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Resumo: Compósitos de misturas poliestireno/amido de milho e argila organofílica Cloisite® 15A foram preparados em 
câmara de mistura em presença de anidrido maleico (MA) como agente compatibilizante. Os teores de argila foram de 
1, 3 e 5%, baseados no peso da mistura. Os resultados obtidos com as análises de difração de raios-X revelaram 
intercalação e possível esfoliação da argila nos polímeros, o que mostra que as condições de processamento 
favoreceram o aumento da interação entre os componentes dos nanocompósitos. Resultados de termogravimetria (TG) 
revelaram a melhoria na estabilidade térmica das misturas compatibilizadas, em relação à mistura simples dos dois 
componentes. Para os compósitos, a temperatura de degradação máxima aumentou com o aumento do teor de argila. 
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Processing and characterization of Polystyrene/cornstarch/organophilic clay hybrids 

 
Abstract: Polystyrene/cornstarch composite blends with organophilic Cloisite® 15A were prepared in an internal mixer 
in the presence of maleic anhydride (MA). The contents of clay were 1, 3 and 5%, based on the weight of the blend. 
The results obtained by X-ray diffraction revealed significant intercalation and exfoliation of clay particles within the 
polymeric moiety, which indicate increased interaction between the components of the nanocomposites. 
Thermogravimetric analysis results revealed the increase in thermal stability for the compatibilized blends in relation to 
the noncompatibilized PS/starch blends. The composites showed better thermal stability with increasing clay content. 
Keywords: Starch, Polystyrene, Compatibilization, Polymeric blends, Polymeric nanocomposites 
 
Int rodução 

 Nas últimas décadas, a produção e o uso de polímeros sintéticos tem sido cada vez mais 

pronunciado. Apesar dos benefícios proporcionados pela utilização desses materiais, a sua baixa 

degradabilidade tem provocado sérios problemas ambientais em todo o mundo [1,2]. 

  A mistura de polímeros biodegradáveis, tais como o amido, com polímeros inertes, como as 

poliolefinas, tem recebido uma considerável atenção como alternativa para a redução do volume de 

resíduos plásticos no ambiente [3-5]. A principal razão para o desenvolvimento de pesquisas nessa 

área é devida ao fato de que se o componente biodegradável está presente em quantidades 

suficientes e se é removido por microrganismos no ambiente de descarte, o plástico ou filme com o 

componente inerte pode perder sua integridade [6-8]. Inúmeros trabalhos têm mostrado que o uso 
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de cargas inorgânicas nessas misturas leva a uma melhoria notável nas propriedades térmicas e 

mecânicas desses materiais quando comparados às propriedades do polímero puro ou de compósitos 

convencionais [9]. No presente trabalho, compósitos PS/amido/argila foram obtidos em misturador 

interno e caracterizados. Os materiais foram processados em presença de anidrido maleico (MA) 

como agente compatibilizante. O teor de argila adicionado às misturas foi de 1, 3 e 5% (p/p). Os 

diferentes materiais obtidos foram caracterizados por difração de raios-X (WAXD) e por 

termogravimetria (TG). 

Experimental 

Materiais 

O amido de milho (Amidex 3001) foi fornecido pela Corn Products Brasil (São Paulo, SP); o 

poliestireno cristal (N2560), com índice de fluidez (200ºC, 5 kg) de 4 g/10 min, foi fornecido pela 

Innova (São Paulo, SP); a argila montmorilonita Cloisite® 15A (C15A) foi fornecida pela Southern 

Clay Products Inc. (Texas, USA); o glicerol P.A. e o anidrido maleico P.A. foram fornecidos pela 

Vetec Química Fina Ltda. (Rio de Janeiro, RJ); o peróxido de dicumila (DCP 40) foi fornecido pela 

Retilox Química Especial Ltda (Santana de Parnaíba, SP). 

Preparação das misturas 

Pré-misturas de amido de milho e glicerol foram obtidas em um misturador convencional (Ika 

Works, Wilmington, NC, USA) sob agitação mecânica a 700 rpm por um período de 10 minutos. O 

teor de glicerol das pré-misturas foi de 20% (baseado no peso seco do amido). 

