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Resumo: Os objetivos deste trabalho foram produzir nanocompósitos expandidos (espumas) à base de amido, PVA e 
montmorilonita sódica e caracterizá-los quanto índice de expansão (IE), densidade, capacidade de absorção de água 
(CAA), propriedades mecânicas e por difração de raios X. Os nanocompósitos foram preparados em extrusora mono-
rosca empregando-se diferentes teores de amido (97,6 - 55,2 g/100 g formulação), PVA (0 – 40 g/100 g formulação), 
nanoargila não modificada – Closite® - Na (0 – 4,8 g/100 g formulação) e glicerol (20 g/100 g formulação) como 
plastificante. A adição de montmorilonita e PVA resultou no aumento do IE e decréscimo da densidade das amostras, 
além de diminuir a CAA e aumentar a resistência mecânica das espumas. Através das análises de difração de raios-X 
pode-se observar que a adição de montmorillonita levou a produção de nanocompósitos intercalados em todas as 
amostras. 
 
Palavras-chave: embalagens biodegradáveis, nanocompósitos intercalados, Closite® - Na. 
  
FUNCTIONAL PROPERTIES OF EXTRUDED NANOCOMPOSITES BASED ON CASSAVA 

STARCH, POLYVINYL ALCOHOL AND MONTMORILLONITE 

 
Abstract: The objectives of this work were to produce expanded nanocomposites (foams) based on starch, PVA and 
sodium montmorillonite and characterize them according to their expansion index (EI), density, water absorption 
capacity (WSC), mechanical properties and X-ray diffraction. The nanocomposites were prepared in a single-screw 
extruder using different starch contents (97.6 - 55.2 g/100 g formulation), PVA (0 - 40 g/100 g formulation), 
unmodified nanoclay - Closite ® - Na (0 – 4. 8 g/100 g formulation) and glycerol (20 g/100 g formulation) as 
plasticizer. The addition of montmorillonite and PVA resulted in an increase of IE and a decrease of density of the 
samples, and reduced WSC and increased the mechanical strength of the foams. Through the analysis of X-ray 
diffraction can be observed that the addition of montmorillonite led to production of intercalated nanocomposites in all 
samples. 
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Introdução  

 O consumo global de plásticos é estimado em mais de 200 milhões de toneladas, com um 

crescimento anual de 5 %. No Brasil, em 2009, foram produzidos 2,5 milhões de toneladas de 

plásticos, desse montante apenas 22 % foram reciclados, uma vez que 8 % dos municípios possuem 

coleta seletiva e com isso apenas 12 % da população do país tem acesso à coleta seletiva [1, 2]. 

Dentre os materiais plásticos, o poliestireno expandido merece atenção especial, pois além da dificuldade 

de reciclagem, apresenta elevado volume e baixa densidade, ocupando um volume maior nos aterros 
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sanitários [3]. 

 Em busca de melhores soluções, uma nova categoria de materiais biodegradáveis vem sendo 

estudada e desenvolvida, a partir de biopolímeros e polímeros biodegradáveis, com intuito de 

substituir, ao menos em parte, os polímeros sintéticos convencionais das embalagens plásticas.  

Dentre os biopolímeros mais estudados está o amido de diferentes fontes, que tem as vantagens de 

provir de fonte renovável, biodegradabilidade, baixo custo e alta disponibilidade. No entanto, 

materiais a base de amido apresentam baixa flexibilidade e não resistem ao armazenamento em 

elevadas umidades relativas, pois são hidrofílicos e necessitam, portanto, de alguns tratamentos 

especiais que melhorem estas deficiências [4].  

 Neste sentido, a incorporação de cargas minerais nanométricas e a adição de outros polímeros 

biodegradáveis em materiais a base de amido, como o álcool polivinílico (PVA), são alternativas 

interessantes, pois além de manter a biodegradabilidade, atuam como reforço mecânico e podem 

diminuir a sensibilidade ao contato com a água [5] 

 Diante disso o presente trabalho teve como objetivo produzir nanocompósitos expandidos 

(espumas) a base de amido, álcool polivinílico e nanoargila (montmorillonita sódica) e caracterizá-los 

quanto ao índice de expansão, densidade, capacidade de absorção de água, propriedades mecânicas e 

difração de raios X. 

