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RESUMO  

 
O descarte de materiais plásticos representa um sério problema ambiental. Por isso, o
mercado vem desenvolvendo materiais menos poluentes e mais biodegradáveis.
Neste trabalho, amidos termoplástico (TPS) (18% água e 10% ou 15% de glicerol), 
foram preparados. A estes TPS, foram adicionados argilas bentonitas naturais,
organofílicas e PEBD. Os TPS foram preparados em extrusora monorrosca e
granulados. Masterbatches de PEBD e argila - natural ou organofílica - foram 
processados em misturador intensivo. Os TPS e/ou masterbatches foram diluídos em
PEBD e processados por extrusão plana para obter filmes de PEBD/TPS, 
PEBD/argila e PEBD/TPS/argila com as concentrações de TPS (5,10,20%) e argila
natural e organofílica (1%) desejadas.  Os filmes foram caracterizados por DRX, FTIR
e suas propriedades mecânicas e permeabilidade ao vapor de água, determinadas.
Os resultados indicam que as propriedades mecânicas e permeabilidade dos filmes
produzidos dependem do teor de amido e da presença e natureza da argila na
formulação.  
 
Palavras-chave: filmes poliméricos, nanocompósitos, amido termoplástico,
permeabilidade, argila organofílica  

 
INTRODUÇÃO  
 

          Nas últimas décadas, o uso dos recursos naturais, o emprego de materiais

menos agressivos ao meio-ambiente e a reciclagem de materiais têm sido

estimulados.  Dentre os setores industriais que buscam introduzir e desenvolver novos 

materiais para atender a este tipo de demanda, está o setor de embalagens. Neste 

sentido, o desenvolvimento de nanocompósitos poliméricos utilizando matrizes

poliméricas sintéticas e oriundas de fontes renováveis, como e o caso do amido 

termoplástico, atende estes requisitos do setor de embalagens. Na área de

nanocompósitos poliméricos destacam-se os sistemas utilizando argilominerais 

constituídos de silicatos em camadas como carga, com destaque para a bentonita
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que, além de ser ambientalmente correta, naturalmente abundante e de baixo custo,

pode ser expandida e mesmo intercalado/delaminada por moléculas orgânicas sob

condições apropriadas. No presente trabalho, uma argila bentonita paraibana na sua

forma natural e organofílica foram utilizadas na preparação de nanocompósitos 

poliméricos na forma de filmes planos.  As matrizes utilizadas foram PEBD e blendas

TPS/PEBD. O uso do amido termoplástico e uma tentativa de gerar produtos mais

eco-compatíveis do que aqueles empregando matrizes sintéticas.  

O amido é um polímero natural renovável de fácil decomposição, abundante e de

baixo custo. No entanto, sua utilização como único polímero para produção de filmes

biodegradáveis é pouco viável, tanto devido à sua baixa resistência mecânica quanto

à permeabilidade ao vapor de água ser dependente da umidade relativa(8). O amido 

natural ou nativo apresenta uma estrutura granular cristalina, onde os grânulos são

constituídos principalmente por dois polissacarídeos, amilose e amilopectina, ambos 

formados por unidades constitucionais repetitivas de α-D-glicose. As moléculas de D-

glucose possuem dois importantes grupos funcionais: O grupo OH é susceptível às

reações de substituições e as ligações C–O–C são susceptíveis à ruptura de cadeias. 

