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Os biopolímeros podem ser usados onde plásticos petroquímicos têm aplicações com vida útil curta. A excelente 
biodegradabilidade do amido e seu baixo custo fazem dele uma alternativa para obtenção de plásticos biodegradáveis. 
Para obter amido termoplástico (TPS) é necessário agitação, alta temperatura e o uso de plastificantes. Nesse trabalho, 
diferentes TPS foram produzidos utilizando óleos de três frutos do cerrado como plastificantes: buriti, macaúba ou 
pequi. Também foram produzidos materiais com montmorilonita (MMT). Todos os materiais obtidos foram analisados 
por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de raios X (DRX). O amido apresentou delaminações 
irregulares com predominância do amido e ‘buracos’ referentes aos óleos. Nos nanocompósitos os aglomerados de 
MMT estão dispersos sem um padrão definido. A plastificação e o processamento modificaram completamente a 
estrutura do amido diminuindo seu grau de cristalinidade. Quase todos os nanocompósitos apresentaram estrutura 
esfoliada, apenas um filme apresentou estrutura intercalada. 
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 Morphological analysis of thermoplastic starch films and montmorillonite (TPS/MMT) using vegetable oils of 

Brazilian Cerrado as plasticizers  
 
Biopolymers can be used where petrochemical plastics have applications with short life. The excellent degradation of 
starch and its low cost make it an alternative for obtaining biodegradable plastics. To obtain thermoplastic starch (TPS) 
is necessary mechanical shake, high temperature and plasticizers. In this work, TPS were produced using three different 
vegetable oils from Brazilian’s cerrado as plasticizers: buriti, macauba or pequi. Materials are also produced with 
montmorillonite (MMT). All the materials were analyzed by scanning electronic microscopy (SEM) and X-ray 
diffraction (XRD). The starch micrographs revealed irregular delaminate with a predominance of starch and 'holes' for 
the oils. In nanocomposites the clusters of clay are dispersed without a defined standard. It was understood that the 
plasticizers and processing completely changed the structure of starch causing a decrease in their crystallinity degree. 
Almost all nanocomposites presented exfoliate structure, only one presented intercalated structure. 
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Introdução 

Hoje, grande parte da atenção dos pesquisadores está focada na substituição, de forma efetiva 

e barata, de plásticos petroquímicos por materiais biodegradáveis com propriedades mecânicas 

competitivas. Os biopolímeros, em especial o amido, têm sido considerados os materiais mais 

promissores para este propósito por sua abundância e baixo custo. 

O amido pode ser usado em aplicações onde ser biodegradável e/ou derivar de recursos 

naturais agrega valor, particularmente onde plásticos petroquímicos são usados para aplicações com 

vida útil curta ou quando a reciclagem é difícil ou não é econômica [1]. É um polímero 

semicristalino de elevado peso molecular, formado por moléculas de glicose unidas entre si por 

ligações glicosídicas. Do ponto de vista estrutural o amido é formado por outros polímeros, em 
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proporções diferentes para cada grupo de plantas. Há predomínio da amilose, formada por 

moléculas de glicose unidas através de ligações glicosídicas (1,4) que lhe dão configuração linear, 

e da amilopectina, polímero ramificado com ligações (1,4) e (1,6), de maior peso molecular. O 

amido de mandioca apresenta aproximadamente 18% de amilose [2]. 

Na sua forma nativa o amido não constitui um termoplástico. Para adquirir esta característica 

é necessário que ocorra desestruturação granular com a conseqüente formação de uma fase 

contínua. Isso é conseguido através de uma combinação de energia mecânica, térmica e adição de 

plastificante. A partir daí o amido torna-se conhecido como amido termoplástico (TPS) [3].  

Entretanto, o TPS possui algumas limitações: é solúvel em água e tem pobre resistência mecânica, o 

que limita sua faixa de aplicação. Assim, a modificação do amido tem sido bastante estudada [4-6]. 

