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INTRODUÇÃO

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 [1]. 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 [2]. 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 [3]. 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.

EXPERIMENTAL

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Conclui-se que as alterações de composição e, também, no processo de

produção de filmes de amido e de proteína de RCCC modificam, significativamente, as

propriedades finais do material. A aplicação de plastificantes torna os filmes mais dúcteis,

mas, também, mais frágeis. Uma temperatura de secagem dos filmes mais alta diminui o

tempo de secagem dos mesmos, reduzindo o tempo pelo o qual as moléculas de amilose e

amilopectina apresentem mobilidade propiciada pela água. Desta forma, a maior temperatura

e menor tempo de secagem levou a formação de filmes mais dúcteis, porém mais frágeis.
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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.
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A Tabela 1 apresenta as diferentes formulações e condições de secagem dos filmes 

testadas neste trabalho.
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Os gráficos abaixo mostram o comportamento das propriedades mecânicas e de

espessura dos filmes em função das alterações realizadas nos fatores estudados.

O aumento da massa de amido alterou significativamente a espessura dos filmes

produzidos. O maior teor de matéria sólida na solução filmogênica acarretou no aumento da

espessura do filme. A presença de glicerol reduziu a tensão de ruptura e aumentou o

alongamento na ruptura dos filmes, apresentando comportamento típico de um plastificante.

Isto foi consequência da interação dos grupos hidroxila do glicerol e do amido, acarretando na

redução das forças de atração amido-amido. Na formação de filmes poliméricos, as duas

frações do amido (amilopectina e amilose) possuem cinéticas de retrogradação diferentes, as

quais são dependentes da temperatura e da umidade durante a secagem dos filmes. Filmes

obtidos em maiores temperaturas de secagem são menos cristalinos do que os obtidos a

baixas temperaturas. A Tabela 2 apresenta o comparativo das propriedades dos filmes

produzidos neste trabalho com os filmes comerciais de polietileno.
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Figura 1 – Alteração nas propriedades mecânicas de resistência à tração e de alongamento na

ruptura e espessura de filmes de amido de milho e gelatina recuperada de RCCC.

Filme
Massa de amido 

(g)
Plastificante

Temperatura de 

secagem (°C)

Tempo de 

secagem (h)

F1 6,4 -- 20 48

F2 6,4 Glicerol 20 48

F3 8,0 -- 20 48

F4 8,0 Glicerol 20 48

F5 6,4 -- 40 24

F6 6,4 Glicerol 40 24

F7 8,0 -- 40 24

F8 8,0 Glicerol 40 24

Tabela 1 – Formulações e condições de secagem dos filmes poliméricos de amido de milho e gelatina de

RCCC produzidos pela técnica de casting.

Tabela 2 - Comparativo das propriedades dos filmes produzidos neste trabalho com filmes

comerciais de polietileno.

Filme

Resistência à Tração 

(% em função da resistência à 

tração de filmes de polietileno)

Alongamento na Ruptura

(% em função do alongamento na 

ruptura de filmes de polietileno)

F1 63 17

F2 41 29

F3 141 7

F4 47 19

F5 32 15

F6 6 45

F7 19 25

F8 4 56


