
FILMES  POLIMÉRICOS  DE  AMIDO  DE  MILHO  E  DE  PROTEÍNA  EXTRAÍDA  DE
RESÍDUOS  DE  COURO  CURTIDO  AO  CROMO:  ALTERAÇÃO  DE  PROPRIEDADES
MECÂNICAS  EM  FUNÇÃO  DA  VARIAÇÃO  DO  TEMPO  E  DA  TEMPERATURA  DE
PRODUÇÃO

Maria Eduarda Ribeiro de Souza (PIBIC-CNPq), Bianca Scopel, Camila Baldasso, Aline
Dettmer (Orientador(a))

 A crescente produção e utilização de polímeros em escala global acarreta em uma enorme quantidade
de resíduos descartados no meio ambiente. Estes acabam se acumulando em aterros e lixões, pois são
inertes  à  degradação,  podendo  levar  anos  para  se  degradarem  por  completo.  Diante  desse  cenário,  a
busca por polímeros biodegradáveis e oriundos de matérias-primas de fontes renováveis vem ganhando
destaque visto que estes causam menor impacto ao serem descartados. Outro tema que tem sido alvo de
pesquisas é o reaproveitamento de resíduos classificados como perigosos, visto que se tem um benefício
ambiental  ao  minimizar  a  contaminação  do  meio  ambiente  causada  pelo  seu  descarte  inadequado.
Dentre  estes  resíduos  destaca-se  o  resíduo  de  couro  curtido  ao  cromo  (RCCC),  que  contém  proteína
oriunda  do  colágeno  da  pele  animal,  a  qual  pode  ser  parcialmente  extraída  na  forma  de  gelatina  e
aplicada na fabricação de materiais poliméricos. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo
investigar as alterações nas propriedades mecânicas de filmes poliméricos obtidos a partir de amido de
milho e de gelatina extraída de resíduos de couro curtido ao cromo, alterando-se a massa de amido,  a
temperatura e o tempo de secagem, na presença ou ausência de agente plastificante.  Os filmes foram
obtidos por meio da técnica de casting em duas condições de secagem: 20ºC por 48 h e 40ºC por 24 h.
Foram avaliadas duas massas de amido: 6,4 g e 8,0 g. O plastificante, quando empregado, foi adicionado
em proporção de 20% (m/m) em função da massa de amido. A caracterização dos filmes foi realizada de
acordo com a sua espessura e propriedades mecânicas (resistência à tração e alongamento na ruptura).
A  susceptibilidade  microbiológica  dos  filmes  produzidos  foi  também  avaliada  empregando-se  solo
simulado,  de  acordo  com  a  norma  ASTM  G160-03.  A  adição  do  plastificante  glicerol  aumentou  o
alongamento  na  ruptura  e  reduziu  a  resistência  a  tração  dos  filmes.  O  aumento  na  massa  de  amido
alterou  apenas  a  espessura  do  filme,  aumentando-a.  As  condições  com  maior  tempo  e  menor
temperatura  de  secagem  contribuíram  para  o  avanço  do  processo  de  retrogradação  das  cadeias  de
amido,  aumentando a  cristalinidade do  material,  tornando-o  mais  resistente  à  tração e  com um menor
alongamento na ruptura. Sendo assim, conclui-se que é possível obter materiais com vasta aplicabilidade
a partir do reaproveitamento de resíduos e de matérias-primas de fontes renováveis.
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