A acetilação, uma das formas de modificação química do amido, aumenta a hidrofobicidade e 

conseqüentemente a resistência do amido à água. Pode também reduzir a tendência do amido de 

formar estruturas fortemente unidas por ligações de hidrogênio e aumentar a flexibilidade dos 

filmes. No amido modificado, parte dos grupos hidroxila dos monômeros da glicose é convertida 

em radicais etanoato [6]. 

Entre os plastificantes mais empregados com o amido estão os açúcares e os polióis. 

Entretanto, alguns pesquisadores têm usado óleos vegetais como aditivos de materiais poliméricos. 

Estudos recentes mostraram que o óleo de buriti (Mauritia flexuosa L.), quando misturado a 

polímeros de origem petroquímica, proporciona materiais fotoprotetores e fotoluminescentes, mais 

flexíveis e com excelente estabilidade térmica [7]. Fang et al. (2002) [8] usaram um derivado de 

ácido graxo (C18:1, Z) como plastificante. Eles mostraram que a incorporação de cadeias laterais ao 

polímero provoca um impacto significativo na plasticidade do material. Pimentel et al. [9] e 

Schlemmer et al. [10] mostraram que o óleo de buriti pode agir como plastificante de filmes de 

amido. 

Além disso, a busca por novos materiais com performance e propriedades otimizadas constitui 

uma área em constante expansão. Um avanço significativo nessa área tem ocorrido com a 

preparação de nanocompósitos, onde a ordem estrutural dentro do material pode ser controlada em 

escala nanométrica. O reforço com carga é particularmente importante para polímeros de recursos 

naturais, já que a maioria deles apresenta baixa temperatura de amolecimento e baixo módulo. Além 

disso, o comportamento hidrofílico da maioria dos polímeros naturais oferece uma significativa 

vantagem, já que ele proporciona uma interface compatível com as argilas [11].  

Neste campo, tem sido dada especial atenção à montmorilonita (MMT) por causa de suas 

partículas pequenas, sua área superficial extremamente larga e boas propriedades de intercalação. A 

MMT é composta de camadas de silicato com aproximadamente 1 nm de espessura na estrutura 
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planar e entre 200 e 300 nm de dimensão lateral. Sua estrutura química típica consiste em duas 

camadas tetraédricas de sílica circundando uma camada octaédrica de hidróxido de alumínio ou 

magnésio [12]. 

Os nanocompósitos amido/argila são atrativos não apenas pelo baixo preço (baixo custo de 

processamento e matérias primas baratas) e processo de preparação simples, mas também por serem 

menos sensíveis à água, mais estáveis sob condições úmidas e apresentarem melhores propriedades 

mecânicas. Além disso, os materiais resultantes são biocompatíveis e biodegradáveis [13]. 

Com adição de argila entre 2 e 10% os nanocompósitos já podem apresentar significativas 

melhorias em suas propriedades mecânicas, de barreira e ópticas. Esta vantagem de adição de 

menor teor de argila, em comparação aos compósitos tradicionais, implica na produção de 

componentes mais leves, o que é um fator desejável em muitas aplicações. Outras propriedades 

interessantes normalmente apresentadas pelos nanocompósitos de polímero/argila são a maior 

estabilidade térmica e a habilidade para promover retardância à chama [14]. 

Neste trabalho foram investigados plastificantes novos e naturais para o amido: os óleos de 

buriti (Mauritia flexuosa), de macaúba (Acrocomia aculeata) e de pequi (Caryocar brasiliense). O 

cerrado brasileiro é um bioma único, localizado em sua maioria no Centro-Oeste do Brasil, e 

apresenta uma enorme variedade de espécies vegetais ricas em óleo que podem oferecer novas 

perspectivas para o desenvolvimento sustentável da região.  