O grupo hidroxila tem caráter nucleofílico e reage com uma grande variedade de

compostos, o que permite modificar as propriedades do amido através de reações

químicas. A formação de termoplástico biodegradável envolve ligações inter e

intramoleculares entre cadeias de biopolímeros para formar uma matriz tridimensional 

semi-rígida que envolve e imobiliza o solvente. Para se obter um amido termoplástico

é necessário destruir a estrutura semicristalina original dos grânulos através de um

aquecimento do amido nativo na presença de um plastificante (água ou glicerol), em 

temperatura entre 90 e 180°C. Devido às forças de cisalhamento o material funde

transformando-se em um material amorfo denominado de amido termoplástico (TPS)

ou amido desestruturado(6). O processo de plastificação ou desestruturação pode ser 

realizado em equipamentos convencionais de processamento de polímeros, como

extrusora, injetoras, misturadores intensivos, entre outros(6). 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Os materiais utilizados foram: Argila bentonita sódica, natural da região fornecida pela 

Betonit União Nordeste (Campina Grande, PB); sal quaternário de amônio brometo de

cetil trimetil amônio (C16H33N+(CH3)3Br-) - Cetremide fornecido pela Vetec (Recife, 
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PE); Matrizes poliméricas: amidos termoplásticos (TPS) a base de amido de 

milho;Amido de milho fornecido pela Emifor Industria de Alimentos S/A (Contagem,

MG);Glicerol (C3H8O3) com PM=92,09 fornecido pela CQA – Casa da Química 

Industria e Companhia Ltda (Diadema, SP); Homopolímero de polietileno de baixa

densidade (PEBD) em grânulos com índice de fluidez MFI = 7g/10min (190°C/2,16 kg,

ASTM D-1238-L) fornecido pela Braskem (São Paulo, SP). 
 
Organofilização das argilas -  Uma dispersão (1% m/m) de argila em água destilada

foi mantida sob agitação e aquecida 80°C. Em seguida o sal orgânico (Cetremide) na 

proporção de 110% da CTC da argila, foi adicionado à dispersão e o sistema agitado

vigorosamente (~3000 rpm) durante 30 minutos. Completado o tempo total de

agitação, o aquecimento foi interrompido, o recipiente fechado e o sistema deixado 

em repouso por 24 h na temperatura ambiente e o produto filtrado, lavado, seco,

desaglomerado em almofariz e passado em peneira de malha # 200. 
 
Preparação do TPS - Foram processadas duas formulações de amido de milho

termoplástico, onde a quantidade de água foi fixada de 18% e variou-se o percentual 

de glicerol: a) 10% de glicerol (TPS10) e b) 15% de glicerol (TPS15) que foram

misturadas ao amido de milho e a mistura extrusada em extrusora monorosca Haake

Rheomex 254 acoplado a um Reômetro de torque Haake Rheocord System 90, 

operando a 120 rpm e com um perfil de temperatura de 90°C, 100°C, 120°, 130°C e

90°C. O material obtido foi granulado para posterior extrusão dos filmes planos. 
 
Processamento de nanocompósitos na forma de filmes planos -  Masterbatches 

contendo 50% de argila e 50% de PEBD foram preparados em misturador interno

acoplado a um Reômetro de Torque da Haake-Büchler operando com rotores do tipo 

roller por 10 minutos a 140°C. Os masterbatches, foram granulados e diluídos em

PEBD e em TPS previamente preparado de modo a se obter formulações as

concentrações finais desejadas de TPS. Filmes de PEBD/TPS10 e de PEBD/TPS15

com teores de 5%, 10% e 20% de TPS foram preparados em extrusora de filme plano

operando com um perfil de temperatura de 130°C, 150°C e 120°C a 40 rpm. Por fim, 

foram preparados novos filmes planos contendo PEBD/TPS10 e PEBD/TPS15

contendo 5%,10%,20% de TPS e 1% de argila natural e organofílica na mesma

extrusora operando a 40 rpm com um perfil de temperatura de 200°C, 180°C, 180°C. 
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Espectroscopia no Infravermelho (FTIR) - As argilas natural e organofílica, bem como 

os filmes produzidos foram caracterizadas por FTIR em um espectrômetro

SPECTRUM 400 (FTIR/FT-NIR) SPECTROMETER da PerkinElmer com varredura de

4000 a 650 cm-1. 

