção alimentos industrializados de batata  

 

O fluxograma de processamento de batatas fritas-congeladas (figura 5), indica os 

resíduos provenientes de cada etapa da produção. Na etapa de enxague, que segue a 

etapa de fatiamento, é produzido o resíduo de água de lavagem e amido batata.  
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O fatiamento expõe a estrutura interna do tubérculo fazendo com que uma 

grande quantidade de amido saia da mesma. Este amido acumulado na superfície 

externa é indesejável, pois pode gelatinizar-se em altas temperaturas formando uma 

pasta visco-elástica túrbida ou, em concentrações suficientemente altas, um gel elástico 

opaco. Sua presença pode fazer com que as fatias “grudem” impedindo assim uma 

fritura ideal, deixar o óleo com coloração escura e originar manchas escuras nas fatias 

depois de fritas devido a Reação de Maillard. 

 

O amido eliminado na água de lavagem não podes ter destino alimentar, por 

consistir em um resíduo. Entretanto, este amido que pode ser facilmente recuperado por 

processo de centrifugação, pode ser utilizado na confecção de embalagens 

biodegradáveis de base amilácea. As quantidades atuais de produção do produto 

processado de batata - batata frita- congelada, já são suficientes para justificar e tornar 

viável a valorização deste resíduo. Ainda, uma vez que o setor tende a expansões 

expressivas, visando atender a demanda nacional por este tipo de produto as 

quantidades de resíduos serão cada vez mais importantes. Recuperar e valorizar o 

resíduo de amido proveniente desta etapa do processo facilita o tratamento de efluentes 

posterior.  
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Figura 5 Fluxograma do processo da batata pré-frita 
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2. CASCA DE SOJA 

2.1. A soja  

 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) que hoje é cultivada, é muito diferente dos ancestrais 

que lhe deram origem: espécies de plantas rasteiras que se desenvolviam na costa leste 

da Ásia. As vagens são retas ou ligeiramente curvadas, contendo, cada uma, uma a 

quatro sementes de forma ovalada ou subesférica. A semente de soja (grão de soja) é 

considerada como um alimento completo, contendo em sua composição proteínas 

(±40%), carboidratos (± 25%), lipídios (±20%), fibras (± 5), além de vitaminas e sais 

minerais (figura 6) (EMBRAPA, 2014). 

 

Figura 6: Composição centesimal - Soja 

2.2. A indústria da soja 

 

A soja é uma leguminosa, assim como o feijão, a lentilha e a ervilha, e portanto 

interessante principalmente por seu alto índice de proteína de boa qualidade biológica. 

Seus grãos são muito usados pela agroindústria (alimentação animal), indústria química 

e de alimentos. É possível encontrar uma grande variedade de produtos á base de soja 

no mercado, devido á expansão de informações de que a soja é um alimento benéfico á 

saúde. Recentemente, vem crescendo também o uso como fonte alternativa de 

biocombustível (COSTA NETO & ROSSI, 2000). 

 

Os principais produtos a base de soja da indústria de alimentos são o óleo 

vegetal de soja, o farelo de soja, a proteína texturizada de soja, o concentrado de soja e o 

isolado de soja, aplicados em diversos produtos com distintas funções tecnológicas e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Feij%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lentilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ervilha
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nutricionais. A produção do farelo e do óleo de soja exerce grande impacto na economia 

mundial. 

2.2. Cultivo da soja 

 

O primeiro registro de cultivo de soja no Brasil data de 1914 no município de 

Santa Rosa, RS. Mas foi somente a partir dos anos 40 que ela adquiriu alguma 

importância econômica. Atualmente, a soja é a cultura agrícola que mais cresceu nas 

últimas três décadas e corresponde a 49 % da área plantada em grãos do país. O 

aumento da produtividade está associado aos avanços tecnológicos, ao manejo e 

eficiência dos produtores. Cultivada especialmente nas regiões Centro Oeste e Sul do 

país, a soja se firmou como um dos produtos mais destacados da agricultura nacional e  

na balança comercial (CONAB, 2014).  

 

Como mostra a figura 7, no ranking mundial o Brasil é o segundo maior 

produtor mundial do grão, atrás apenas dos Estados Unidos, com uma produção de 

191 milhões de toneladas na safra 2013/2014. A participação brasileira na exportação 

do grão é crescente, uma vez que a quase totalidade de sua produção brasileira tem 

destino de exportação para países como a China e Índia, que tem demanda crescente por 

derivados de soja e que são insuficientes na produção dos mesmos (FREITAS, 2011). 

 

 

(CONAB, 2014) 

Figura 7: Ranking mundial da produção de Soja. 
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O consumo mundial em 2010/2011 foi de aproximadamente 250,91 milhões de 

toneladas, o que representa um aumento de 5,6 % em relação à 237,43 milhões de 

toneladas atingidas na safra anterior. Dentre os fatores que contribuem para o aumento 

no consumo mundial, esta a elevação no poder aquisitivo da população nos países em 

desenvolvimento, o que provoca uma mudança no hábito alimentar, observando-se a 

troca de cereais por carne bovina, suína e de frango. Tudo isso resulta numa maior 

demanda de soja, ingrediente que compõe 70 % da ração para esses animais 

(VENCATO et al., 2010). Não menos significativo é o crescente uso de 

biocombustíveis fabricados a partir do grão, resultado de um ascendente interesse 

mundial na produção e no consumo de energia renovável e limpa (FREITAS, 2011).   

 

2.4. Resíduos da agroindústria da soja - materiais lignocelulósicos 

 

As fibras encontradas na parede vegetal do grão e são compostas materiais 

lignocelulósicos que por sua vez consistem matrizes complexas de homopolímeros de 

glicose (principalmente): a celulose, a hemicelulose e a lignina. As frações presentes de  

cada dos homopolímeros é variável, dependendo principalmente da espécie vegetal e 

estágio de crescimento da planta (tabela 3) (HICKERT, 2014). A figura 8 ilustra a 

estrutura lignocelulósica, responsável pela resistência mecânica e impermeabilidade da 

parede vegetal.  

 

Tabela 3 -  Teores de celulose e hemicelulose de alguns residuos lignocelulósicos 

lignocelulósico

Bagaço de malte 17 28 23

Casca de Soja 38 10 3

Casca de Arroz 35 12 15

Palha de Arroz 35 22 12

Palha de Trigo 34 24 18

Bagaço de cana 39 26 24

(%)

Celulose Hemicelulose Lignina
Residuo 

 

(HICKERT, 2014) 
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Figura 8: Estrutura lignocelulósica da parede vegetal. 

 

 

A celulose (C6H10O5)n é um homopolímero natural de estrutura linear formado 

pela união de moléculas de β-glicose e é o principal constituinte da parede celular dos 

vegetais (figura 9). Cada molécula de celulose é formada por 10 000 ou mais unidades 

de β-glicose. A ligação β faz com que esse polissacarídeo tenha uma estrutura bem 

rígida. Diferentemente do amido e do glicogênio que são polissacarídeos formados pela 

união de moléculas de α-glicose (MICHEL, 2007).  

 

 

 

Figura 9: Estrutura química da celulose. 

 

 

A hemicelulose (C5H8O4)n é um polímero heterogêneo de estrutura ramificada 

composto principalmente de pentoses (xilose, arabinose) e hexoses (glicose, manose, 

galactose). O grau de polimerização dos heteropolímeros de cadeia curta da 

hemicelulose é usualmente menor do que 200 (figura 10) (MICHEL, 2007). 
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Figura 10: Estrutura química da hemicelulose. 

 

A lignina é uma molécula tridimensional amorfa encontrada em vegetais 

associada a celulose na parede celular cuja função é de conferir rigidez, 

impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos e mecânicos aos tecidos 

vegetais. Ela é geralmente mais resistente a decomposição biológica que os outros 

biopolímeros principais encontrados na natureza (MICHEL, 2007).  

