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Resumo: Os objetivos deste trabalho foram produzir bandejas biodegradáveis à base de amido de mandioca 
(nativo ou modificado por ácido), fibras da cana de açúcar e nanoargila (montmorilonita sódica), e caracterizá-las 
quanto à densidade, resistência máxima à tração, difração de raios X e biodegradabilidade. As bandejas foram 
obtidas pelo processo de termoformagem em um prensa hidráulica acoplada a um molde de teflon fechado (18 x 23 
cm) e aquecido a 130°C/20 min, sob pressão de 100 bars. Na análise de difração de raios-X, os picos referentes à 
nanoargila (2  = 7,1o) não foram observados nos difratogramas das bandejas, sugerindo a formação de uma 
estrutura esfoliada no nanocompósito. A adição de amido modificado aumentou a resistência mecânica e a 
densidade das amostras, e a adição de fibras e nanoargilas diminuiu a resistência mecânica das bandejas de amido 
nativo e de amido modificado. A perda de massa das amostras não foi afetada pelo tipo de amido, no entanto a 
adição de fibras aumentou a biodegradação e a de nanoargilas diminuiu.  
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FUNCTIONAL PROPERTIES OF EXTRUDED NANOCOMPOSITES BASED ON 

CASSAVA STARCH, POLYVINYL ALCOHOL AND MONTMORILLONITE 

 
Abstract: The objectives of this work were to produce biodegradable trays based on cassava starch (native or 
modified by acid), sugarcane fibers and nanoclay (sodium montmorillonite) and also to characterize the produced 
trays according to their density, tensile strength, X-ray diffraction and biodegradability. The trays were obtained by 
thermoforming into a hydraulic press coupled to a Teflon mold (18 x 23 cm) at 130 ° C/ 20 min and 100 bars of 
pressure. The peak related to the nanoclay (2  = 7.1o) were not observed in XRD patterns of the trays, suggesting 
the formation of an exfoliated structure in the nanocomposite. The addition of modified starch increased tensile 
strength and density of the samples, and the addition of fibers and nanoclays decreased the tensile strength of native 
and modified starch trays. The weight loss of trays was not affected by the starch type, however the addition of 
fibers increased the biodegradation and the addition of nanoclays decreased. 
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Introdução  

 O amido é um dos biopolímeros mais estudados para a produção de embalagens 

biodegradáveis, devido a sua abundância e baixo custo, o que favorece a sua utilização em escala 

industrial [1, 2]. Apesar disto, as embalagens de amido apresentam algumas desvantagens 

relevantes, como a baixa flexibilidade e a baixa resistência mecânica sob umidades elevadas, 

necessitando de tratamentos especiais, como a adição de fibras, plastificantes e aditivos para se 

tornarem resistentes como as embalagens tradicionais [3]. Neste sentido, a incorporação de cargas 
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minerais nanométricas em matrizes de amido é uma alternativa interessante, pois além de manter a 

biodegradabilidade, estes materiais atuam como reforço mecânico e melhoram a barreira à 

umidade [1]. Além disso, algumas fibras também podem ser usadas com esta finalidade. No 

Brasil, destaca-se a abundância e o baixo custo das fibras do bagaço de cana-de-açúcar, geradas 

nas mais trezentas indústrias de álcool e açúcar existentes no país. Além do fator econômico, são 

fibras de baixa densidade, interessantes para o uso em materiais expandidos [1]. 
 Diante disso o presente trabalho teve como objetivo produzir bandejas biodegradáveis à 

base de amido de mandioca nativo ou modificado, fibras da cana de açúcar e nanoargila 

(montmorilonita sódica), e caracterizá-las quanto à densidade, resistência máxima à tração, 

difração de raios X e biodegradabilidade.  

Experimental  

 Material 

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

amido de mandioca modificado por ácido foi doado por uma fecularia nacional (Salto Pilão, 

Naviraí, MS). Tanto o amido de mandioca nativo quanto o modificado apresentam 18% de 

amilose e 82 % de amilopectina, segundo os fabricantes. O bagaço de cana-de-açúcar obtido de 

destilarias da região de Londrina – PR foi lavado em água corrente e seco em estufa de circulação 

de ar (Marconi MA 035) a 60° C por 12 horas. Em seguida, o material foi moído em moinho de 

bancada (IKA-A 11 Basic Mill- São Paulo) e passado em tamis de malha 0,69 mm para 

padronização do tamanho das fibras. Foi empregada nanoargila sódica não modificada (Cloisite ® 

Na+ - Southern Clay, Estados Unidos). 