 

Experimental  

 Material 

 O amido de mandioca foi adquirido no mercado local (Yoki, Paranavaí – PR) e o álcool 

polivinílico PA (massa molar 72.000 e grau de hidrólise 86,5 a 89,5%) foi obtido da Reagen 

(Quimibrás – Rio de Janeiro-RJ). A montmorilonita sódica (MMT –Na, Closite®Na) foi adquirida da 

Southern Clay Products Inc. (Texas – EUA). 

 Produção dos compósitos 

 Os compósitos foram produzidos em extrusora mono-rosca (BGM EL-25, São Paulo-SP), 

com temperatura de 120 °C nas quatro zonas, rotação do parafuso de 75 rpm e matriz cilíndrica de 

2,8 mm de diâmetro. Foram produzidas 07 formulações (Tabela 1), e em todas as formulações o teor 

de umidade antes da extrusão foi de 18% e o teor de glicerol (plastificante) de 20 g /100 g de 

formulação. Os compósitos expandidos foram então condicionados a 25oC e umidade relativa de 64% 

por 7 dias antes das análises.  

 Caracterização dos compósitos 

 O índice de expansão (IE) foi calculado por meio da relação entre o diâmetro do material 
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extrusado (mm) e o diâmetro da matriz da extrusora (mm) [6] e a densidade foi obtida pela relação 

entre a massa e o volume das amostras, que foram cortadas em corpos de prova de 1,0 cm, e em 

seguida foram colocadas em uma proveta de 25 mL, que foi então pesada em balança analítica [4]. O 

valor obtido para estas duas propriedades se deu pela media aritmética de 20 determinações para cada 

formulação. 

 A medida da capacidade de absorção de água foi baseada na norma ABNT NBR NM ISSO 

535 [8], e cinco amostras de cada formulação foram imersas em água destilada por 1 min para esta 

determinação. 

 A resistência à compressão das amostras foi determinada em texturômetro TA.XT2i (SMS, 

Surrey, UK) de acordo com Mali et al. [4]. Os corpos de prova (pellets cilíndricos de 100 mm) foram 

dispostos perpendicularmente na base do equipamento e um probe tipo faca comprimiu as amostras 

até 80% do seu diâmetro inicial. O valor obtido se deu pela media aritmética de 6 determinações para 

cada formulação. 

 A análise de difração de raios-X foi realizada em difratômetro X´Pert (Philips), com voltagem 

e corrente de 40 kV e 40 mA, respectivamente, faixa de varredura 2θ = 2 a 60º, passo de 0,1° e 

velocidade 1°/min. 

 Para análise estatística dos resultados obtidos foi empregado programa computacional 

Statistica versão 6.0 (Statsoft – Oklahoma – USA).  

 

Resultados e Discussão  

 Os resultados de caracterização dos materiais produzidos estão apresentados na Tabela 1. O 

IE dos nanocompósitos variou entre 2,21 a 2,91 e a densidade entre 0,44 e 0,30 g/cm3 (Tabela 1). A 

adição de nanoargilas e PVA aumentou significativamente o IE das amostras. No entanto, quando 

adicionou-se PVA na maior concentração (40%), o IE voltou a diminuir. A adição de PVA às 

matrizes de amido leva a produção de materiais com maior capacidade de expansão, pois a interação 

entre o amido e o PVA resulta em matrizes poliméricas mais flexíveis, com maior capacidade de 

expansão [4], no entanto, o que pode ter ocorrido é que em concentrações mais elevadas, o material 

tenha expandido mais e a matriz do compósito tenha se rompido, diminuindo a expansão logo após a 

saída da extrusora. 

 A densidade das amostras variou de 0,30 a 0,44 g/cm3, e também diminuiu significativamente 

com a adição de MMT-Na, mas o decréscimo foi maior nas amostras produzidas com a combinação 

de PVA e MMT-Na (Tabela 1). Provavelmente a adição de MMT-Na proporcionou um efeito de 

reforço às amostras, que expandiram sem se romper. 
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 A capacidade de absorção de água (CAA) variou entre 12,48 a 18,15 % (Tabela 1). Quando a 

MMT-Na foi adicionada à matriz de amido houve um decréscimo significativo do CAA, mas a 

adição conjunta de MMT-Na e PVA levou a um maior decréscimo da CAA das amostras, o que pode 

ser um indicativo bastante interessante da maior estabilidade destes materiais às diferentes condições 

ambientais, o que se busca através da incorporação destes aditivos. 