 
Difração de Raios X - As medidas de DRX (Difração de Raios X) foram realizadas em

aparelho XRD-6000 Shimadzu, utilizando radiação CuKα, tensão de 40 kV e corrente 

de 30 mA, com 2θ variando de 2 a 30° e velocidade de varredura de 0,02 °/min.  

 
Permeabilidade ao vapor de água - A permeabilidade dos filmes ao vapor de água foi

determinada por gravimetria segundo a norma ASTM E92, com correções para a 

pressão atmosférica e umidade do ar. 

  
Propriedades Mecânicas - As propriedades mecânicas dos filmes produzidos foram

determinadas segundo a norma ASTM D882-95, em equipamento universal de 

ensaios EMIC DL500, operando a 50mm/min em filmes de 25x5cm e com 22 μm de 

espessura. Os ensaios foram conduzidos a temperatura de 23°C e uma média de 3

corpos de prova foi empregada para cada composição. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Figura 1 mostra os espectros de FTIR dos filmes de polietileno de baixa densidade

com diferentes proporções de amido de milho termoplástico com uma espessura

media de 15μm. 
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Fig. 1: Espectros de infravermelho obtidos de filmes de PEBD e a) 5% de TPS10; b)10% de TPS10 e c)
20% de TPS10 
 
As bandas de absorção características do PEBD e do amido termoplástico foram

observadas em todos os espectros apresentados na Figura 1. Bandas características
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do amido foram observadas nas regiões de 3600 e 1650 cm-1 e atribuídas ao 

estiramento e deformação angular do OH do amido e de água absorvida; bandas em

2920, 2850 e 1740 cm-1 são associadas a glicose pertencente a estrutura química do

amido. As bandas associadas ao polietileno, especificamente aquelas presentes em 

aproximadamente 2917 e 2850 cm-1 são associadas a movimentos do grupo CH2.  

Os resultados indicam que os espectros de FTIR das amostras TPS/PEBD com argila

(natural ou organofílica) apresentam, essencialmente, os mesmos picos observados 

para as amostras TPS/PEBD. Isto porque a argila não apresenta picos ativos no

infravermelho na região observada e os picos relativos à modificação organofílica com

o sal quaternário de amônio cetremide são mascarados por picos pré-existentes.  

Os difratogramas das argilas natural (AN_325) e organofilizada (ANOC) estão 

apresentados na Figura 2. 
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Fig. 2: Difratogramas dos filmes. 

 
Os resultados evidenciam que após a organofilização da argila, o espaçamento

interlamelar basal (d(001)) da argila natural apresentou um aumento considerável, o

que caracteriza a incorporação do sal quaternário em sua estrutura. Os DRX dos

filmes plano com os sistemas PEBD 1%ANO (c) e 10%TPS10PEBD1%ANO (d) não

apresentaram nenhum pico no intervalo de 2° a 6° mostrando uma característica

desordenada, com tendência levemente esfoliada. 

A Figura 3a ilustra a perda de massa por unidade de área em função do tempo

referente ao teste de permeabilidade ao vapor de água realizado em uma temperatura

media de 27,6°C e umidade relativa de 30%. 

Os dados referentes à permeabilidade dos filmes, apresentados na Figura 3b, 

mostram que os valores de permeabilidade para os filmes contendo 5% e 10% de

TPS10, são bastante similares, enquanto a do filme com 20% de TPS10 é muito mais 

significativa. Este comportamento era esperado já que, quanto maior o teor de amido,
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maior a afinidade do filme com a água. Outra possibilidade para o grande aumento na

permeação ao vapor de água observado para os filmes com 20% de TPS e que estes 

são mais rígidos do que aqueles com menor teor de amido, o que pode ter causado

maiores dificuldades na vedação dos potes ou a formação de poros ou defeitos

causados por estiramento durante este procedimento. 
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                                    a)                                                                                  b) 

Fig. 3: a) Perda de massa por unidade de área em função do tempo dos filmes; b) Permeabilidade dos
filmes de polietileno de baixa densidade e amido termoplástico (TPS).  
 
