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RESUMO 

 

Novos materiais obtidos a partir de polímeros biodegradáveis são uma alternativa 

para a redução do impacto ambiental causado pelo uso excessivo de polímeros 

derivados do petróleo. Atualmente, vários estudos têm sido realizados na busca de 

matéria-prima para o desenvolvimento de filmes biodegradáveis, com boa 

viabilidade técnica e econômica. Dentre estas matérias-primas, destacam-se as que 

são provenientes de fontes renováveis, de baixo custo e que tenham grande 

importância econômica e ambiental, como, por exemplo, o amido, as argilas, e a 

quitosana. Nos filmes que preparamos, adicionamos como plastificante a glicerina, 

um subproduto do biodiesel, e que contribui para maior estabilidade térmica dos 

filmes, em conjunto com o amido. O propósito deste trabalho foi o preparo de um 

biopolímero a base de quitosana e argila com propriedades de nanocompósitos, pois 

estes materiais costumam exibir propriedades físico-químicas diferenciadas em 

relação a outros materiais, devido à redução no seu tamanho. Sendo assim, através do 

estudo e comparação de duas argilas esmectíticas sódicas naturais, Bentogel e Corral, 

pôde–se observar o comportamento dos filmes formados em presença de amido e 

glicerina. Os filmes obtidos, através do método de dispersão em solução do polímero, 

foram caracterizados através das técnicas de DRX, MEV, IV, TG e DSC. Os 

resultados obtidos mostraram a formação de filmes nanocompósitos esfoliados de 

boa estabilidade térmica. 

 



  

ABSTRACT 

 

New materials made from biodegradable polymers are an alternative to reducing the 

environmental impact caused by excessive use of polymers derived from petroleum. 

Currently, several studies have been conducted in search of raw material for the 

development of biodegradable films, with good technical and economic feasibility. 

Among these materials, we highlight those that are from renewable resources, low 

cost and have great economic and environmental importance, such as, starch, clays, 

and chitosan. In preparing films, we added glycerol as a plasticizer, a byproduct of 

biodiesel, and contributes to better thermal stability of the films, together with starch. 

The purpose of this study was the preparation of a biopolymer based on chitosan and 

clay nanocomposites properties, because these materials tend to display different 

physico-chemical properties compared to other materials because of the reduction in 

size. Thus, through the study and comparison of two natural sodium smectite clays, 

Bentogel and Corral, it was observing the behavior of films formed in the presence of 

starch and glycerol. The films obtained by the method of dispersion in the polymer 

solution, were characterized by techniques of XRD, SEM, FTIR, TG and DSC. The 

results obtained showed the formation of exfoliated nanocomposites films and good 

thermal stability. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

A maioria dos polímeros sintéticos é produzida a partir de recursos petroquímicos, cujo 

esgotamento tem se tornado mais evidente atualmente. Ademais, a síntese destes 

polímeros é responsável pelo uso de substâncias químicas, muitas vezes, perigosas, que 

contribuem para a poluição ambiental quando os efluentes das indústrias produtoras de 

tais polímeros são lançados na natureza. Por fim, uma vez que são utilizados, tais 

polímeros não são facilmente degradados, contribuindo mais uma vez para a poluição 

do meio-ambiente.  

 

Uma vez que plantas são recursos renováveis e constituídas por polímeros 

ecologicamente favoráveis, por serem biocompatíveis e biodegradáveis, a substituição 

dos polímeros por polímeros provenientes da natureza torna-se mais vantajosa no que 

diz respeito à possibilidade de biodegradação e conseqüente proteção do meio-

ambiente. 

 

Um exemplo de polímero proveniente do reino vegetal é o amido, que pode ser 

processado através do uso de técnicas convencionais de polímeros termoplásticos. 

Contudo, materiais baseados em amido são sensíveis e tem suas propriedades mecânicas 

modificadas com pequenas variações de umidade, temperatura e pH (XU et al, 2005 e 

PELISSARI et al, 2009). 

 

Geralmente, tal problema é resolvido com o emprego de plastificantes, mas, estudos 

comprovaram que o uso destas substâncias piora as propriedades de barreira e 

aumentam a hidrofilicidade, o que acarreta em uma sensível piora das propriedades 

mecânicas do material (BANGYEKAN et al, 2006) 

 

Para contorno deste problema, a formação de blendas de quitosana e amido tem sido 

uma estratégia bastante utilizada, uma vez que a quitosana também é um polímero 
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natural, biodegradável, cujas propriedades permitem sua exploração em uma série de 

aplicações (DEVLIEGHERE et al, 2004 e BOURTOOM et al 2008).  

 

Objetivando, portanto, um material com boas propriedades de barreira, pode-se ainda 

fazer uso da tecnologia de nanocompósitos polímero-argila, cujas interações entre as 

lamelas do argilomineral com as cadeias poliméricas permitem, além de propriedades 

mecânicas e térmicas superiores, a existência de uma melhoria nas propriedades de 

barreira, já que a difusão das moléculas gasosas é dificultada pelas camadas do 

argilomineral, no nanomaterial. (KE et al, 2005 e  PAVLIDOU et al, 2008). 

 

Sendo assim, constitui-se como objetivo primário desta pesquisa o preparo e 

caracterização de nanocompósitos a base de amido, argila e quitosana. Ainda pretende-

se, para avaliação do potencial de formação de nanocompósitos a partir de argilas 

brasileira e argentina, o estudo destes nanocompósitos obtidos a partir da argila 

Bentogel, bem como, uma comparação com nanocompósitos preparados com argila 

Corral. Finalmente, objetiva-se estudar a influência do conteúdo de argila e da adição de 

glicerina nas propriedades dos nanocompósitos.    