Processamento das misturas PS/amido 

 Misturas PS/amido foram obtidas em misturador interno Rheomix OS, equipado com rotores do 

tipo “roller”, e acoplado ao Reômetro de Torque PolyLab Rheodrive 7. As misturas foram 

processados com 3 diferentes razões PS/amido: 80:20, 60:40 e 40:60% (p/p) com adição do 

anidrido maleico (MA) como agente compatibilizante e do peróxido de dicumila (DCP) como 

iniciador. O teor de MA e DCP adicionados às misturas PS/amido foi de 3% (baseado no peso do 

PS) e 10% (baseado no peso do MA), respectivamente. O processamento das misturas foi realizado 

durante 10 minutos, a 170°C e sob velocidade de rotação de 50 rpm. 

Processamento dos compósitos PS/amido/argila 

 Compósitos PS/amido/argila também foram obtidos em misturador interno sob as mesmas 

condições descritas acima. Os teores de argila adicionados às misturas foram de 1, 3 e 5% (baseados 
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na massa total da mistura). As misturas PS/amido/MA foram processadas inicialmente durante 5 

minutos. Após esse período a argila foi adicionada à câmara de mistura e o processamento 

permaneceu por mais 5 minutos. 

Difração de raios-X (WAXD)  

 A análise estrutural dos compósitos PS/amido/argila foi realizada por difração de raios-X 

(WAXD) utilizando difratrômetro Ultima IV com varredura 2θ na faixa de 0,6º a 10º, com radiação 

CuKα 1,54 Å, potência no tubo de 40 KV e corrente de 20 mA. Todos os ensaios foram realizados 

sob temperatura ambiente, com velocidade de varredura de 1º(2θ)/min. 

Termogravimetria (TG)  

 A estabilidade térmica dos compósitos PS/amido/argila foi avaliada por termogravimetria (TG) 

em analisador termogravimétrico T.A. Instruments, modelo Q500. Cerca de 10 mg de cada amostra 

foi analisada. As corridas foram obtidas por aquecimento das amostras de 30 a 700°C, com uma 

taxa de aquecimento de 10°C/min sob atmosfera de nitrogênio. 

Resultados e Discussão 

Difração de raios-X (WAXD) 

 A Fig. 1 apresenta os difratogramas de raios-X (WAXD) dos compósitos PS/amido/argila 

processados em câmara de mistura com diferentes concentrações de amido e em presença do 

compatibilizante anidrido maleico (MA). De acordo com o difratograma da Fig. 1, pode-se observar 

que a argila pura (C15A) apresenta um pico de difração em 2,54° (2θ) que corresponde ao 

espaçamento basal (d001) de 34,8 Å. Além desse pico de difração são observados mais dois picos em 

2θ = 4,25º (d = 20,77 Å) e 2θ = 6,80º (d = 13,00 Å). 

Para o compósito da mistura PS/amido 80:20% (p/p) obtido com a adição de 3% (p/p) da argila, 

o difratograma de raios-X (Fig. 1a) mostra que o pico de difração principal da argila (d001) sofre um 

pequeno deslocamento para ângulos mais baixos. O pico de difração nesse compósito aparece em 

2,41º (2θ), correspondente a um espaçamento basal de 36,60 Å. Com o aumento do teor de argila no 

compósito para 5% (p/p), o pico característico da C15A praticamente mantém sua posição. O 

compósito processado com 1% de teor da carga inorgânica não mostrou o surgimento de nenhum 

pico de difração relacionado à argila. Esse resultado é provavelmente devido a um maior 

espaçamento entre as cadeias da argila e/ou devido a uma desordem no compósito obtido. Esse 

resultado pode evidenciar que houve esfoliação das camadas da argila na matriz polimérica. 
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Figura 1 – Difratogramas de raios-X (WAXD) da argila organofílica Cloisite® 15A pura e dos 

compósitos PS/amido/argila processados em câmara de mistura com diferentes concentrações de 

amido: 20% (a), 40% (b) e 60% p/p (c) 