 A presença de PVA e nanoargilas na matriz polimérica também contribuiu para o aumento 

significativo da resistência mecânica dos materiais, que variou entre 70 e 136 N (Tabela 01). Amido, 

PVA e MMT são materiais compatíveis e podem interagir através de ligações de hidrogênio, que vão 

conferir ao novo material maior resistência mecânica [9]. 

 

Tabela 1 – Formulação e resultados de índice de expansão (IE), densidade, capacidade de absorção de água 

(CAA) dos compósitos de amido de mandioca, PVA e nanoargilas. 

Ensaio Amido 

(g/100g) 

PVA 

(g/100) 

Nanoargila 

(g/100g) 

IE Densidade 

(g/cm3) 

CAA (%)    

1 100 - - 2,36 ± 0,31 b,c 0,44 ± 0,31 a 18,15± 0,61 a    

2 97,6 - 2,4  2,68 ± 0,18 b 0,37± 0,01 b 14,95 ± 0,61 b    

3 95,2 - 4,8  2,91 ± 0,24 a.b 0,37 ± 0,01 b 17,51± 0,83 a,b    

4 77,6 20 2,4  2,77 ± 0,20 a,b 0,35 ± 0,00 c 15,42 ± 1,01 b    

5 75,2 20 4,8  2,82 ± 0,30 a,b 0,30 ± 0,01 d 15,16 ± 2,68 b    

6 57,6 40 2,4  2,21 ± 0,19c 0,34 ± 0,01c 14,85 ± 1,14 b,c    

7 55,2 40 4,8  1,92 ± 0,17 d 0,35 ± 0,01 c 12,48 ± 0,71 c    
a – Letras minúsculas diferentes (a, b, c, d) na mesma coluna  indicam diferença significativa entre as amostras 
(Teste de Tukey, p ≤ 0,05). 

 
Os difratogramas das amostras estão apresentados na Figura 1. O amido de mandioca apresenta 

cristalinidade tipo C (combinação do tipo A + B), que apresenta picos característicos em 2θ = 15,3°; 

17,3°; 18,3°, 22 e 23,5° [10,11]. Pode-se observar na Figura 1 a presença destes picos no 

difratograma referente ao amido de mandioca, e pode-se perceber que estes picos desapareceram nas 

amostras extrusadas, já que o amido sofreu gelatinização durante o processamento, com conseqüente 

desestruturação das suas regiões cristalinas. 

             A MMT-Na (Closite®-Na) apresentou principal pico no ângulo de 2  = 7,1o (Figura 2), valor 

bastante próximo de valores citados por outros autores, que relatam picos entre 7,3 e 7,96 o [10,11]. 

Pode-se observar (Figura 2), que para todas as amostras, independente da concentração de MMT-Na 

e da presença do PVA, este pico em 2  = 7,1o foi deslocado para um ângulo menor, em 2  = 5,07o, o 
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que se refletiu num aumento no espaçamento interplanar (D001) de 5,71 Å da MMT-Na encontrada 

nas amostras extrusadas (D001= 17,41 Å) em relação à MMT-Na pura (D001= 11,70 Å), indicando que 

houve uma intercalação da nanoargila na matriz polimérica. De acordo com [11], quando as 

moléculas de um polímero penetram no espaço interlamelar aumentando a distância entre as lamelas 

da nanoargila, porém mantendo a ordenação das mesmas, tem-se um nanocompósito intercalado, o 

que explica o comportamento das amostras adicionadas de nanoargilas neste trabalho. CHIVRAC et al. 

[12], relatam ainda que, em nanocompósitos a base de amido plastificado com glicerol e MMT Na, quando o 

glicerol está presente em concentrações acima de 10% (p/p), como é o caso das espumas  produzidas neste 

trabalho, fica favorecida a formação de estruturas intercaladas.  

 

 
Figura 1 – Difratogramas do amido de mandioca e dos nanocompósitos extrusados. 

 

Conclusões  
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 Foi possível a produção de nanocompósitos biodegradáveis de amido de mandioca via 

extrusão com a adição de álcool polivinílico e montmorilonita sódica. A adição de montmorilonita e 

PVA resultou no aumento da expansão das amostras extrusadas, observado pelo aumento do IE e 

decréscimo da densidade, além de diminuir a capacidade de absorção de água e aumentar a 

resistência mecânica das amostras. Através das análises de difração de raios X pode-se observar que 

a adição de montmorillonita levou a produção de nanocompósitos intercalados em todas as amostras, 

independente da concentração de nanoargila empregada. 
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