 

Materiais lignocelulósicos provenientes dos resíduos agroindustriais da soja 

merecem destaque devido as quantidades expressivas e pelo grande potencial de 

valorização. A soja constitui atualmente a maior cultura agrícola do mundo e a casca do 

grão de soja representa o maior subproduto de industrias processadoras dessa semente, 

constituindo por volta de 5 a 8 % de todo o grão (MICHEL, 2007) 

 

3. EMBALAGENS PARA ALIMENTOS 

 

As embalagens fazem parte da vida do homem desde a antiguidade, onde eram 

confeccionadas a partir de materiais biodegradáveis mas de longa duração, como couro, 

ossos, entre outros. O crescimento populacional e a intensa urbanização dos ultimo 

séculos, alterou o consumo de cidadãos de todas as classes sociais. O intenso aumento 

no consumo de alimentos processados tem por consequência, um aumento na 

quantidade de resíduos poliméricos (embalagens), que não encontram processo de reuso 

ou de reciclo compatível com as quantidades rejeitadas. Estes são largamente 

insuficientes face as quantidades de resíduos poliméricos descartados diariamente.  
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Este cenário faz com que atualmente o setor de embalagens constitua alvo de 

políticas de gestão de resíduos sólidos custosas, pois estes resíduos representam 

aproximadamente cerca de 30% em peso do consumo total de acordo com dados de 

mercado nos EUA e Brasil (ITAL 2002). Dentre os produtos mais utilizados como 

embalagens destacam-se o papel, o papelão e os polímeros sintéticos, conhecidos 

comercialmente como plásticos. Tal fato pode ser verificado pela quantidade desses 

materiais descartados nos lixos e aterros municipais, como mostra a figura 11.  

 

   (CARR L. 2007) 

Figura 11: Composição percentual em massa dos materiais que compõe os resíduos 

sólidos urbanos.  

A contribuição do plástico no resíduo municipal é pequena se comparada a 

resíduo com material orgânico ou papel e papelão, entretanto o aspecto negativo é o seu 

volume aparente e o tempo que este tipo de resíduo necessita para de decompor. 

(YOSHIGA, 2004). A tabela 4 apresenta o tempo de degradação de alguns materiais 

utilizados como embalagens, quando descartados em lixões.  

 

Tabela 4 : Tempo de degradação de materiais quando descartados em lixões 

Aço (latas) 10 anos

Alumínio 200 - 500 anos

Isopor (EPS) Indeterminado 

Madeira 6 meses

Plásticos 450 anos

Plásticos (PET) 100 anos

Longa vida 100 anos

Tempo de degradação Material 

 

                                  (MAGALHÃES, 2007) 
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Apenas a cidade de São Paulo gera mais de 13 mil toneladas/dia de resíduos 

sólidos, dos quais mais de 700 toneladas são constituídas por embalagens plásticas. Até 

o momento, a forma mais utilizada no Brasil, para o descarte ainda é a adoção 

generalizada de lixões, que consistem no lançamento de resíduos no solo a céu aberto, 

causando dano ao meio ambiente e problemas de saúde publica. (YOSHIGA, 2004).  

 

No Brasil, apenas 8% do resíduo sólido descartado é reciclado. A reciclagem de 

embalagens plásticas é dificultada pelo fato das embalagens serem feitas de diferentes 

tipos de polímeros, com aditivos como cargas, corantes e plastificantes. Toda essa 

diversidade dificulta o processo de seleção para o reprocessamento, tornando a 

reciclagem um processo de alto custo (YOSHIGA, 2004).  

 

Dados estatísticos mostraram que a produção brasileira anual dos polímeros 

sintéticos é aproximadamente 2,2 milhões de toneladas, das quais 40% destinam-se a 

industria de embalagens. Dentre as embalagens, 50% se destinam ao setor alimentício. 

(HARADA, 2005).  

 

4. POLIESTIRENO EXPANDIDO 

4.1. Poliestireno expandido - EPS - características 

 

O poliestireno expandido é um plástico celular e rígido, que pode se apresentar 

numa variedade de formas e  aplicações. É um polímero de origem fóssil como grande 

maioria, derivado do petróleo. Os tipos existentes de poliestireno expandido são: (i) 

poliestireno papel  (PSP), que é também uma espuma rígida de poliestireno, obtida  por 

extrusão, que é produzida com uma pequena espessura (2-3 mm) e  sua aplicação é em 

bandejas e tabuleiros para acondicionar produtos alimentícios; (ii) o EPS é uma espuma 

de poliestireno moldada, constituída por um aglomerado de grânulos, sendo utilizado 

para placas de isolamento na construção civil, para caixas térmicas, acondicionar 

produtos congelados, para embalagens de eletrodomésticos e produtos eletrônicos entre 

outros (ACEPE, 2014).  
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4.2. Problemática de resíduos de embalagens descartáveis de alimentos 

O material poliestireno expandido (EPS), conhecido também como isopor, 

possui diversas aplicações: embalagens de eletrodomésticos, em câmaras frigoríficas, 

construção civil, em embalagens para alimentos e uma série de outros produtos. 

Notadamente no setor de alimentos a aplicação do EPS é larga, muito empregado em 

embalagens de usagem única (descartáveis) (REIJNDERS, 2000). 

 

O EPS, figura como a embalagem de diversos produtos alimentícios como: 

armazenamento de frutas, biscoitos, produtos de confeitaria em geral, carnes, queijos, 

embutidos,  copos de café distribuídos em bares, restaurantes e eventos. A problemática 

principal é que estas embalagens são concebidas para serem descartáveis, e portanto de 

usagem única, são utilizadas em quantidades não negligenciáveis, o que acarreta no 

acumulo de grandes quantidades.  

 

O processo de decomposição do EPS gera impacto ambiental, notadamente em 

cidades com elevados índices populacionais, como as capitais. O EPS sozinho não polui 

nem contamina o solo, mas como leva até 200 anos para se decompor, acaba ocupando 

espaço, diminuindo a área útil dos aterros sanitários. Além disso, na natureza, pelotas de 

isopor são confundidas pelo animais com organismos marinhos, e são ingeridas por 

cetáceos, peixes e pássaros, afetando o sistema digestivo destes animais e levando-os a 

morte (AYONG LE KAMA, 2001). 

 

A reciclagem do EPS a nível mundial é praticamente inexistente. O principal 

fator do porque o EPS não é reciclado está associado a característica principal deste 

polímero: apenas 2% de sua massa é polímero e o restante é ar. Motivo pelo qual 

empresas não investem na reciclagem deste tipo de material que acaba por ter destinos 

ainda mais destruidores para o meio ambiente, como a queima. Ainda, em razão do seu 

valor ser pequeno comercialmente, os catadores também não catam o EPS que 

encontram pelas ruas. Segundo a Abrapéx (Associação Brasileira – Fabricante do 

isopor) apenas no Brasil são fabricados por ano cerca de 45 mil toneladas de EPS por 

ano. Deve-se ainda ter em conta as embalagens de EPS que ingressam no país junto 

com produtos importados.  
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Uma alternativa para embalagens de uso único é o desenvolvimento de 

embalagens biodegradáveis. Tais embalagens possuem desempenho mecânico similar à 

polímeros fósseis, porém ainda se fazem necessários estudos para otimizar a 

manutenção destas propriedades durante o armazenamento. Por estas razões, 

embalagens biodegradáveis têm sido identificadas como apropriadas para serem 

utilizadas como substitutos de materiais poliméricos fosseis, uma vez que não se 

esperam desempenhos a longo prazo. 

5. ESTUDO DE MATERIAIS BIODEGRADÁVEIS  

Diversas pesquisas vêm sendo realizadas na tentativa de substituir os polímeros 

sintéticos por matérias-primas que possam ser assimiladas pelo meio ambiente. A 

biodegradação é o processo natural cuja degradação do material é resultante da ação de 

microrganismos da natureza e a conversão de compostos complexos (polímeros 

naturais) a compostos mais simples (monômeros), redistribuídos através de ciclos 

elementares como o do carbono, o do nitrogênio e o do enxofre (REIJNDERS, 2000). 

 

Polímeros biodegradáveis são atacados e desintegrados por enzimas que ocorrem 

naturalmente em microrganismos (bactérias e fungos) encontrados no solo. A 

biodegradação começa quando os microrganismos se desenvolvem na superfície do 

polímero e secretam enzimas que quebram o polímero, transformando a macromolécula 

em pequenos fragmentos. O processo de biodegradação depende de diversos fatores, 

como a atividade microbiana do ambiente, temperatura, pH, peso molecular e 

cristalinidade do polímero (CHIELLINI, 2002). A biodegradação pode ocorrer em 

condições aeróbias ou anaeróbias, e em ambos os casos há liberação de substâncias 

atóxicas que não deixam resíduo no ambiente.  

 

Polímeros sintéticos não são biodegradáveis, pois as enzimas dos 

microrganismos não são capazes de degradar o polímero. De acordo com Yu Dean et al. 

