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Resumo: O presente estudo tem como objetivo o aproveitamento de um agro resíduo oriundo da industrialização do 

amido de mandioca, conhecido como bagaço de mandioca (BG). Este material contém amido residual e fibras 

celulósicas, o que abre a possibilidade de obtenção de amidos termoplásticos (TPS) e/ou suas blendas reforçadas 

com fibras. Nesse contexto, preparou-se amido termoplástico com BG (TPSBG) e avaliou-se a incorporação de 20% 

de TPSBG no polímero biodegradável poli(ácido lático) (PLA), obtendo-se a blenda PLA/TPSBG20. Os materiais 

foram caracterizados quanto à morfologia (microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo (FEG), 

difração de raios x (DRX), e quanto ao comportamento mecânico (ensaio de tração). Essas propriedades resultantes 

foram comparadas com a blenda PLA/TPSI20 na qual TPS foi obtido a partir do amido de mandioca comercial 

(TPSI). Os resultados mostraram que o uso do bagaço gerou materiais homogêneos e de maior resistência mecânica 

quando comparados com o uso do amido comercial para a obtenção de TPS. As fibras presentes nesse bagaço 

atuaram como reforço nos sistemas TPS e PLA/TPS. 
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Morphological and mechanical properties of thermoplastic starch (TPS) and its blend with 

poly(lactic acid)(PLA) using cassava bagasse and starch. 

 
Abstract:  

 

This study aims the use of an agro waste coming from the industrialization of cassava starch, known as cassava 

bagasse (BG). This material contains residual starch and cellulose fibers which can be used to obtain thermoplastic 

starch (TPS) and /or blends reinforced with fibers. In this context, it was prepared a thermoplastic starch with BG 

(TPSBG) and evaluated the incorporation of 20wt% of it into the biodegradable polymer poly (lactic acid) (PLA), 

resulting in a blend PLA/TPSBG20. The materials were investigated through morphology (scanning electron 

microscopy with field emission gun (FEG), x-ray diffraction (XRD), and mechanical behavior (tensile test). Their 

properties were compared to the blend PLA/TPSI20 in which TPSI is obtained from commercial cassava starch. The 

results showed that the use of bagasse generates homogenous materials with higher mechanical strength if compared 

to TPS obtained from commercial cassava starch. The fiber in this residue acted as reinforcement for TPS and 

PLA/TPS systems. 
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Introdução   

O processamento das raízes de mandioca para a obtenção do amido leva a geração de um 

resíduo sólido, conhecido como bagaço de mandioca, constituído de amido residual e fibras 

lignocelulósicas. O conteúdo destas fibras varia de 10 a 50% do peso total do bagaço seco [1,2]. O 

bagaço pode ser empregado como ração animal e recentemente tem-se estudado rotas de processos 

biotecnológicos para o seu uso como fonte de biomassa para conversão em ácido lático, - 

amilase, ácido cítrico e etanol [3-6]. A presença de ambos, amido residual e fibras celulósicas, 

torna esse resíduo um material atrativo para aplicações direcionadas à obtenção de compósitos 

poliméricos sendo destaque o aproveitamento do amido residual como fase contínua no compósito  

[2]. O poli (ácido lático) (PLA) é um poliéster biodegradável e hidrofóbico que é obtido a partir de 

fontes renováveis como milho, batata, beterraba e cana de açúcar as quais após o processo de 

fermentação por bactérias obtêm-se o ácido lático. Dentre suas principais características destacam-

se seu alto desempenho mecânico e excelentes propriedades de barreira à água e ao oxigênio [7,8]. 

Entretanto é um material de biodegradabilidade lenta, quebradiço e de alto custo [9,10]. Por essas 

razões outros polímeros, como amido termoplástico (TPS), têm sido associados a ele. Apesar de 

constituir um sistema imiscível (gerando-se materiais de menor desempenho mecânico), o TPS é 

empregado principalmente para reduzir custos do PLA e aumentar a sua velocidade de 

biodegradação [11,12].  

Neste presente trabalho, propôs-se a incorporação no PLA de TPS obtidos a partir do 

bagaço de mandioca, contendo fibras celulósicas e amido residual, e o estudo de algumas 

propriedades como morfologia, cristalinidade e resistência à tração. Esses materiais resultantes 

foram comparados com a blenda obtida a partir do amido de mandioca comercial. 