A determinação da permeabilidade ao vapor de água dos filmes de amido

termoplástico adicionado 1% de argila natural ou organofílica, não foi efetuada devido

à presença de orifícios na amostra. Verificou-se que estes defeitos aumentaram com 

a quantidade de amido termoplástico, o que e indicativo de uma fragilização do

sistema. 

Os valores de resistência a tração dos filmes produzidos, acompanhados de seus

respectivos desvios padrão são apresentados na Figura 4. Os resultados são 

comparados aos de uma amostra de um filme de PEBD PURO.
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Fig. 4: Permeabilidade dos filmes de polietileno de baixa densidade, TPS e argila natural e organofilíca  

 
Os resultados indicam que a adição da argila (natural ou organofílica) e amido

termoplástico ao PEBD levou a um aumento na resistência a tração do filme.
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Alterações mais significativas foram observadas com a adição da argila organofílica e 

com o aumento no teor de glicerol utilizado na preparação do amido termoplástico, o

que pode estar associado à sua maior capacidade de estiramento. Acredita-se que, 

com teores mais elevados de amido, os problemas oriundos da segregação de fases 

e enrijecimento do filme acabem por suplantar os ganhos obtidos pela formação do

nanocompósito polimérico com a introdução da argila organofílica. Entretanto,

considerando o desvio padrão, todas as amostras TPS/PEBD (5/10/20%TPS10)

apresentam resistências aproximadamente equivalentes para este ensaio.  

 
CONCLUSÕES 
 
 
Filmes planos de PEBD/TPS com teores de TPS variando de 5-20% foram 

manufaturados por extrusão. Os insumos foram caracterizados e os resultados

indicam que houve formação de aglomerados de amido nos filmes e que o tamanho 

desses aglomerados diminuiu com o teor crescente de amido. A permeabilidade ao

vapor de água dos filmes produzidos é dependente e aumentou com o teor de amido,

o que era esperado e atribuído a maior afinidade do amido pela água. Uma argila 

bentonita foi organofilizada e incorporada, na sua forma natural e organofílica, a

matriz e ao sistema TPS/PEBD. Verificou-se que a resistência a tração dos filmes 

tendeu a aumentar com o teor de amido e de argila. Em todos os casos, a

incorporação da argila organofílica provocou elevação considerável nas propriedades

mecânicas dos sistemas investigados, o que foi atribuído a formação de um

nanocompósito com estrutura desordenada e tendência a uma estrutura esfoliada,

conforme evidenciado por DRX. 
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PERFORMANCE OF POLYMERIC FILMS BASEAD THERMOPLASTIC STARCH 
AND ORGANOPHILIC CLAY 

 
ABSTRACT 

 
The aim of this work was the development and investigation of the properties of flat films of LDPE/corn
thermoplastic starch (TPS). A bentonite clay (Argel) was organophilized and characterized by XRD. This clay
(1%) in both pristine and organophilic forms was added to the matrix (LDPE) and to LDPE/TPS systems with 
TPS contents varying from 5-20% w/w. The films manufactured (LDPE, LDPE/Clay, LDPE/TPS,
LDPE/TPS/Clay) were characterized. Results indicate that water vapor permeability is dependent and
increases with TPS content which was attributed to the higher affinity of water by TPS. TPS and Clçay
addition to LDPE led to significant changes in film properties with respect to the neat LDPE. In general,tensile
and perforation forces increased with clay and TPS contents; the strength of thermo sealed films lowered with
natural clay addition and increased with TPS and organoclay incorporation asnd, in general, dynamic friction
coefficient decrease with organoclay and TPS addition. Best overall properties were obtained for the systems 
containing the organoclay and optimal properties were achieved for the 5%TPS10LDPE1%ANO system. 
 
Keywords: polymer films, nanocomposites, thermoplastic starch, permeability, 
organophilic clay 
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