2006, os polímeros biodegradáveis são classificados em diferentes tipos:  

 

 Polímeros naturais de origem agrícola: EX. amido, celulose, proteínas, etc 

 Polímeros formados pela ação de microrganismos: EX. poli(hidroxi)butirato (PHB) 

 Polímeros sintéticos petroquímicos: EX. poli(capro)lactona (PCL) 
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  Insumos agroindustriais emergem como substitutos promissores aos polímeros 

fósseis e a larga disponibilidade de fontes renováveis abre precedente. Materiais de 

origem agrícola são interessantes pelo baixo custo, porque são disponíveis o ano inteiro 

e por serem fontes renováveis. Tentando evitar a concorrência com a produção de 

alimentos, mostra-se ainda mais interessante a utilização de resíduos da agroindústria 

para a produção de embalagens biodegradáveis.  

 

Dentre os produtos deste segmento, o amido recebe especial atenção pois é um 

polímero natural que possui a propriedade de formar filmes e espumas por processo de 

termoexpansão (WHISTLER, 2000). Embalagens biodegradáveis de fonte amilácea são 

uma alternativa a redução do impacto ambiental causado pelo descarte inapropriado de 

embalagens fósseis. Entre as vantagens da utilização dessas embalagens quando 

comparada às fósseis destacam-se: 

 

 Processo de fabricação das embalagens, que envolve somente a utilização de 

 substancias atóxicas;  

 A utilização de matérias primas provenientes de fontes renováveis; 

 Embalagens de alta biodegradabilidade, degradando-se totalmente em cerca de 30 

 dias  sem deixar resíduos.  

 Além de serem biodegradáveis são compostáveis, uma vez que a massa proveniente 

 da  biodegradação pode ser utilizada como nutriente para a terra.  

 

Estados Unidos, Alemanha e Japão são os principais de detentores de patentes de 

embalagens de amido biodegradáveis. Segundo Davis e Song (2006), os quatro maiores 

mercados para materiais biodegradáveis são embalagens para alimentos, produtos de 

uso pessoal e produtos de consumo rápido.  

 

Polímeros biodegradáveis de origem natural registrarão nos próximos 10 anos 

um crescimento anual na ordem de 30% na Europa e nos Estados Unidos. Esse 

crescimento é fruto da política dos poderes públicos e das associações de consumidores 

ecologistas. Apesar de promissor, as embalagens biodegradáveis ainda possuem 

desempenho limitado e alto custo. Esses dois fatores são as maiores barreiras para serem 

substitutos eficazes dos tradicionais polímeros fosseis.  
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6. AMIDO - PRODUÇÃO DE EMBALAGENS BIODEGRADÁVEIS 

 

6.1. Filmes de base amilácea 

O amido possui a propriedade de formar filme após processos de gelatinização e 

secagem do solvente. O processo mais utilizado para a obtenção dos filmes de amido é 

o casting. As vantagens do filme feito de amido são a sua biodegradabilidade, 

transparência e flexibilidade, e como desvantagem pode-se citar a fragilidade ao rasgo e 

alta higoscopicidade. 

 

Trabalhos têm sido publicados utilizando blendas ou compósitos de amido com 

fibras vegetais. Estes estudos tem por objetivo melhorar as propriedades mecânicas dos 

filmes. Ainda, é investigada a aplicação de diferentes plastificantes objetivando verificar 

qual sua influência no produto final. Outra alternativa para aumentar a resistência dos 

produtos de amido à água é através de modificações químicas, como por exemplo a 

acetilação (CARR, 2007).  

 

6.2. Papel Kraft a base de amido 

 

Matsui et al (2004), desenvolveram uma embalagem tipo papel-Kraft utilizando 

fécula de mandioca e bagaço proveniente de sua industrialização. O material possui 

características similares às embalagens produzidas com papel reciclado, como as 

utilizadas em caixas de ovos. Possui também maior resistência à água quando 

comparada ao papelão. As embalagens de papelão são confeccionadas a partir do papel 

reciclado, que utiliza papeis de origem muitas vezes desconhecida, não sendo adequada 

para embalagens que entram em contato direto com o alimento a ser estocado. As 

embalagens de mandioca são vantajosas por possuírem fonte conhecida.  
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6.3. Espumas de amido termoplástico - TPS 

O amido possui características termoplásticas, origem da denominação amido 

termoplástico (TPS), e quando submetido a pressão e temperaturas apropriadas em um 

sistema fechado, dá origem a embalagens expandidas de estrutura celular, que vêm a ser 

semelhantes as do EPS. Primeiramente ocorrerá a gelatinização do amido, seguida pela 

expansão violenta da massa (formação da estrutura celular) e finalmente a secagem. 

(VERCELHEZE, 2013). As espumas podem ser obtidas por processos como a extrusão, 

termo-prensagem e termo-expansão. A figura 12 esquematiza o processo de termo-

expansão. Segue a descrição detalhada das etapas que levam a formação de uma espuma 

rígida de amido: 

 

(Adaptado de CARR, 2007) 

Figura 12: Esquema do processo de termoexpansão: A: abertura do molde ; B: 

fechamento do molde ; 1. parte superior do molde aquecida; 2. parte interior do molde 

aquecida; 3. massa (pasta de amido e água); 4. Formação de espuma de estrutura 

celular.  

 Realiza-se uma mistura de água e amido, formando uma pasta de amido; 

 Adiciona-se esta massa a um sistema fechado com temperatura controlada  

 Rapidamente a massa atingirá a temperatura do sistema, dá-se inicio a gelatinização.  

 Com o aumento da temperatura no centro da pasta esta logo atingirá a temperatura de 

 ebulição da água. A água livre (que não foi utilizada na gelatinização) será evaporada 

 de forma violenta (uma vez que o sistema está pressurizado); 

 A expulsão violenta do vapor de água provoca a expansão da massa e cria a estrutura 

 celular desejada. A pasta adquire o formato do molde;  

 Após a saída do vapor, a embalagem já formada vai perder o restante da água (secar).  
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O amido como componente da formulação é responsável pela formação da 

estrutura sólida da espuma após a remoção da água pela evaporação durante o processo. 

A água como componente da formulação exerce funções diversas: auxilia na dispersão 

dos componentes sólidos na massa, propicia a gelatinização do amido, promove a 

expansão da massa através da formação do vapor e interfere na viscosidade da massa. 

Com o aumento do conteúdo de água, tende-se a aumentar o conteúdo de alvéolos 

internos (estrutura celular). Isso é o resultado de uma expulsão violenta de uma maior 

quantidade de vapor, o que irá diminuir a densidade da espuma (ANDERSEN e 

HODSON, 1998).  

 

Glenn; Orts e Nobes (2001), produziram espumas utilizando amidos de milho, 

trigo, mandioca e batata, empregando o processo de termoexpansão. A pasta  a ser 

expandida, foi realizada através da mistura de amido em água, com a adição de agente 

desmoldante estereato de magnésio. A massa foi termo-expandida à 180ºC durante 

3 minutos. Estas espumas foram comparadas ao padrão EPS. O trabalho dos autores 

mostra que a densidade das espumas foi afetada pelo tipo de amido utilizado e todas 

apresentaram-se mais densas o que o poliestireno expandido. Todas as espumas feitas 

de amido apresentaram-se menos flexíveis que o EPS e o papelão. 

 

Espumas de amido de trigo e milho utilizando o processo de extrusão foram 

produzidas por Cha et al (2001). As espumas foram comparadas com o padrão EPS 

comercial. Duas formulações e duas temperaturas foram empregadas. Os autores 

concluíram que as espumas de amido apresentaram maior densidade que as de EPS e 

que a densidade diminui com o aumento da temperatura de extrusão.  

 

A patente US 6.146.573 de Shogren; Lawton e Tiefenbacher (2000), descreve o 

processo de fabricação de espumas de amido através da termo-expansão em moldes 

multipartes. A formulação para a produção de espumas compreende amido de milho e 

amido de batata. Foi adicionado a mistura álcool (poli vinílico) (PVA) como aditivo 

plastificante. As espumas obtidas destas massas apresentaram-se mais resistentes a 

umidade e mais flexíveis. Isso ocorre, pois o PVA cristaliza com altas temperaturas e 

esta estrutura cristalina não absorve água, reduzindo a higroscopicidade.  
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6.3.1. Adição de fibras para redução da higroscopicidade - compósitos de amido TPS 

 

A utilização de espumas de amido como substituto de materiais plásticos, 

embora muito promissora, é ainda limitada devido sua baixa resistência mecânica e 

susceptibilidade à umidade (VERCELHEZE, 2013). A fim de solucionar este limitante 

autores vem estudando a incorporação de cargas fibrosas nas espumas de amido.  

