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RESUMO 
 

O amido pode ser usado para substituir plásticos petroquímicos de vida útil 

curta. Porém, os filmes de amido apresentam pobre resistência mecânica e 

sensibilidade à umidade. Isso pode ser melhorado através da incorporação de 

nanocargas, como a montmorilonita, formando nanocompósitos. Foram preparados 

nanocompósitos de amido com 1, 3, 5 e 10% de montmorilonita, utilizando óleo de 

pequi como plastificante. A argila também foi modificada com um sal quaternário de 

amônio. As argilas foram caracterizadas por FRX, DRX, IV e TG. Os resultados 

confirmaram a organofilização. Os difratogramas dos nanocompósitos mostraram 

que a adição de pequenas quantidades de argila produz nanocompósitos 

delaminados. Já a adição de maior quantidade de argila não forma nanocompósitos, 

ou leva a formação nanocompósitos intercalados. 

 
Palavras-chave: nanocompósito, amido termoplástico, montmorilonita, óleo de pequi. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, muitas pesquisas na área de materiais têm como principal enfoque 

a busca por soluções para os problemas gerados pelo lixo plástico, especialmente, 

pelos plásticos de vida útil curta(1). Grande parte dessas pesquisas trata da 

substituição de plásticos petroquímicos de embalagem por materiais biodegradáveis 
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com propriedades e custos equivalentes(2,3). O amido é considerado muito promissor 

para este propósito por sua atrativa combinação de disponibilidade e preço(4). É um 

polímero semicristalino de elevada massa molecular, formado por moléculas de 

glicose unidas entre si por ligações glicosídicas do tipo α(1→4). Em sua estrutura há 

predomínio da amilose, que lhe dá configuração linear, e da amilopectina, polímero 

de alta massa molecular com ramificações em α(1→6). O amido de mandioca é 

formado por aproximadamente 20% de amilose e 80% de amilopectina(5). 

Para que o amido se torne um termoplástico é necessário que ocorra 

desestruturação granular, com consequente 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)(6). Entretanto, o TPS tem algumas limitações: é solúvel em água e possui 

pobre resistência mecânica, o que limita sua aplicabilidade. Assim, a modificação do 

amido tem sido bastante estudada(1,3,5,7). 

A acetilação pode aumentar a hidrofobicidade e, assim, a resistência do amido 

à água. Pode também reduzir a formação de estruturas fortemente unidas por 

ligações hidrogênio, aumentando a flexibilidade dos filmes(3). Na acetilação, parte 

dos grupos hidroxila dos monômeros da glicose é convertida em radicais etanoato(5). 

Nos últimos anos, vem se tornando frequente o uso de óleos vegetais como 

plastificantes de materiais poliméricos. Estudos preliminares mostraram que a 

incorporação de cadeias de ácidos graxos ao amido provoca aumento significativo 

da plasticidade do material(8,9). O Cerrado brasileiro é um bioma com enorme 

variedade de espécies vegetais ricas em óleo, oferecendo diversas perspectivas 

para o desenvolvimento sustentável da região. 

Um significativo avanço na pesquisa de novos materiais tem ocorrido na 

preparação de nanocompósitos, nos quais a ordem estrutural pode ser controlada 

em escala nanométrica. As cargas usadas são geralmente argilas minerais, como a 

montmorilonita (MMT), que são adicionadas em pequenas concentrações (1-5%). 

Assim, podem ser obtidos materiais com melhoras significativas nas propriedades 

mecânicas e térmicas, por exemplo, em comparação aos compósitos tradicionais(2). 

A MMT tem alcançado especial destaque na produção de nanocompósitos, 

devido, principalmente, ao tamanho reduzido de suas partículas, sua elevada área 

superficial e suas propriedades de intercalação. Os principais fatores que controlam 

as propriedades das argilas são: distribuição granulométrica das partículas, 
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composição mineralógica, teor em eletrólitos dos cátions trocáveis e sais solúveis, 

natureza e teor de componentes orgânicos e características texturais da argila(10). 

Porém, o amido acetilado é menos hidrofílico do que o amido nativo. Para que 

a MMT se torne mais compatível com a matriz de amido acetilado pode-se convertê-

la a uma MMT organofílica (MMT-O) através de reações de troca iônica com 

surfactantes como cátions quaternários de amônio. A adição desses cátions à argila 

diminui a energia superficial da carga e provoca aumento do espaço interlamelar(2). 