 
Experimental 

O amido de mandioca (Manihot esculenta Crantz) acetilado foi fornecido pela AVEBE, Brasil 

S.A. O óleo de buriti foi cedido pelo Dr. S. G. C. Moreira, da Universidade Federal do Pará 

(UFPA). Os óleos de macaúba e de pequi foram fornecidos pela Cocal Brasil e Buriti Comercial 

Ltda., respectivamente. A MMT utilizada foi a K10 da Aldrich. 

A argila (1, 5 ou 10% em relação ao amido seco) foi dissolvida em água e agitada por 24 

horas. Essa solução foi adicionada a uma solução aquosa de amido. A solução foi agitada 

mecanicamente por 30 minutos a 70ºC. Depois, o óleo vegetal foi adicionado e a mistura foi 

mantida por uma hora a 95°C em banho-maria com contínua agitação. Os filmes de TPS/MMT 

foram preparados por casting, depositados em placas de poliestireno e secos a 50ºC por 24 h em um 

forno. Os materiais obtidos foram facilmente removidos das placas plásticas. A espessura dos 

filmes foi determinada usando um micrômetro manual Mitutoyo em dez posições aleatórias. 

As análises de raios X foram realizadas no Laboratório de Raios X do Instituto de 

Geociências da Universidade Federal do Pará (UFPA). As amostras foram fixadas em suporte de 

vidro e analisadas, a temperatura ambiente, utilizando-se um Difratômetro de raios X modelo 
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X´PERT PRO MPD (PW 3040/60), com fonte de radiação Cu-Kα, voltagem de 40 kV e corrente de 

40 mA. As análises foram feitas com 2 entre 4 e 75°, sendo a velocidade de varredura de 2 ° min-1. 

A análise morfológica das amostras foi realizada por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), no Laboratório de Microscopia Eletrônica da EMBRAPA – CENARGEN. Foi utilizado um 

microscópio Zeiss, modelo DSM 962. As amostras foram fraturadas em nitrogênio líquido e 

recobertas com ouro antes das análises. 

 
Resultados e Discussão 

A cristalinidade do grânulo de amido, que gira em torno de 15 a 45%, se deve basicamente à 

amilopectina, e pode ser caracterizada por difração de raios X em três padrões principais A, B e C, 

como conseqüência do empacotamento em dupla hélice das cadeias ramificadas desse polímero. O 

padrão A é característico do amido de cereais, apresentando um arranjo monoclínico. O padrão B é 

encontrado em amido de tubérculos e de frutas. Possui ramificações longas e é a estrutura mais 

altamente hidratada, consistindo de dupla hélice empacotada em arranjo hexagonal. A fécula da 

mandioca classifica-se em geral no tipo C, uma mistura de A e B, constituída por 90% de 

cristalinidade do tipo A e 10% do tipo B. As variações estão relacionadas com a origem botânica, 

com o raio da cadeia, com o comprimento e abundância das cadeias longas e curtas e com a forma 

de distribuição dos constituintes das cadeias [15]. 

A Figura 1 apresenta o difratograma de raios X para o amido acetilado. Os amidos em geral 

apresentam natureza cristalina atribuída à organização das moléculas de amilopectina no interior do 

grânulo. Observa-se que os picos mais intensos e estreitos são correspondentes, tanto ao padrão de 

difração tipo A (2 ~ 15º) como do tipo B (2 ~ 17º e 23º), caracterizando um padrão de difração 

tipo C para o amido de mandioca. O pico em 11,3 º (2) é característico do processo de acetilação e 

indica que alguma estrutura cristalina do amido nativo foi destruída e novas estruturas de amido 

acetilado foram formadas [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Difratograma de raios X do amido. 
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A Figura 2 mostra os difratogramas para os TPS com óleos de buriti, macaúba e pequi. Com 

a conversão do amido em TPS ocorre a desestruturação dos grânulos, acarretando mudanças no 

perfil cristalográfico. Podemos notar que, para todos os TPS, a plastificação e o processamento 

modificaram completamente a estrutura do amido provocando uma diminuição no seu grau de 

cristalinidade [6]. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Difratogramas de raios X para os TPS com óleos de (a) buriti, (b) macaúba e (c) pequi. 