 

As cargas são aditivos adicionados ao polímero principal (matriz). A mistura 

física de dois ou mais materiais combinados para formar um novo material com 

propriedades diferentes dos componentes puros é conhecida como compósito. 

Geralmente, os compósitos são formados pela matriz (fase contínua e de maior fração 

volumétrica da mistura) e pela fase dispersa.  

 

Para compósitos de amido TPS e fibras a fase matriz é representada pelo amido 

e a fase dispersa pelas fibras (KAISANGSRI, 2012; CINELLI, 2006 ; MELLO,2014). 

A fase matriz tem o papel de manter a integridade estrutural do compósito através da 

ligação simultânea com a fase dispersa em virtude de suas características adesivas e 

coesivas. Também destruiu e transfere as tensões para a fase dispersa. A fase dispersa, 

por sua vez, pode ter função de reforço ou de enchimento. Como reforço melhora o 

desempenho mecânico da matriz e como enchimento modifica as propriedades físicas 

da matriz.  

 

As principais alterações causadas pelas cargas são: aumento da viscosidade do 

material fundido, diminuição da resistência ao impacto, menor resistência à tração, 

maior estabilidade dimensional, menor dependência das propriedades com a 

temperatura, maior rigidez, maior dureza, maior densidade, entre outras. 

(KAISANGSRI, 2012).  

 

Para que possam exercer as funções de reforço e outras, é necessário que haja 

interação entre a carga e o polímero, que está relacionada com as propriedades químicas 

das cargas (polar / apolar), bem como com as conformações moleculares (α / ß ; etc) e 

constituição química da matriz. A granulometria e o teor de carga que a matriz suporta 

também são importantes para assegurar a boa interação matriz-carga.  
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6.3.2. Celulose X Hemicelulose 

 

A celulose é uma molécula linear de estrutura cristalina e polar bem como a 

hemicelulose esta por sua vez com de estrutura ramificada e amorfa. Como mencionado 

no tópico anterior, a afinidade da matriz com a carga fibrosa é extremamente importante 

para que sejam observadas as mudanças nas propriedades físicas (absorção de água) e 

mecânicas (resistência) do compósito. As características linear e ramificada influenciam 

na estabilidade física dos compósitos A celulose linear confere maior rigidez aos 

compósitos, e hemicelulose ramificada proporciona maior ductibilidade. Desta forma, 

para compósitos de amido TPS, dá-se preferência por utilizar resíduos fibrosos que 

contenham altos teores de celulose e hemicelulose, visa-se otimizar a interação matriz -  

carga do compósito.  

 

6.3.3. Amilose X Amilopectina 

 

Lacouse e Altieri (1989, 1991) nas patentes US 4.863.655 e US 5.043.196, 

descreveram uma embalagem biodegradável de amido expandido contendo no mínimo 

45 % de amilose na sua composição. Segundo os autores, o aumento no teor de amilose 

na formulação proporciona espumas mais densas, porém menos flexíveis, pois durante a 

formação da espuma, a amilose forma uma estrutura mais compacta devido a sua cadeia 

ser linear. O amido de batata caracteriza-se portanto como bom candidato para 

confecção de bandejas TPS, tendo em vista que possui em média teores de amilose mais 

elevados do que o amido de mandioca e outros (vide tabela 1)  

 

7. ANÁLISE DAS BANDEJAS  

 

7.1. Análise mecânica : Resistência a tração e elongação  

 

A resistência à tração é um indicativo da resistência do material a deformação 

plástica. A tensão é a força ou carga aplicada pela área inicial da seção transversal do 

corpo de prova e o alongamento é a variação relativa do comprimento da amostra entre 

dois pontos  situados sobre a superfície útil do corpo de prova. O alongamento é 
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geralmente expresso em porcentagem (%). A curva de tensão x alongamento (figura 13) 

geralmente  apresenta uma região linear, na qual a razão tensão x alongamento é 

constante. Esta razão nada mais é do que o módulo de elasticidade do material testado. 

  

 

Figura 13: curva típica de um ensaio de tensão-alongamento, a uma temperatura 

constante 

 

  A resistência à tração é calculada dividindo-se a maior carga pela área da seção 

transversal da amostra, ou seja,  σ = F / A, onde  σ é a tensão de resistência máxima, F é 

a carga máxima suportada pelo corpo de prova e A é a área inicial da seção transversal. 

 

7.2. Análises Físicas 

 

As análises físicas são complementares às mecânicas para validar o desempenho 

das embalagens de amido TPS. A densidade é uma medida física importante para a 

embalagens TPS, que tem por objetivo substituir o EPS, polímero que é empregado 

justamente por ser leve, tendo a relação entre volume-peso muito pequena. Isso ocorre 

graças a estrutura celular que apresentam as embalagens TPS, estrutura que se parece 

muito com a estrutura celular encontrada no EPS. Ainda, é de mesma importância para 

o bom desempenho geral a espessura que apresentaram as embalagens TPS. Finalmente, 

outra análise física no desenvolvimento de TPS é a absorção de água das embalagens 

TPS, uma vez que a principal dificuldade à aplicação destas embalagens é a alta 

higroscópia.  
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CAPITULO 2 - MATERIAIS E MÉTODOS 
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1. MATERIAIS 

1.1. Matérias primas: 

 

Para confecção das placas de amido termoplástico de batata (TPS) e para as 

placas de amido de batata enriquecido com fibras de casca de soja (TPS+CS) foi 

utilizado água destilada, amido de batata alimentar comercial, Giro Verde LTDA, casca 

de soja (CS) doada por produtor local e como plastificante álcool polivinílico (PVA), 

Neon comercial LTDA. Os padrões foram espumas de amido TPS de batata sem adição 

fibras (TPS) e bandejas de poliestireno expandido comercial (EPS) encontradas no 

mercado.   

 

1.2. Equipamentos 

 

A pesagem dos componentes foi realizada utilizando-se balança analítica. Para a 

gelatinização do amido sob agitação e temperatura constante foi utilizado agitador 

magnético aquecido. Para mistura da pasta foi utilizado misturador dupla rosca Britânia. 

As frações de casca de soja foram separadas de acordo com suas diferentes 

granulometria por peneirador , utilizando-se três peneiras: 0,500 mm ; 0,710 mm e 1,00 

mm. As bandejas foram termoexpandidas em prensa hidráulica modelo Solar SL11. Os 

ensaios mecânicos de tração para os ensaios foram realizados em máquina de ensaios 

universal INSTRON 3382, com velocidade de ensaio de 3 mm/min.  

 

2. MÉTODOS  

 

2.2. Processo de termoexpansão 

A pasta de amido é obtida a partir da mistura de quatro componentes para as 

bandejas de amido TPS (PVA, água, e amido em duas formas, gelatinizado e seco). Para 

as bandejas reforçadas com casca de soja (TPS+CS), a pasta de amido é obtida a partir 

da mistura de cinco componentes (PVA, água, casca de soja (CS) e amido em duas 

formas, gelatinizado e seco). Para obtenção do amido gelatinizado, 20 g de amido em pó 

foram adicionadas a 100mL de água destilada à ~70 ºC. A mistura foi realizada com o 

auxilio de misturador mecânico dupla rosca durante 60 s. 
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Uma vez pronta, a pasta preenche um molde de dimensões 15 cm x 15 cm 

acondicionado em prensa hidráulica. Segue processo de compressão e termoexpansão 

com parâmetros variáveis segundo a etapa do estudo (Etapa 1 ; Etapa 2 ; Etapa 3). As 

quantidades de pasta que preenchem o molde e o teor de água de cada amostra variam 

em função da quantidade de fibras adicionadas, e estão descritos em cada etapa do 

estudo (Etapa 2 ; Etapa 3). O PVA foi hidratado antes de incorporar a mistura, com a 

quantidade de água correspondente a cada formulação. O espaçamento entre a parte 

superior e inferior do molde foi de 1,0 mm. O espaçamento foi assegurado por uma peça 

metálica, a fim de que o vapor pudesse ser expulso de forma eficaz. As figuras 14 e 15 

ilustram o processo de mistura e termo-expansão para as TPS e as TPS+CS. Após 

saírem da prensa as espumas devem passar por ambientação controlada antes de 

proceder ensaios mecânicos, tendo em vista que ao sair dos processos de calor estão 

extremamente frágeis. 

 
 

Figura 14: Processamento de espumas de amido por termo-expansão em 

prensa hidráulica  

 

 

 

Figura 15: Fluxograma de processamento - espumas de amido de batata TPS. (Para as 

embalagens TPS+CS é adicionado casca de soja a mistura). 