O objetivo deste trabalho é realizar a modificação da MMT e avaliar a influência 

da adição, tanto da MMT quanto da MMT-O, nas propriedades do TPS. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

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

AVEBE, Brasil S.A. A montmorilonita (K10), com área superficial de 220-270 m2/g, 

foi adquirida da Aldrich. O sal quaternário de amônio utilizado para a modificação da 

MMT foi o brometo de cetiltrimetilamônio (Cetremide; C16H33N+(CH3)3Br−), fornecido 

pela Vetec. O óleo de pequi foi cedido pela Buriti Comercial Ltda. 

 
Preparação da MMT-O 

 
Antes de ser usada, a MMT foi seca a 60 °C por 48 h. A organofilização da 

MMT foi realizada de acordo com Barbosa et al. (2006)(10). Água destilada e MMT 

foram agitadas por 20 min e, então, o sal foi adicionado. A mistura foi agitada por 

mais 20 min e deixada em repouso. Após 24 h, a mistura foi lavada várias vezes 

com água destilada e seca em estufa (60 °C, 48 h). Os aglomerados obtidos foram 

desagregados com auxílio de almofariz e passados em peneira ABNT nº 200. 

  
Preparação dos nanocompósitos 

 
MMT e MMT-O foram dispersas, separadamente, em água destilada durante 

24 h e adicionadas a dispersões aquosas de amido acetilado. As suspensões foram 

aquecidas (95 ºC), com agitação mecânica (1 h) para gelatinizar os grânulos de 

amido. Os nanocompósitos foram preparados nas razões 99:01, 97:03, 95:05 e 

90:10 amido acetilado/argila. O óleo de pequi foi misturado e a solução agitada por 

30 min. O material obtido foi vertido em placas de PS e seco em estufa (50 ºC, 1 h). 
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Caracterização 

 
Os espectros de fluorescência de raios X (FRX) para a MMT e a MMT-O foram 

obtidos usando um EDX 700 (Shimadzu), sob vácuo, em tubo de Rh (40 kV). 

 Os espectros na região do infravermelho (IV) da MMT e da MMT-O foram 

adquiridos em um espectrofotômetro BOMEM MB-100 (Hartman & Braun), no modo 

absorbância, com 4 cm-1 de resolução e 128 varreduras. 

As curvas para investigação da estabilidade térmica das argilas foram 

adquiridas em um analisador termogravimétrico TGA-50 (Shimadzu), da temperatura 

ambiente até 600 °C, com taxa de aquecimento de 10 °C min−1, sob fluxo de hélio 

(50 mL min-1). 

Para as análises de raios X as argilas e os materiais foram fixados em suporte 

de vidro e analisados em um Difratômetro modelo X´PERT PRO MPD (PW 3040/60). 

Foi utilizada fonte de radiação Cu-Kα, voltagem de 40 kV e corrente de 40 mA. As 

análises foram feitas com 2θ entre 4 e 75°, com velocidade de varredura de 2° min-1. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A inserção de surfactantes dentro das galerias hidrofílicas da argila aumenta a 

distância interlamelar, modificando quimicamente a superfície da argila(11). 

A FRX foi usada para determinar a composição química das argilas. Os dados 

(Tabela 1) indicaram a presença de aproximadamente 3% de bromo na MMT-O. 

Este resultado indica a substituição de cátions trocáveis por cátions quaternário de 

amônio no espaço interlamelar da MMT. 

 
Tabela 1. Composição química da MMT e da MMT-O obtida por FRX. 
Composição química (%) MMT OMMT 

SiO2 76.634 71.364 

Al2O3 15.656 18.388 

Fe2O3 3.249 3.141 

K2O 1.893 2.063 

MgO 1.638 1.600 

TiO2 0.460 0.501 

BaO 0.184 0.146 

SO3 0.141 0.097 

Br - 2.865 
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A Figura 1 apresenta os espectros no IV da MMT e da MMT-O. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectros no IV da MMT e da MMT-O. 

 
O espectro de absorção na região do IV da MMT-O revela a presença de 

algumas bandas novas em relação à MMT. As bandas em 2925 e 2853 cm-1 são 

relacionadas ao estiramento dos grupos CH3 e CH2, respectivamente. Em 1481 cm-1 

ocorre o aparecimento de uma banda que pode ser relacionada à deformação dos 

grupos CH3 e CH2. Estes grupos fazem parte da estrutura química do Cetremide, o 

que evidencia a inserção desse sal nos espaços interlamelares da MMT. 