  
 As Fig. 1b e 1c mostram os difratogramas de raios-X (WAXD) para os compósitos processados 

com 40% e 60% (p/p) de teor do polissacarídeo e com 1, 3 e 5% (p/p) de argila. Nas curvas de 

difração das amostras obtidas com 3 e 5% da argila C15A, o pico de difração correspondente ao 

plano difratográfico d001, praticamente desaparece, o que indica que a estrutura do silicato é 

altamente intercalada e/ou esfoliada. Nesse caso também pode ser comentado que o aumento da 

concentração de amido na mistura contribuiu para o aumento da intercalação e/ou esfoliação da 

argila nos compósitos. A observação desses resultados parece indicar que a argila organofílica 

C15A está presente na interface da mistura polimérica e/ou na fase de amido. 

Termogravimetria (TG) 

 As Fig. 2a, 2b e 2c mostram as curvas TG do poliestireno (PS), do termoplástico de amido de 

milho (TPS) e das diferentes misturas PS/amido processadas em câmara de mistura com três 

diferentes teores do polissacarídeo: 20, 40 e 60% (p/p). As curvas TG das misturas PS/amido 
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mostram a presença de quatro etapas de perda de massa. A primeira etapa de perda de massa tem 

início à temperatura ambiente (25ºC) e é devida à evaporação de umidade absorvida pela fase de 

amido presente nas misturas. Maiores perdas de massa nessa etapa são observadas para as misturas 

processadas com maiores teores de amido. A segunda etapa de perda de massa, não tão visível 

quanto às demais etapas, tem início a 180ºC e é devida à evaporação do glicerol adicionado à fase 

de amido como plastificante. A terceira etapa de perda de massa é atribuída à decomposição térmica 

da fase de amido e tem início em 290ºC. A degradação da fase de PS presente nas misturas tem 

início próximo de 410ºC e se refere à quarta etapa de perda de massa. 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Curvas TG do PS, do TPS, das misturas PS/amido sem MA, das misturas PS/amido com 

MA e dos compósitos PS/amido/argila obtidos com diferentes teores da carga. As misturas e os 

compósitos foram processados em câmara de mistura com diferentes concentrações de amido: 20% 

(a), 40% (b) e 60% p/p (c) 

 

Os resultados obtidos com a avaliação das curvas TG mostraram que para as misturas PS/amido 

processadas com a adição do anidrido maleico (MA), a presença do agente compatibilizante 
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favoreceu um ligeiro aumento na estabilidade térmica dos produtos obtidos em comparação aos 

produtos derivados das misturas PS/amido processadas sem adição de MA. Os resultados foram 

evidenciados pelo aumento da temperatura de início da degradação, T4onset, e da temperatura de taxa 

máxima de degradação, T4deg, ambas referentes à quarta etapa de perda de massa. 

Nas curvas TG dos compósitos PS/amido/argila, as temperaturas de início de degradação, T4onset, 

e de taxa máxima de degradação, T4deg, referentes à degradação da fase de PS, sofrem um 

deslocamento para temperaturas mais altas com o aumento da concentração de argila nos 

compósitos. Os maiores deslocamentos dessas temperaturas são observados para os compósitos 

obtidos com 3 e 5% da carga inorgânica. Esses resultados indicam que a introdução da argila nas 

misturas PS/amido aumenta a estabilidade térmica dos materiais em aproximadamente 20ºC. 

 
Conclusões 

 Resultados obtidos com a avaliação dos compósitos PS/amido/argila por meio de difração de 

raios-X (WAXD) mostraram uma provável intercalação e/ou esfoliação da argila na mistura 

polimérica. Para os compósitos obtidos com maiores concentrações de argila (3 e 5% p/p), a 

interação da argila com o sistema de mistura polimérico parece aumentar com o aumento do teor de 

amido adicionado a mistura. Os resultados de termogravimetria mostraram que a adição de MA as 

misturas PS/amido favoreceu um aumento de 6ºC na estabilidade térmica das amostras em 

comparação com as misturas sem a presença do compatibilizante. Para os compósitos 

PS/amido/argila o aumento na estabilidade térmica dos materiais com o aumento do teor de argila 

adicionado às misturas foi em torno de 20ºC. 
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