41 

 

2.3. Ensaio Mecânico 

 

As propriedades mecânicas de resistência à tração das amostras foram analisadas de 

acordo com a norma ASTM D638. Para cada amostra, dez corpos de prova com 

dimensões de 10 cm x 2,5 cm foram ensaiados.  

 

Avaliou-se a Tensão na Ruptura (Stress at break) em MPa e a elongação na ruptura 

(Strain at break) em porcentagem (%). A extensibilidade quando da quebra 

(deformação/ elongação) das amostras foi calculada segundo a equação 1, onde Lo 

(comprimento inicial) e L (Lo adicionado da elongação quando da ruptura). A figura 16 

ilustra o ensaio de tração.  

 

 

L - Lo

Lo
Elongação =

                                        Equação 1 

 

 

 

 

Figura 16: Ensaio de tração das espumas de amido em máquina INSTRON 3382 
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2.4. Ensaios Físicos 

 

A espessura, comprimento e largura das espumas após expansão foi medida com 

auxilio de paquímetro. A densidade aparente foi calculada dividindo-se o peso (g) pelo 

volume total (cm³) das amostras. Para avaliar absorção de vapor de água foi 

desenvolvido o experimento ilustrado nas figuras 17 e 18. Amostras de dimensões 4,0 

cm x 2,0 cm em quadruplicata (TPS e TPS+CS) e o padrão EPS, foram suspensas 

dentro de recipiente parcialmente preenchido com 250 mL de água, completamente 

fechado, e acondicionadas em estufa à 25ºC durante vinte dias. A superfície de água foi 

recoberta por uma rede polimérica a fim de facilitar a transferência do vapor de água 

para o ambiente interno do frasco. O acréscimo no teor de umidade (%) foi monitorado 

por pesagem e calculado seguindo a equação 2.  

 

 

Figura 17: Ensaio de absorção de vapor d'água - espumas TPS e padrão EPS (Etapa 1) 

 

Temperatura constante = 25ºC

G210G110 G120 G220 EPS

 

Figura 18: Ensaio de absorção de vapor d'água - espumas TPS + CS (Etapa 2) 
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=
Teor de 

umidade

mfinal–minicial

minicial
x 100

                       Equação 2 

 

 

2.5. Análises estatísticas 

 

 Para as etapas 1 e 2 análises de variância ANOVA e teste de Student-T foram usados 

para determinar a significância dos resultados encontrados com coeficiente de confiança 

p < 0,05. Os testes estatísticos foram realizados com auxilio do Microsoft Office Exel 

2007. Para a etapa 3 foi realizado planejamento estatístico de pseudo componentes para 

misturas ampliado em 10 ensaios, empregando-se software Statistica 10.0. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS POR ETAPA 

 

ETAPA 1 - DETERMINAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROCESSAMENTO E DO TEOR DE SÓLIDOS 

QUE FORNECE A BANDEJA AMIDO DE BATATA TPS DE MELHOR DESEMPENHO MECÂNICO 

E FÍSICO. 

 

Em um primeiro momento investigou-se a relação entre o teor de sólidos e as 

condições de processamento e seu efeito no desempenho mecânico e físico das 

embalagens de amido de batata TPS. Como descrito na tabela 4 foram investigadas três 

teores de sólidos (37 %, 40 % e 43 %) e duas condições de processamento para a 

termoexpansão: P1 (205 ºC / 180 s.) e P2 (190 ºC / 240 s.). Tais parâmetros de teste 

foram definidos após analise de dados de estudos com a produção de embalagens 

biodegradáveis tipo espuma a partir de fécula de mandioca. Estes mesmos trabalhos 

constam no capitulo de revisão bibliográfica. Neste ensaio foram utilizados 55 g para 

preencher o molde e como não há adição de fibras as quantidades de água são as 

mesmas. Após termoprensagem, as espumas TPS foram climatizadas em ambiente 

controlado à 23 ºC e umidade de 55 ± 5 %. Foram ensaiados dois períodos de 

ambientação 60 e 120 horas. Ensaios mecânicos e físicos que seguem este estudo foram 

realizados após os períodos de ambientação. 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGGE_pt-BRBR491BR492&espv=2&biw=1093&bih=514&q=software&spell=1&sa=X&ei=M6t8VP7RDraKsQSOsoFg&ved=0CBkQvwUoAA
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Tabela 4 : Composição das espumas de TPS e condições de termoexpansão 

 

 

ETAPA 2 - DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FIBRA E GRANULOMETRIA DAS FIBRAS QUE 

FORNECE A BANDEJA DE TPS DE AMIDO DE BATATA REFORÇADO COM FIBRA DE CASCA 

DE SOJA DE MELHOR DESEMPENHO MECÂNICO E FÍSICO. 

 

Após determinados a condição de processamento e o teor de sólidos ótimo, 

buscou-se investigar a relação entre o teor de fibras e a granulometria das fibras 

adicionadas as espumas TPS a fim de reduzir sua higrospicidade preservando um bom 

desempenho mecânico. Como anteriormente, os teores e granulometrias a serem 

incorporados baseiam-se em estudos referenciados no capitulo de revisão bibliográfica.  

 

 O parâmetro de termoexpansão foi de 240 segundos, à 180 ºC e 2,5 toneladas. 

Investigou-se dois teores de CS (10 % e 20 %) e dois tamanhos de partículas (x) para 

estas frações de CS (G1: x < 500 μm e G2: 710 μm > x > 500 μm) . O volume de pasta 

que preenche o molde (55, 65 e 75 gramas) e o teor de água (50, 75 e 105 mL) variam 

de acordo com o teor de fibra. As composições das formulações são descritas na 

tabela 5. Na sequência da termoprensagem, as espumas foram climatizadas em ambiente 

controlado (23 ºC / UR 55 ± 5 % / 60 horas). Após ambientação seguem ensaios 

mecânicos e físicos. 
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Tabela 5 : Composição das espumas de TPS +CS 

 

  

ETAPA 3 - PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL DE MISTURA - SUPERFÍCIE DE RESPOSTA 

DESEMPENHO MECÂNICO EM FUNÇÃO DAS FRAÇÕES DOS COMPONENTES DA MISTURA 

(FIBRAS ; AMIDO ; GEL ;). 

 

Em experimentos com misturas dois ou mais componentes (ingredientes) são 

misturados em várias proporções e as características dos produtos resultantes são 

determinadas. As respostas dependem das proporções dos componentes presentes na 

mistura. As proporções dos diversos componentes de uma mistura não são 

independentes. Em experimentos com misturas não é possível variar um componente 

enquanto se mantêm todos os demais constantes. Assim que a proporção de um 

componente é alterada, isto ocorre também com os outros componentes, uma vez que a 

soma das frações mássicas de todos os componentes é sempre 1,0. Por este motivo, 

delineamentos experimentais convencionais não podem ser aplicados, pois nestes as 

variáveis são independentes umas das outras. 

 

Para uma mistura de 3 componentes recomenda-se utilizar o delineamento 

simplex-centróide ampliado com pontos internos. O delineamento é representado 

geometricamente por  um triângulo equilátero contendo 10 pontos: estruturado por 3 

vértices cada um representando 100% do componente; 3 pontos representando mistura 

50/50  de cada par de componentes; 1 ponto central, representando igual quantidade de 

cada componente e, finalmente, ampliado com 3 pontos  internos representando 66,6 % 

de um componente e 16,7 % de  cada um dos outros 2 componentes. Esses pontos 

internos não são essenciais à análise dos dados, mas eles ajudam a checar a capacidade 

de representação do modelo (Figura 19).  
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100% Amido de 

batata

100% Gel de 

amido de batata
100% Fibra de 

casca de soja 10% 30%

32%42%

42%32%

100% Amido de 

batata

100% Gel de 

amido de batata
100% Fibra de 

casca de soja

 

100% Amido de 

batata

100% Gel de amido 

de batata

100% Fibra de casca 

de soja
10% 30%

32%42%

42%32%

 

(Adaptado de SCHMIDT, 2006) 

Figura 19: Esquema de determinação a restrição de cada componente, amido de batata, 

gel de amido de batata e casca de soja. (a) Região experimental no sistema de 

coordenadas do planejamento centróide ampliado, (b) Restrição da região experimental 

definida pela proporção de amido de mandioca de 32 a 42 %, de fibras de casca de soja 

10 a 30 %, de gel de amido de batata de 32 a 42 % (c) região experimental definida para 

elaboração dos ensaios. 
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O planejamento experimental normalmente empregado para determinar os 

valores dos coeficientes do modelo cúbico especial é o chamado centróide simplex, que 

foi obtido acrescentando  ao planejamento simples um ponto central correspondendo à 

mistura ternária em partes iguais, (x1, x2, x3) = (1/3, 1/3, 1/3). O coeficiente do termo 

cúbico é dado por b123 = 27 y123 – 12 (y12 + y13 + y23) + 3 (y1 + y2 + y3), onde y123 é a 

resposta observada para a mistura ternária (1:1:1). Os demais coeficientes têm os 

mesmos valores do modelo quadrático.  