 

O difratograma da MMT (Figura 3) mostra 2 picos de difração em 2 = 5,6 e 8,8 

correspondendo a d001 e d002, respectivamente. O espaço entre as camadas da argila foi calculado a 

partir do pico d001 usando a equação de Bragg (=2dsen) e seu valor foi de 15,75Å. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Difratograma de raios X para a MMT. 

 

Monitorando a posição, forma e intensidade das reflexões basais a estrutura do 

nanocompósito (intercalado ou esfoliado) pode ser identificada. Para todos os nanocompósitos, 

exceto o com óleo de pequi e 10% de MMT, o primeiro pico basal não foi observado (Figura 4). 

Isto significa que a argila pode estar quase totalmente esfoliada na matriz polimérica. Em um 

nanocompósito esfoliado, a extensiva separação e a delaminação das camadas originais resulta no 

desaparecimento de qualquer difração de raios X [6]. 

 

(a) (b) (c) 

1,57nm 1,00nm 
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Figura 4 – Difratogramas de raios X para os nanocompósitos TPS/MMT com óleos de (a) buriti, (b) macaúba e (c) pequi. 

 

Por outro lado, para nanocompósitos intercalados, a expansão finita das camadas associada à 

intercalação do polímero resulta no aparecimento de uma nova reflexão basal correspondente ao 

aumento da altura da galeria [16]. Para o nanocompósito com óleo de pequi e 10% de MMT, o 

primeiro pico basal (1,57nm) é deslocado para 2,02nm e o pico em 1 nm é deslocado para 1,37nm. 

Isto pode indicar que o óleo de pequi ou as cadeias do amido ou ambos penetraram nas camadas da 

argila formando um nanocompósito amido/MMT intercalado, sem alcançar a completa esfoliação. 

Amidos quimicamente tratados, que não tenham sido pré-gelatinizados, não devem ter 

alterado sua estrutura granular e podem ser identificados microscopicamente como grânulos de 

amido. O formato, o tamanho e por vezes as estrias são características da origem botânica. A Figura 

5 mostra as micrografias do amido e dos TPS. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Micrografias do (a) amido, e dos TPS com os óleos de (b) buriti, (c) macaúba e (d) pequi. 
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a b

c d
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Observa-se, na microscopia do amido, a presença de formas esféricas e lenticulares com 

distribuição unimodal, características de amido de mandioca, com o tamanho dos grânulos variando 

de 5 a 35µm. Os filmes apresentaram delaminações irregulares com predominância do amido e 

‘buracos’ referentes aos óleos. As micrografias dos TPS indicam que os óleos penetram, em 

diferentes graus, nos grânulos de amido. Isso pode ser explicado como efeito da agitação mecânica 

e dos efeitos térmicos sofridos no processamento. As micrografias dos nanocompósitos revelaram 

que não há uma dispersão uniforme dos aglomerados de argila na matriz polimérica. 

 

Conclusões 

O amido de mandioca e os óleos vegetais são recursos naturais, renováveis e biodegradáveis. 

Os filmes obtidos a partir destes precursores apresentaram-se homogêneos e com boas 

propriedades. Os dados obtidos por MEV e DRX são complementares. Sua análise indica que a 

plastificação e o processamento modificaram completamente a estrutura do amido provocando uma 

diminuição no seu grau de cristalinidade. Com a adição de MMT todos os nanocompósitos, exceto 

o com óleo de pequi e 10% de MMT, apresentaram estrutura esfoliada. O nanocompósito com óleo 

de pequi e 10% de MMT, apresentou estrutura intercalada. Os filmes apresentaram delaminações 

irregulares com predominância do amido e ‘buracos’ referentes aos óleos. As micrografias 

mostraram que nos nanocompósitos os aglomerados de argila estão dispersos sem um padrão 

definido.  
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