 

 Experimental  

Preparação das blendas 

Bagaço de mandioca contendo 10% de fibras (Halotek Fadel Industrial Ltda) e amido de 

mandioca comercial (Corn Products do Brasil) foram plastificados com 30% de glicerol (Synth) e 

20% de água (ambos em relação à base seca de amido), para obtenção de TPSBG e TPSI, 

respectivamente. Ácido esteárico e ácido cítrico (Synth, 2% base seca de amido) foram usados 

como agentes antioxidantes. Os TPS foram processados em uma extrusora dupla rosca (Coperion) 

contendo seis zonas de aquecimento e cujo perfil de temperatura variou de 140
o
C a 160

o
C. O 

material foi granulado e os pellets foram misturados aos pellets de PLA (Solanyl) previamente 

secos (20% m/m). A mistura foi então extrudada conforme as condições citadas acima. Os filmes 
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foram obtidos via termorformagem a 160
o
C.  

 

Caracterizações das blendas 

A superfície de fratura criogênica da matriz PLA e das blendas foram investigadas por 

FEG utilizando um equipamento PHILLIPS-XL30 FEG. As propriedades de resistência à 

tração foram medidas de acordo com a norma ASTM D638-96. Os difratogramas de r-x 

forMm obtidos no intervalo de ângulos 2θ variando de 5 M 40
o
 em um difratômetro Lab X XDR-

6000 Shimadzu a uma velocidade de 2
o
 min

-1
 . 

 

Resultados e Discussão  

A Fig. 1 apresenta as micrografias de FEG e os difratogramas de r-x das amostras. 

 

Figura 1. Micrografias de FEG e seus respectivos difratogramas de rx: (a) BG; (b) TPSBG; (c) 

PLA/TPSBG20; (d) amido de mandioca comercial; (e) TPSI; (f) PLA/TPSI20; (g) PLA. 

 

 Observa-se que o bagaço (Fig. 1a) contém poucos grânulos de amido não desestruturados 

(grânulos intactos) formando uma espécie de película embebida entre as fibras. Os grânulos são 

desestruturados devido ao cisalhamento mecânico que ocorre durante o beneficiamento do amido 
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comercial. Os grânulos do amido comercial (Fig 1d) apresentam formas poligonais e globulares, 

com diâmetros (média de 60 medidas) entre 5 e 20 µm. Comparando-se os difratogramas de r-x do 

BG e do amido comercial, observa-se a perda da cristalinidade do amido presente no BG 

(desestruturação). O TPSBG apresentou uma superfície mais heterogênea na qual, feixes de fibras 

podem ser observados, enquanto que no TPSI a superfície foi mais regular, apesar da presença de 

pequenos frMgmentos (1 M 4 μm), porém não se pode afirmar que se tratam de grânulos de amido 

não desestruturados. Avaliando-se os difratogramas das Fig 1b e Fig 1e, nota-se a perda do perfil 

cristalográfico dos seus respectivos materiais de origem (Fig 1a e Fig 1d) apresentando picos 

característicos de estruturas tipo VH (2θ~19
o
-20

o
) características de amidos termoplásticos [13]. 

Todas as blendas (Fig 1c e Fig 1f) apresentaram perfil de difração similar ao do PLA puro (Fig 1g) 

caracterizando-se como materiais essencialmente amorfos. Na blenda PLA/TPSBG20 apesar da 

superfície irregular inclusive com a visualização dos feixes de fibras, não apresentou vazios os 

quais estiveram presentes na blenda PLA/TPSI20. Estes vazios atuam como concentrador de tensão 

podendo prejudicar o desempenho mecânico final. 

 As propriedades mecânicas das amostras frente aos ensaios de tração são apresentadas na 

Fig. 2 

 

Figura 2. Propriedades mecânicas dos TPS, PLA e suas blendas. 
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Nota-se que tanto o PLA e TPSBG são materiais bastante frágeis com baixa elongação na 

ruptura. O TPSBG apresenta baixa tensão máxima e módulo elástico com relação ao PLA, porém, 

se comparado ao TPSI, apresenta uma superioridade nessas propriedades. As fibras contidas no 

bagaço atuaram como reforço para o amido termoplástico, efeito que também pôde ser verificado 

nas blendas. A amostra PLA/TPSBG20 apresentou-se com uma material mais resistente que a 

blenda PLA/TPSI20. A ausência de fibras e a presença de vazios na blenda PLA/TPSI20 resultaram 

em um material com baixa resistência mecânica. 

 

Conclusões  

 O uso do bagaço de mandioca como fonte de amido e fibras para a obtenção de amidos 

termoplásticos a serem incorporados com PLA mostrou-se viável no sentido de se obter um 

material mais homogêneo e de melhor desempenho mecânico do que quando se emprega somente 

o amido de mandioca comercial. Desta forma, novas aplicações para este agro resíduo são 

propostas. 
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