  

A expressão do modelo cúbico utilizado para o estudo de pseudo componentes é 

a equação canônica de Scheffé  

 

Y = β1X1 + β2X2 + β3X3 β12X1X2 + β13X1X3 + β23X2X3 + β123X1X2X3         Equação  3 

 

onde, Y é a função resposta, sendo as propriedades estudadas; β1, β2,  β3,  β12, β13, β23  e  

β123 são os coeficientes da regressão e X1,  X2, e X3 são as variáveis da proporção dos 

componentes da mistura. Esses parâmetros foram avaliados, pela análise de variância 

(ANOVA) para determinar a significância do modelo de regressão em nível de 5 % e o 

coeficiente de determinação (R²). A tabela 6 fornece as composições das dez 

formulações provenientes do planejamento experimental.  

 

Tabela 6: Planejamento simplex-centróide, ampliado com 10 pontos para 

determinação da mistura com melhor proporção de fibra (casca de soja), amido de 

batata e amido gel. 

Formulação 

Planejamento A (fibra) B (amido) C (gel)

1 V TPSCS1 0,30 0,32 0,32

2 V TPSCS2 0,10 0,42 0,42

3 V TPSCS3 0,20 0,42 0,32

4 V TPSCS4 0,20 0,32 0,42

5 C(1) TPSCS5 0,25 0,32 0,37

6 C(1) TPSCS6 0,15 0,42 0,37

7 C(1) TPSCS7 0,25 0,37 0,32

8 C(1) TPSCS8 0,15 0,37 0,42

9 TPSCS9/10 0,20 0,37 0,37

10 TPSCS9/10 0,20 0,37 0,37

Nome da amostra
Composição

g
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  O planejamento experimental de mistura foi utilizado para obter uma 

combinação de fibras, amido e gel que apresentasse as melhores propriedades 

(resistência à tração e deformação relativa), foi necessário restringir estas proporções 

dos componentes nas bandejas. O planejamento experimental utilizado foi o 

planejamento de pseudo componentes ampliado em 10 ensaios (os seis vértices do 

hexágono,  mais os pontos da mistura ternária em partes iguais (1/3,1/3,1/3) e mais  o 

ponto central), como mostra a tabela. O software Statistica Starsoft for Windows 10.0 

foi o programa de estatística usado para fazer o planejamento. As porcentagens foram 

determinadas através dos resultados apresentados em estudos anteriores. Admitiram-se 

as porcentagens iniciais de 10-30% de fibra de casca de soja, 32-42% amido e 32-42% 

de gel Figura 19. A tabela 6, fornece as composições das 10 formulações provenientes 

do planejamento.  
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CAPITULO 3 –  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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ETAPA 1 - DETERMINAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROCESSAMENTO E DO TEOR DE SÓLIDOS 

QUE FORNECE A BANDEJA DE TPS DE AMIDO DE BATATA COM MELHORES 

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E FÍSICAS. 

 

1.Processo de termoexpansão 

 

As bandejas confeccionadas com 37 % de sólidos apresentaram defeitos quando 

da expansão ou não expandiram. Uma das possibilidades é que como esta amostra 

contém elevado conteúdo de líquido, a expulsão do mesmo em tais condições, não 

ocorre na velocidade devida. A umidade elevada não permite a expansão das bandejas, 

visto que o processo de expansão é baseado na rápida e violenta expulsão de água da 

pasta, que vai dar origem a estrutura celular das espumas. A figura 20 mostra as 

diferentes texturas das pastas obtidas na etapa anterior ao processo de termoexpansão. 

 

 

Figura 20 - Aspecto anterior a expansão das pastas de amido de batata 

 

A estrutura celular muito parecida com a do EPS é a característica que torna as 

embalagens de espuma TPS expandido interessantes do ponto de vista tecnológico e 

razão pela qual são potenciais substitutos biodegradáveis para as embalagens de origem 

polimérica de EPS. A figura 21, apresenta a secção lateral das placas de espumas de 

TPS fotografadas com microscópio de aumento simples. Observa-se que as espumas 

confeccionadas com teor de sólidos de 40 % apresentam estrutura celular mais espaçada 

do que as com 43%, que por sua vez, mostram-se mais compactas.  
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Figura 21 - Secção lateral - estrutura celular posterior a expansão. 

 

2. Ensaios Físicos 

 

Todos os testes foram realizados com amostras com 60 horas de ambientação. 

De acordo com análise estatística as amostras de TPS apresentaram médias com 

diferenças extremamente significativas (p < 0,001) entre os grupos e dentro dos grupos. 

Buscou-se compreender se esta diferença foi advinda dos diferentes processamentos, 

dos diferentes teores de sólidos ou de ambos. 

 

Espessura e densidade aparente:  

 

Quanto a espessura, as médias das amostras aprestaram diferença significa 

(p < 0,01) quanto ao teor de sólidos e quanto ao processamento. Como descrito na 

tabela 7, o EPS apresentou valores significativamente mais elevados de espessura. Para 

a condição de processamento 1 (P1), a análise estatística permite fazer a seguinte 

associação: quanto maior o teor de sólidos maior a espessura das espumas, e o oposto 

para o processamento 2 (P2). 
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A análise das médias do ensaio de densidade aparente determinou que as 

amostras não apresentam diferença significativa advinda do teor de sólidos (p> 0,05), 

mas que são significativamente diferentes (p < 0,01) quanto aos processamentos. Ainda, 

como descrito na Tabela 2, o EPS apresenta densidade significativamente inferior as 

espumas TPS.  

  

Absorção de umidade:  

 

A análise estatística determinou que as amostras não apresentam diferença 

significativa advinda dos processamentos P1 e P2 (p > 0,05 ). Houve influencia do teor 

de sólidos (p < 0,01 ), como verificado na Tabela 2. O EPS, como esperado, obteve 

absorção extremamente inferior as espumas TPS. 

 

 

Tabela 7: Resultados dos ensaios físicos das espumas TPS. 

 

 

A, B, C, D 
ANOVA - Os distintos códigos de letras maiúsculas em uma mesma coluna indicam que as 

médias das amostras são significativamente diferentes entre e intra grupos com coeficiente de 

significância p < 0,05. 

 

T-Student - Os distintos códigos de letras minúsculas em uma mesma coluna indicam que as médias das 

amostras são significativamente diferentes entre pares com coeficiente de significância p < 0,05. A 

primeira letra corresponde a diferença no critério "processamento" 
(a, b, c, d)

. A segunda letra corresponde 

a diferença no critério "teor de sólidos" (
α; ß; μ; γ)

. (
**

 Significativo com p < 0,01 ; 
***

 Significativo com p < 

0,001) 
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3. Ensaios Mecânicos  

 

A analise estatística indicou que o módulo de elasticidade foi influenciado pelos 

distintos processamentos, e para as amostras P140/P143 também pelo teor de sólidos. 

As amostras P240/P243 não mostram diferença em decorrência do teor de sólidos. 

Quanto a elongação, as amostras mostraram diferença significativa quanto ao teor de 

sólidos, mas não em decorrência do processamento (Tabela 8). 

 

 O tempo de ambientação de 60 ou de 120 horas mostrou-se extremamente 

significativo para desempenho mecânico das espumas TPS. Esta etapa faz-se necessária 

uma vez que ao final do processo de termoexpansão as mesmas se encontram 

extremamente frágeis, devido ao baixíssimo conteúdo de umidade. Não devendo ser 

demasiado longo, com risco de depreciação mecânica. 

 

Tabela 8: Resultados do ensaio mecânico das espumas TPS 

 

 

A, B, C, D 
ANOVA - Os distintos códigos de letras maiúsculas em uma mesma coluna indicam que as 

médias das amostras são significativamente diferentes entre e intra grupos com coeficiente de 

significância p < 0,05. 

