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Introdução 

A crescente preocupação global pela diminuição 
da poluição ambiental e a substituição de produtos 
oriundos de derivados de fontes não renováveis, 
justifica o interesse na obtenção de compósitos e 
nanocompósitos biodegradáveis de fontes naturais 
renováveis. Dentre esses, os obtidos a partir do 
polissacarídeo amido e seus derivados vem 
mostrando alto potencial tecnológico.1 Aliado a isso, 
a incorporação e dispersão homogênea de materiais 
silicatos nessa classe de matrizes pode aumentar a 
aplicação industrial desses, devido ao reforço 
mecânico2 e diminuição das hidrofilicidades 
superficial e “bulk”.   

O principal objetivo desse trabalho foi melhorar 
as propriedades mecânicas da matriz de amido 
termoplástico (ATP) por meio da obtenção de 
nanocompósitos híbridos com diferentes teores de 
argila laponita RDS. 

Resultados e Discussão 

Nanocompósitos híbridos esfoliados foram 
preparados a partir de uma inovadora metodologia 
de processamento de materiais3 utilizando amido, 
glicerol e argila laponita RDS. Os nanocompósitos 
foram processados em um misturador interno 
acoplado a um reômetro de torque Haake Rheomix 
600. Os corpos de prova para os ensaios de tração 
foram confeccionados e acondicionados de acordo 
com as especificações da norma ASTM D638M. 

O efeito da concentração de argila laponita RDS 
sobre as propriedades mecânicas da matriz de ATP 
foi investigado, Tabela 1. Foi observado que a 
propriedade elongação na ruptura dos 
nanocompósitos não sofreu variação após adição de 
argila. O que pode ser um atrativo industrial, visto 
que algumas classes de nanocompósitos 
apresentam redução significativa em tal propriedade 
após adição de argila.  

Notou-se também que a propriedade mecânica 
módulo de elasticidade foi fortemente influenciada 
pelo aumento da quantidade de argila. Tal 
incremento pode estar relacionado com a boa 
dispersão das plaquetas de argila na matriz, 
aumentando o grau de reforço devido a fortes 
interações argila-matriz. Essas informações foram 

corroboradas pelo estudo do grau de 
dispersão/esfoliação desses nanocompósitos por 
medidas de difração de raios-X.3 Outro fator atuante 
é a ocorrência de pontos de interações e/ou 
reticulações físicas entre ambos. Comportamentos 
similares de reinforçamentos de matrizes 
poliméricas por materiais silicatos foram relatados 
anteriormente, tais como os nanocompósitos 
formados por quitosana-argila e amido-argila4 e 
poliamida 12-argila.5  
  
Tabela 1.  Valores das propriedades mecânicas dos 
nanocompósitos utilizando uma máquina universal do tipo 
EMIC com velocidade de tracionamento de 10 mm/min. 
 

Nanocompósitos Resistência 
à tração 
(MPa) 

Módulo de 
elasticida
de (MPa) 

Elongação 
na ruptura 

(%) 

ATP 1,7 ± 0,2 11,3 ± 0,9 25,0 ± 3,6 

ATP_1% lap 1,7 ± 0,1 12,8 ± 2,9 25,4 ± 2,4 

ATP_2% lap 1,8 ± 0,2 16,7 ± 1,4 27,9 ± 4,2 

ATP_3% lap 1,8 ± 0,1 15,7 ± 1,7 27,9 ± 4,2 

ATP_5% lap 2,0 ± 0,1 16,3 ± 0,6 30,3 ± 4,0 

Conclusões 

Foi demonstrado que a argila laponita RDS atua 
como agente de reforço em matrizes de ATP, 
indicando que tais nanocompósitos híbridos 
esfoliados podem potencialmente ser aplicados em 
embalagens e compartimentos para alimentos. 
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