            Produção das bandejas 

 As bandejas foram produzidas pelo processo de termoformagem em Termoprensa 

hidráulica (JOMAQ - São Paulo - SP), em etapa única, com temperatura de 130oC, por 20 min e 

100 bar de pressão, em molde retangular de 18 x 23 cm. As formulações empregadas estão 

descritas na Tabela 01, e a mistura dos componentes foi realizada em liquidificador industrial 

(Vithory-PR) por 10 minutos. Empregou-se 5 g de glicerol (100 g/ sólidos) como plastificante. As 

bandejas foram condicionados por 7 dias a 25oC 64% de umidade relativa antes das análises.  

Caracterização das bandejas 

 A densidade foi obtida pela relação entre a massa e volume das amostras [4]. O valor 

obtido para esta propriedade se deu pela media aritmética de 10 determinações para cada 

formulação. A resistência máxima à tração das bandejas foi determinada em texturômetro TA-

XT2 (Stable Micro Systems, Inglaterra), de acordo com a metodologia proposta por Salgado et 
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al.[3]. 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 e faixa de varredura 2θ = 2 a 60º. 

Foi realizado estudo preliminar de biodegradação das amostras, a fim de comparar os dois 

tipos de amido empregados. O estudo foi realizado em canteiro de 50 x 300 cm de comprimento e 

20 cm de altura, na Universidade Estadual de Londrina. A biodegradação das bandejas foi 

avaliada através da perda de massa do material enterrado no solo por 90 dias. Corpos de prova (30 

x 40 mm) foram pesados e enterrados a uma profundidade de 3 cm e a cada 30 dias foram 

desenterrados, lavados, secos em estufa de circulação de ar (Marconi MA 035) sob temperatura de 

60 ºC por 4 horas e condicionados por dois dias em estufa incubadora B.O.D. (Marconi MA 415) a 

25 ºC e umidade relativa de 60 %. Posteriormente, os corpos de prova foram pesados para 

determinação da perda de massa. Foi realizada uma avaliação da densidade microbiana do solo 

(contagem total de fungos, leveduras e bactérias) em meio Sabouraud e meio Dygs [1], as placas 

foram incubadas a 28 ºC por um período de 2-7 dias. Após o período de incubação determinou-se 

o número de unidades formadoras de colônia da comunidade microbiana do solo a partir da 

diluição 10-5 para bactérias e 10-4 para fungos e leveduras. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata. 

 Para análise estatística dos resultados obtidos foi empregado programa computacional 

Statistica versão 6.0 (Statsoft – Oklahoma – USA).  

Tabela 1 – Formulações empregadas para a produção das bandejas. 

Formulação Amido 
 

(g) 

Fibra 
 

(g) 

Nanoargila 
 

(g) 

Água  
 

(mL) 

Massa 
colocada no 
molde (g) 

A* 100 - - 100 80 
AF20* 80 20 - 200 95 

ANano5* 95 - 5 200 100 
AF20Nano5* 75 20 5 300 105 

AM** 100 - - 65 65 
AMF20** 80 20 - 90 95 

AMNano5** 95 - 5 90 95 
AMF20Nano5** 75 20 5 120 95 

* Formulações preparadas com amido de mandioca 
** Formulações preparadas com amido de mandioca modificado por ácido. 

 

Resultados e Discussão  

 Todas as formulações estudadas levaram à formação de bandejas completas e com boa 

aparência, similar à bandeja de amido nativo puro (Figura 1). A quantidade de massa colocada no 

molde para a formação das bandejas variou de 65 g a 105 g (Tabela 1), e estes valores foram 

determinados em ensaios preliminares, e corresponderam aos valores necessários para a formação 
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de bandejas completas. Quantidades de massa maiores que as estabelecidas neste estudo causaram 

grande desprendimento de vapor, gerando bandejas rachadas e, quantidades menores, não foram 

suficientes para formar bandejas completas. Lawton et al. [5], relatam que grande quantidade de 

massa na prensagem resulta em desperdícios de material e liberação de uma grande quantidade de 

vapor, podendo ocasionar rachaduras nas bandejas. 

A densidade e a resistência máxima à tração foram significativamente maiores nas amostras 

produzidas com amido modificado (Tabela 2). Os amidos modificados por ácidos são amidos que 

sofrem hidrólise ácida e têm as cadeias de amilose e amilopectina em fragmentos de baixa massa 

molar, como resultado, apresentam maior possibilidade de interação entre suas cadeias, pois há 

menor impedimento estérico para aproximação entre cadeias adjacentes, resultando em matrizes 

poliméricas mais densas e resistentes [6], como observado neste trabalho. A adição de fibras e 

nanoargilas, independente do tipo de amido usado, diminuiu a resistência mecânica das bandejas 

produzidas, possivelmente por diminuir as interações entre as cadeias de amido (Tabela 2). 