 

T-Student - Os distintos códigos de letras minúsculas em uma mesma coluna indicam que as médias das 

amostras são significativamente diferentes entre pares com coeficiente de significância p < 0,05. A 

primeira letra corresponde a diferença no critério "processamento"
(a, b, c, d)

. A segunda letra corresponde a 

diferença no critério "teor de sólidos" (
α; ß; μ; γ)

. (
**

 Significativo com p < 0,01 ; 
***

 Significativo com p < 

0,001) 
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 ETAPA 2 - DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FIBRA E DA GRANULOMETRIA QUE FORNECE A 

BANDEJA DE TPS DE AMIDO DE BATATA REFORÇADO COM FIBRA DE CASCA DE SOJA 

COM MELHORES CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E FÍSICAS. 

 

1.Processo de termoexpansão 

 

As espumas TPS + CS com teor de fibras de 20 % apresentaram tonalidade mais escura 

quando comparadas as espumas com 10 % de fibras, para ambas as granulometrias. 

Ainda, compósitos com granulometria menor (G1) apresentam-se mais escuros que os 

de maior (G2) para um mesmo teor, indicando que a maior área de contato acarreta 

pigmentação mais significativa do material (figuras 22 e 23). 

 

 

Figura 22- Aparência das espumas TPS + CS 

 

G1 10 G1 20 G1 20G1 10  

 

Figura 23- Amostras de TPS+CS para ensaio de tração 
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2. Ensaios Físicos 

 

De acordo com análise estatística ANOVA as amostras de TPS apresentaram 

médias com diferenças significativas (p < 0,05) entre grupos e dentro dos grupos., ou 

seja, as amostras contendo fibras são significativamente diferentes do padrão TPS. 

Aplicando-se teste de Student-T objetivou-se determinar se esta diferença foi advinda 

das diferentes granulometrias, dos diferentes teores de fibras ou de ambos. 

 

Espessura e densidade aparente  

 

Quanto a espessura, as médias das amostras apresentaram diferença significativa 

(p < 0,01) para a granulometria apenas para o teor de CS de 10% m/m. Quando o teor 

de CS foi de 20 % a granulometria influenciou na espessura das amostras (tabela 9). 

Conclui-se que com uma menor granulometria (<500µm) e um teor de CS de 10 % 

obtém-se espumas mais espessas. Resultado esperado, uma vez que elevados teores e de 

maior granulometria de CS dificultam a etapa de expansão. Ainda, espumas com maior 

teor de fibras possuem menos amido em sua formulação, sendo este ultimo o 

componente estrutural com a propriedade termoplástica de expansão. As médias das 

medidas de densidade aparente das amostras das quatro distintas formulações mostram-

se estatisticamente iguais quanto a granulometria e ao teor de fibras. 

 

 

Absorção de umidade: 

 

 

 A analise estatística das médias, conclui que com teor de fibra de 10% há 

diferença significativa proveniente das diferentes granulometrias, e que com teor de 

fibra de 20 % não há (tabela 9). Para a granulometria G1 o teor de fibras aumentado de 

10 para 20 impactou em índices de absorção de 21,98 e 16,73 m/m respectivamente, um 

decréscimo significativo no índice de absorção de água pelas embalagens. Objetivando 

confirmação deste resultado o experimento deverá ser repetido fazendo uso de um 

antifúngico 
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Tabela 9 - Resultados dos ensaios físicos das espumas TPS + CS 

 

 

 

A, B, C, D 
ANOVA - Os distintos códigos de letras maiúsculas em uma mesma coluna indicam que as 

médias das amostras são significativamente diferentes entre e intra grupos com coeficiente de 

significância p < 0,05.  

 

T-Student - Os distintos códigos de letras minúsculas em uma mesma coluna indicam que as médias das 

amostras são significativamente diferentes entre pares com coeficiente de significância p < 0,05. A 

primeira letra corresponde a diferença no critério "granulometria"
(a, b, c, d)

. A segunda letra corresponde a 

diferença no critério "teor de fibras" 
(α; ß; μ; γ)

.
**

 Significativo com p < 0,01 ; 
***

 Significativo com p < 

0,001). 

 

3. Ensaios Mecânicos  

 

A analise estatística indica que para o módulo de elasticidade houve diferença 

significativa quanto ao teor de fibras empregado quando a granulometria foi G1. Para a 

granulometria G2 o módulo de elasticidade não apresentou diferença significativa para 

os diferentes teores da fibra de soja (tabela 10). As amostras de TPS+CS obtiveram 

valores significativamente mais elevados para o módulo de elasticidade do que o padrão 

TPS, originando corpos de maior rigidez. A tensão de ruptura segue o resultado obtido 

para o módulo de elasticidade: houve diferença significativa quanto ao teor de fibras 

empregado, quando a granulometria foi G1, não houve diferença para granulometria G2. 

As amostras de TPS+CS obtiveram menores valores para a tensão de ruptura quando 

comparado ao TPS, isto devido a presença da carga. Quanto a elongação, a análise 

estatística das médias mostra que existe interferência de ambos teor de fibras e 

granulometria. As amostras TPS+CS mostraram-se mais resistentes a ruptura, obtendo 

médias significativamente maiores para a elongação do que o padrão TPS. 
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Tabela 10 - Resultados dos ensaios mecânicos das espumas TPS + CS 

 

 

A, B, C, D 
ANOVA - Os distintos códigos de letras maiúsculas em uma mesma coluna indicam que as 

médias das amostras são significativamente diferentes entre e intra grupos com coeficiente de 

significância p < 0,05.  

 

T-Student - Os distintos códigos de letras minúsculas em uma mesma coluna indicam que as médias das 

amostras são significativamente diferentes entre pares com coeficiente de significância p < 0,05. A 

primeira letra corresponde a diferença no critério "granulometria"
(a, b, c, d)

. A segunda letra corresponde a 

diferença no critério "teor de fibras" 
(α; ß; μ; γ)

.
**

 Significativo com p < 0,01 ; 
***

 Significativo com p < 

0,001). 

 

ETAPA 3 - PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL DE MISTURA - SUPERFÍCIE DE RESPOSTA 

DAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS EM FUNÇÃO DAS FRAÇÕES DOS COMPONENTES DA 

MISTURA (AMIDO ; GEL ; FIBRAS). 

 

Realizou-se o planejamento experimental para a obtenção de bandejas TPS de 

amido de batata, gel de amido de bata e fibra de casca de soja e fibras celulósicas de 

melhor desempenho mecânico. O planejamento foi realizado após os resultados das 

análises de propriedades mecânicas das bandejas com diferentes teores de fibras, 

granulometrias, processamento e teor de sólidos das etapas 1 e 2. 
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As figuras 24 e 25 apresentam os resultados de resistência à tração no ponto de 

escoamento (MPa) (Stress at Yield) e deformação no escoamento (%) (Strain at Yield) 

das bandejas. Estes resultados foram obtidos a partir do planejamento experimental 

restringindo as concentrações de fibras celulósicas de 10% a 30 %, de amido de batata 

32 a 42% e de gel de amido de batata 32 a 42 %.  
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Figura 24: Tensão no ponto de escoamento - TPS+CS - planejamento experimental 
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Figura 25: Elongação  no ponto de escoamento - TPS+CS - planejamento experimental 
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  Os resultados obtidos na resistência à tração das amostras apresentaram 

variações significativas de acordo com as diferentes composições. Os desvios padrão 

são elevados mas esperados para este tipo de embalagem, tendo em vista que o 

processamento e o ensaio são dependes de diversas condições (como por exemplo a 

temperatura da sala de ensaio). A tração no escoamento apresentou um valor máximo 

para a formulação TPSCS4 e um mínimo para TPSCS5. O padrão EPS comporta-se 

como o esperado, mostrando baixa resistência mecânica quando comparado aos 

compósitos de amido reforçados com casca de soja.  

 

Nos resultados de deformação no escoamento, os valores obtidos apresentaram 

uma região de máximo, também para a formulação TPSCS4, com proporções de 20% 

de fibras celulósicas, 32% amido de batata e 42% de gel de amido de batata. Esse 

resultado é interessante tendo em vista que compósitos com alta rigidez (elevadas 

tensões de escoamento) tendem a ser menos tenazes e ter menor deformação. A maior 

proporção de gel desta amostra pode ter colaborado para que esta apresentasse elevada 

deformação no ponto de escoamento. O padrão EPS, por apresentar baixa resistência 

mecânica, apresenta alta deformação no escoamento, comportamento esperado.  

