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Resumo 
O estudo teve como foco investigar a capacidade das 
nanofibras em melhorar as propriedades físicas dos 
filmes de amido de banana verde. Após a adição da 
nanocelulose houve diminuição nos teores de umidade, 
de solubilidade e de permeabilidade ao vapor de água. A 
análise térmica mostrou comportamento similar para a 
perda de massa em todos os filmes. A resistência 
mecânica foi aumentada. Os resultados sugerem que a 
incorporação da nanofibra na matriz de amido tornou os 
filmes mais resistentes e promissores.  

Introdução  
Materiais amigáveis ao meio ambiente na fabricação de 
embalagens são interessantes para amenizar os 
impactos causados pelo uso de derivados 
petroquímicos. A banana (Musa spp.) é uma fonte rica 
em amido que pode ser usada para elaboração de filmes 
biodegradáveis. A utilização de fibra lignocelulósicas 
quando incorporada ao filme pode melhorar as 
propriedades mecânicas, de barreira e térmica do filme 
em virtude do tamanho nanométrico. Este projeto teve o 
propósito de produzir filmes biodegradáveis com amido 
de banana verde e incorporar nanofibra celulósica como 
reforço e caracterizá-los em relação as suas 
propriedades físicas. 

Material e Métodos 
A banana verde foi adquirida em comércio local, glicerol 
P.A. e nanofibra de eucalipto (NFC) foi gentilmente 
doada pela Universidade Positivo. Foi feita a extração do 
amido da banana verde e a elaboração dos filmes foi 
feita utilizando a técnica de casting. A análise térmica foi 
verificada por curvas TG, obtidas a partir do sistema de 
análise térmica DTG 60 (Shimadzu, Japão). Os 
difratogramas foram obtidos com difratômetro de raios X 
Ultima IV (Rigaku, Japão). A microestrutura das 
amostras foi analisada com microscópio eletrônico de 
varredura Mira 3 (TESCAN, Czech Republic) com 
aumento de 2 kX. Os ensaios de tração foram realizados 
em texturômetro (Shimadzu, Japão).  

Resultados e Discussão 
Umidade, Solubilidade e Permeabilidade ao Vapor de 
Água: Após a incorporação da NFC nos filmes de amido 
de banana verde, houve diminuição nos teores de 
umidade, que pode ser explicado pelo fato de a 
nanofibra ser menos hidrofílica quando comparada com 
o amido. A redução na solubilidade, indica maior 

resistência e integridade em meio aquoso (PELISSARI et 
al, 2017). Houve redução da permeabilidade ao vapor de 
água dos filmes incorporados com nanocelulose em 
relação ao controle, indicando uma melhora nas 
propriedades de barreira dos filmes (FAN et al, 2016). 
Termogravimetria: Pode-se observar comportamento 
similar para a perda de massa em todos os filmes, 
independentemente das concentrações de 
nanopartículas adicionadas. Difratometria de Raios X 
(DRX): Os filmes exibiram padrão cristalino tipo B, 
caracterizado por picos em 20º, 22º e 24 ° em 2θ. Após 
incorporação da NFC, observou-se que os picos ficaram 
mais nítidos que os do filme de controle, causado pelo 
aumento da cristalinidade relativa dos filmes. Esses 
resultados indicam que o processamento dos filmes não 
provocou degradação dos nanocompostos. Microscopia 
Eletrônica de Varredura por Emissão de Campo - MEV-
FEG: Os filmes incorporados com NFC apresentaram 
estruturas menos homogêneas; isto é, superfícies 
irregulares com imperfeições, enquanto o filme controle 
exibiu superfície mais uniforme. Propriedades 
Mecânicas: Os filmes desenvolvidos foram 
transparentes, flexíveis, sem presença de bolhas e 
facilmente removidos das placas de poliestireno. Os 
resultados obtidos da análise mecânica indicaram que a 
incorporação da NFC resultou em interações fortes entre 
os cristalitos de celulose e a matriz de amido, o que 
tornou os filmes mais fortes resistentes. 

 Conclusões 
A partir do amido de banana verde já é possível obter 
filmes com alta resistência mecânica, com a adição das 
nanofibras essa propriedade foi aumentada. Foi 
observado também melhoria das propriedades de 
barreira indicando que os filmes terão maior resistência e 
integridade em meio aquoso e serão menos permeáveis 
ao vapor de água. 
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