 
Figura 1 – Aparência da bandeja produzida com amido de mandioca nativo. 

O amido de mandioca apresenta cristalinidade tipo C (combinação do tipo A + B), com 

picos próximos de 2θ = 15,3°; 17,3°; 18,3°, 22 e 23,5°. Pode-se observar na Figura 2 a presença 

destes picos nos difratogramas dos amidos nativo e modificado, que manteve a sua estrutura 

granular [6],  mas estes picos desapareceram nas bandejas (Figura 2), já que o amido sofreu 

gelatinização e desestruturação das suas regiões cristalinas durante o processamento.  

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

similar a valores citados por outros autores [8]. Em todas as bandejas produzidas com a nanoargila 

não houve a formação de picos característicos próximos de 2  = 7,1o, sugerindo que houve 

esfoliação total das lamelas da nanoargila na matriz polimérica. Provavelmente, o processo de 

produção das bandejas favoreceu a esfoliação, de acordo com Chung et al. [7], a presença de água 

no sistema melhora a dispersão das nanoargilas na matriz polimérica.  

Tabela 2 – Resultados de densidade, resistência máxima à tração e perda de massa das bandejas 
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produzidas. 

* Formulações preparadas com amido de mandioca 
** Formulações preparadas com amido de mandioca modificado por ácido. 
 

 

Figura 2 – Difratogramas das bandejas produzidas e seus componentes. 

 

Observou-se um rápido declínio da massa das amostras em função do tempo, característico 

de materiais biodegradáveis (Tabela 2). Além disso, verificou-se que a adição de nanoargilas nas 

formulações influenciou a perda de massa das bandejas, diminuindo a perda de massa (Tabela 2), 

mas de forma discreta. O tipo de amido empregado não afetou a biodegradação das amostras. 

Em relação à análise da densidade microbiana no solo antes e depois das bandejas serem 

enterradas, observou-se que em 90 dias de experimento, a contagem de fungos foi 

significativamente maior em todas as amostras em relação às amostras de solo inicial, chegando a 

uma média de 5,0 x 104 UFC/g e a contagem de bactérias não se alterou neste período, com 

valores médios de 4,8 x 106 UFC/g. As leveduras foram apenas detectadas após 60 dias de ensaio, 

com contagens de 5,5 x 104 UFC/g. A formulação das bandejas não influenciou 

significativamente estes resultados.  No estudo da diversidade bacteriana, que foi realizada antes e 

depois das bandejas serem enterradas, houve um comportamento uniforme em relação às 

características morfológicas das bactérias detectadas, 90% apresentaram forma circular, 93 % de 

Formulação Densidade 
 

(g/cm3) 

Resistência 
máxima à 

tração (MPa) 

Perda de massa após 
30 dias em solo 

 (%) 

Perda de massa após 
90 dias em solo 

 (%) 
A* 0,28 d 11,39 c 59,33 ± 5,70 a 85,50 ± 3,90 a 

AF20* 0,25 e 5,74 e 48,00 ± 1,73  b 82,70 ± 2,30 a,b 
ANano5* 0,24 e 5,77 e 41,67 ± 2,30 c 75,00 ± 2,52 b 

AF20Nano5* 0,20 f 6,70 e 40,33 ± 5,85 c 78,00 ± 1,80 b 
AM** 0,30 a 20,32 a 62,00 ± 4,10 a 82,13 ± 2,18 a,b 

AMF20** 0,35 b 9,37 d 52,00 ± 2,00 a, b 87,10 ± 2,15 a 
AMNano5** 0,35 b 12,32 c  40,13 ± 3,11 a 79,00 ± 1,07 b 

AMF20Nano5** 0,33 c 14,19 b 42,15 ± 3,67 a 77,10 ± 2,05 b 
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bordas lisas e superfície lisas, 92% de consistência cremosa e em 88 % foi observado padrão de 

transparência leitoso, predominou a coloração branca (73 %) e 98 % foram cocos Gram negativos 

e 2 % de bacilos Gram positivos. Não houve diferença morfológica nas células bacterianas do solo 

inicial em relação às amostras de solo durante o ensaio de biodegradação, o que mostra que os 

próprios microrganismos existentes no local foram responsáveis pela degradação do material. 

 
Conclusões  

 Todas as formulações levaram à formação de bandejas completas e com boa 

aparência. A adição de montmorilonita sódica às bandejas de amido resultou em estrutura 

esfoliada no nanocompósito. Todas as formulações apresentaram características interessantes para 

serem empregadas como embalagens de alimentos. A biodegradação das amostras não foi afetada 

pelo tipo de amido, no entanto a adição de fibras aumentou e a de nanoargilas diminuiu.  
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