 

Para determinar as proporções dos componentes das misturas, superfícies de 

respostas foram construídas a partir das equações ajustadas, utilizando o “software” 

Statistica Starsoft for Windows 10.0. Nas figuras 26 e 27 são apresentadas as superfícies 

de respostas (para resistência à tração no escoamento e deformação no escoamento) 

obtidas a partir do planejamento experimental. 

 

 Observando a figura 26, superfície de resposta para a tensão no escoamento, 

conclui-se que o bom desempenho mecânico das embalagens é influenciado pelo teor de 

fibra (ou de casca de soja), pelo teor de amido e ainda pela interação amido e casca de 

soja. Este resultado é pertinente uma vez que o amido é o componente estrutural 

principal da embalagem e o gel de amido é utilizado no objetivo de otimizar o processo 

de termoexpansão e dar maior flexibilidade a esta. Assim não é esperado que este 

influencie o desempenho mecânico positivamente, ao contrario das embalagens com 

menor teor de fibras e menos teor de amido gel é esperado desempenho mecânico 

inferior. 
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Figura 26: Superfície - Tensão no Escoamento - TPS+CS - planejamento experimental. 

 

   Em oposição, para o parâmetro mecânico de elongação no escoamento é 

esperado que o gel de amido tenha maior influencia, sendo que este tem a função de 

plastificante auxiliando na termoexpansão. Efetivamente este previsão pode ser 

constada na superfície de resposta que relaciona a deformação no escoamento com os 

componentes da mistura (figuras 27). Conforme o teor de gel é aumentado, elevam-se 

os valores de deformação das embalagens TPS. A elongação no escoamento largamente 

influenciada pelo teor de gel e menos impactada pelos outros componentes (casca de 

soja e amido).  
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Figura 27: Superfície - Deformação no Escoamento - TPS+CS - planejamento 

experimental. 

 

Na tabela 11, apresentam-se os coeficientes de regressão e a análise de variância 

dos modelos matemáticos obtidos no planejamento experimental. Os códigos subscritos 

1, 2 e 3 fazem referencia a casca de soja (1), Amido de batata (2) e Gel de amido de 

batata (3). Ambos coeficientes de determinação R² são extremamente satisfatórios 

estando próximos ou acima 0,90. 

 

Tabela 11: Coeficientes de regressão e a análise de variância dos modelos matemáticos 

obtidos no planejamento experimental. 

Funções 

Respostas Tensão p (α = 5%) Deformação p (α = 5%)

B1 0,9322 0,043667 0,012397 0,073288

B2 0,9431 0,042418 0,011616 0,084885

B3 1,0913 0,029217 0,018588 0,026931

B12 5,7906 0,025444 0,076426 0,045176

B13 -2,233 0,207934 -0,031628 0,263532

B23 -0,6512 0,672615 -0,005992 0,811679

B123 -12,4729 0,268277 -0,081212 0,630048

Coeficiente de determinação (R² )

Resistências Mecânicas

0,84240,9083
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Para os resultados de tensão no escoamento, analisando o coeficiente de 

significância p com confiança de 5%, tem-se que o teor de casca de soja, o teor de 

amido e o teor de gel de amido presentes na mistura tem impacto significativo na 

propriedade mecânica de tração. Ainda, a interação amido e casca de soja apresenta 

significativa influencia na tensão das embalagens. As demais interações não mostram 

efeito significativo no desempenho das embalagens. O valor do coeficiente de 

determinação para a tensão no escoamento foi de 0,9083, sendo bastante satisfatório.  

 

Para os valores de deformação no escoamento, analisando o coeficiente de 

significância p com confiança de 5%, tem-se que apenas o teor de gel de amido e a 

interação casca de soja e amido tem influencia significativa na elongação das amostras 

de TPS+CS. O valor do coeficiente de determinação para a tensão no escoamento foi de 

0,8424, sendo bastante satisfatório. 
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CAPITULO 4 - CONCLUSÃO  
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Para o primeiro ensaio conclui-se que o teor de sólidos é determinante na absorção de 

água das espumas. Espumas com menor teor de sólidos e processamento P2 

apresentaram estrutura celular mais espaçada, densidade menor, e espessura maior. O 

desempenho mecânico é extremamente influenciado pelo período de ambientação. A 

elongação é influenciada pelo teor de sólidos e não pelo processamento. Como espuma 

de melhor desempenho, elegeu-se a formulação P1 40, que apresentou menores níveis 

de absorção de água, menor densidade, maior elongação e maior módulo de 

elasticidade. 

 

Para o segundo ensaio a conclusão é a de que demonstrou-se a rápida 

biodegradabilidade das espumas TPS e TPS+CS, uma vez que amostras com seis dias 

de exposição apresentaram desenvolvimento microbiano. Fato que fez com que o 

experimento de absorção de umidade não portasse informação conclusiva. Obteve-se 

melhor resultado para a espessura das espumas quando empregou-se fibras com menor 

granulometria e em menor teor. Não houve diferença significativa entre as densidades 

das espumas com diferentes teores de fibras e granulometrias, apenas quando 

comparadas ao padrão TPS. O desempenho mecânico das amostras foi influenciado pela 

granulometria quando o teor de fibras foi de 10%. As amostras TPS+CS apresentaram 

maiores valores de módulo de elasticidade e menores valores para a tensão de ruptura, 

indicando que a adição de fibras da origem a corpos de maior rigidez, quando 

comparados com o padrão sem fibras TPS.  

 

O planejamento experimental evidenciou que o parâmetro mecânico: tensão no ponto de 

escoamento, apenas o teor de casca de soja, o teor de amido e o teor de gel de amido 

presentes na mistura tem impacto significativo na propriedade mecânica de tração. 

Ainda, a interação amido e casca de soja apresenta significativa influencia na tensão das 

embalagens. As demais interações não mostram efeito significativo no desempenho das 

embalagens. Para o parâmetro mecânico: extensão no ponto de escoamento, tem-se que 

apenas o teor de gel de amido e a interação casca de soja e amido tem influencia 

significativa na elongação das amostras de TPS+CS. Deste ensaio, a embalagem que 

apresentou melhores resultados para ambos parâmetros mecânicos foi a produzida a 

partir da  formulação TPSCS4 contendo: 20 % de fibras celulósicas de casca de soja, 

32 % amido de batata  e 42 % de gel de amido de batata. 
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RESUMO 

Embalagens de uso único colaboram com grande parte do volume de polímeros 

sintéticos rejeitados, e por tal razão, têm sido identificadas como apropriadas para serem 

substituídas por materiais biodegradáveis. Um dos polímeros utilizado na confecção de 

embalagens descartáveis é o poliestireno expandido (EPS). O amido possui 

características termoplásticas, amido termoplástico (TPS), dando origem a embalagens 

expandidas, que vêm a ser semelhantes as do EPS. No entanto, devem ser investigados 

mecanismos que aperfeiçoem suas propriedades físicas. Autores elucidaram que a 

adição de fibras reduz a absorção de umidade em bandejas de amido TPS. A casca de 

soja é um resíduo lignocelulósico, e portanto fonte de fibras. Nesse sentido, o presente 

estudo objetivou encontrar um substituto biodegradável para as bandejas EPS. 

Determinou-se as condições de processamento, o teor de sólidos, o teor de fibras e a 

granulometria que fornecem as embalagens de amido TPS puro de melhor performance 

física e mecânica. A incorporação de fibras reduziu a higroscopicidade das TPS. O 

desempenho mecânico ótimo foi alcançado com a TPS de composição 20 % fibra, 32 % 

amido e 42 % de amido gel.  

 

ABSTRACT 

Single use packaging collaborate with much of the volume of synthetic polymers 

rejected, and for this reason, have been identified as suitable to be replaced by 

biodegradable materials. One of the polymers used in the manufacture of disposable 

packaging is expanded polystyrene (EPS). Starch has thermoplastic characteristics, the 

thermoplastic starch (TPS), yielding expanded containers which are similar to the EPS. 

However, mechanisms should be investigated that improve their physical properties. 

Authors elucidated that the addition of fiber reduces the absorption of moisture in TPS 

starch trays. Soybean hulls is a lignocellulosic waste, and therefore source of fiber. In 

this sense, this study aimed to find a biodegradable replacement for EPS trays. It was 

determined processing conditions, the solid content, fiber content and particle size that 

provide the pure starch packaging TPS better physical and mechanical performance. 

The incorporation of fiber reduced hygroscopicity of TPS. The optimal mechanical 

performance was achieved with the TPS composition 20 % fiber, 32 % starch and 42 % 

starch gel. 