A Figura 2 mostra as curvas TG para a MMT, a MMT-O e para o sal Cetremide. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curvas TG da MMT, MMT-O e do sal Cetremide. 

 
A MMT apresentou apenas uma etapa de degradação, entre 30 e 140 ºC, 

referente à perda de água. Não foi observada nenhuma etapa referente à 

desidroxilação da argila, revelando alta estabilidade térmica na faixa de temperatura 

estudada. A MMT-O apresentou perda de massa de aproximadamente 13% com Td 
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de 285 ºC, relacionada à decomposição do sal quaternário de amônio. Assim, pode 

ser confirmado que a modificação provocou a diminuição da hidrofilicidade da argila. 

Os difratogramas de raios X da MMT e da MMT-O são mostrados na Figura 3. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Difratogramas de raios X para a MMT e a MMT-O. 

 
Os picos em 5,8 e 4,7º (2θ), correspondem ao espaçamento basal d001. O valor 

da distância interlamelar foi calculado usando a lei de Bragg (λ=2d sinθ), obtendo-se 

15,2 Å para a MMT e 18,9 Å para a MMT-O. A presença de moléculas do sal 

quaternário de amônio intercaladas entre as camadas da argila causa, em geral, um 

deslocamento de pico para ângulos menores e um aumento na distância interlamelar 

basal. Os valores de d001 vão depender do comprimento da molécula orgânica(1). 

Os amidos em geral apresentam natureza cristalina atribuída às organizações 

das moléculas de amilopectina no interior do grânulo. Para o amido acetilado há o 

aparecimento de um pico em 11,3º (2θ), indicando que alguma estrutura cristalina do 

amido nativo foi destruída e novas estruturas de amido acetilado foram formadas(2). 

As Figuras 4a e 4b mostram os difratogramas obtidos para os nanocompósitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Difratogramas para os nanocompósitos com: a) MMT e b) MMT-O. 

 

a) b)
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O material com 1% de MMT e todos os com MMT-O formaram nanocompósitos 

delaminados. O material com 5% de MMT apresentou estrutura de nanocompósito 

intercalado. Os outros materiais com MMT não formaram nanocompósitos. 

De modo geral, a adição de pequenas porções de argila gera nanocompósitos 

delaminados. Assim, há maior possibilidade das cadeias do amido entrarem nas 

galerias da argila, aumentando a distância entre as camadas. Um aumento na 

quantidade de argila impede a completa delaminação das camadas devido à restrita 

área remanescente na matriz do amido, aumentando o grau de intercalação(1). 

 
CONCLUSÕES 

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

biodegradáveis. A argila MMT pode ser usada como carga para a preparação de 

nanocompósitos. Sua modificação com um sal quaternário de amônio provoca um 

aumento da distância entre as camadas. A organofilização foi confirmada pelos 

dados de FRX, DRX, IV e TG. Os difratogramas revelaram que a adição de 1% de 

MMT leva a formação de nanocompósitos delaminados. Para a MMT-O, a adição de 

até 10% produz nanocompósitos delaminados, indicando melhor compatibilidade. 
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USE OF MMT AND MMT ORGANOCLAY IN PRODUCTION OF STARCH 

NANOCOMPOSITES 
 

ABSTRACT 

 
Starch can be used to replace petrochemical plastics for short shelf life. 

However, starch films have poor mechanical strength and sensitivity to moisture. This 

can be improved through the incorporation of nanoclays, such as montmorillonite, 

forming nanocomposites. Nanocomposites were prepared with 1, 3, 5 and 10% of 

montmorillonite, using pequi oil as plasticizer. The clay was also modified with a 

quaternary ammonium salt. The clays were characterized by XRF, XRD, IR and TG. 

Results confirmed the organophilization. The nanocomposites diffractograms showed 

that the addition of small amounts of clay produces delaminated nanocomposites. 

Already the addition of larger amount of clay does not form nanocomposites, or leads 

to the formation of intercalated nanocomposites. 

 
 
 

Key-words: nanocomposite, thermoplastic starch, montmorillonite, pequi oil. 
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