 

1.1. Objetivos específicos 

 

São objetivos específicos deste trabalho: 

- preparar filmes a partir de quitosana, argila, amido e glicerina; 

- comparar as propriedades dos nanocompósitos obtidos através das duas argilas, 

Bentogel (brasileira) e Corral (argentina); 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Biopolímeros e Plásticos Biodegradáveis 

 

Ainda hoje a maioria dos plásticos comercializados são produtos de materiais sintéticos 

provenientes de fontes não renováveis, como o petróleo. No entanto, cresce a procura 

por plásticos produzidos a partir de fontes renováveis, produzidos na natureza, por 

plantas, microorganismos, e animais. Os plásticos produzidos a partir destas matérias 

são chamados de biopolímeros ou também de plásticos biológicos. Os biopolímeros são 

geralmente biodegradáveis, e podem ser de celulose, amido, quitina, etc. A facilidade 

que os biopolímeros têm em decompor-se é resultado da sua estrutura química, estes 

materiais são formados por átomos de oxigênio e nitrogênio. Já os polímeros sintéticos 

têm em sua estrutura química uma maior proporção de ligações carbono-carbono que 

dificultam sua biodegradação. 

 

É crescente o interesse em estudos de materiais biodegradáveis, provenientes de fontes 

renováveis ou não, que possam diminuir o impacto ambiental. Porém ainda não existe 

um consenso sobre sua definição. Segundo a ASTM, plásticos biodegradáveis são: 

“plásticos desenvolvidos para sofrer uma mudança significativa em sua estrutura 

química quando submetidos a condições específicas do meio ambiente resultando em 

perdas de algumas propriedades”. E a biodegradação é resultante da ação de 

microorganismos como bactérias, fungos e algas (CALVÂO, 2009). 

Mesmo para um material biodegradável, sua decomposição efetiva no meio ambiente é 

dependente de uma série de fatores importantes tais como: forma de descarte, presença 

de microorganismos específicos, geração de enzimas apropriadas para a decomposição 

de polímeros específicos, temperatura, pH, quantidade de oxigênio no meio, nutrientes 

presentes,  etc. 

 

Sendo assim, o fato de um polímero ser classificado como um material biodegradável, 

não significa que o mesmo será degradado em qualquer meio em que for descartado. 
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Por outro lado, a comercialização de polímeros biodegradáveis depende de fatores como 

desempenho, processabilidade e preço. O desempenho é a habilidade do material em 

desenvolver uma função específica a que foi destinado no seu tempo de vida útil. A 

processabilidade diz o processo de manufatura a que o material poderá ser submetido, 

seja por extrusão, injeção, termoformagem, calandragem, etc. isso de acordo com suas 

características no estado fundido. 

 

Neste contexto, o amido termoplástico, que é produzido a partir do amido, vem 

revolucionando o mercado de descartáveis. O amido, reserva de alimentos de plantas 

como o milho, arroz, mandioca, entre outras, é encontrado abundantemente na natureza 

graças ao cultivo extensivo e intensivo de cereais, é renovável, possui custo 

relativamente baixo, é um importante segmento da economia e pode ser convertido 

química, física e biologicamente em compostos úteis à indústria. O amido, sob pressão e 

temperatura, e na presença de um agente plastificante, pode ser gelatinizado, e sob 

efeito de cisalhamento se transformar em um fundido. A esse material, denominamos 

amido termoplástico (CALVÃO, 2009). 

 

Estudos sobre o emprego do amido termoplástico na substituição do plástico 

convencional (de origem petroquímica) destinado a algumas aplicações específicas têm 

recebido atenção considerável no cenário dos recursos renováveis. Pode ser empregado 

como saco de lixo, filmes para proteger alimentos, fraldas infantis; na agricultura vem 

sendo empregado como filme na cobertura do solo e recipientes para plantas. Também 

pode ser utilizado na preparação de cápsulas, na substituição do poliestireno expandido 

na proteção de equipamentos, na produção de talheres, pratos e copos descartáveis, na 

fabricação de canetas, lapiseiras, brinquedos e outras aplicações onde o caráter 

biodegradável seja requerido (DA RÓZ, 2003). 

 

 

 

 



5 

 

 

2.2 Amido 

 

O amido é um polissacarídeo de grande importância, produzido pelos vegetais para ser 

utilizado no organismo como fonte de energia. É formado por dois polissacarídeos 

estruturalmente diferentes, amilose e amilopectina, através da desidratação da glicose 

Abaixo temos as estruturas da amilose (Figura 1) e da amilopectina (Figura 3). 

 

 

Figura 1. Fórmula estrutural da amilose  

 

 

 

Figura 2. Fórmula espacial da amilose. 



6 

 

 

 

Figura 3. Fórmula estrutural da amilopectina 

 

A molécula da amilose, Figura 1, é constituída por 250-300 resídulos de glicopiranose, 

ligadas por pontes glicosídicas α-1,4, que lhe conferem uma estrutura helicoidal, como 

podemos observar na Figura 2, em sua fórmula espacial. A molécula da amilopectina, 

Figura 3, tem estrutura ramificada, constituída de aproximadamente 1400 resíduos de α-

glicose ligadas por pontes glicosídicas α-1,4, ocorrendo também ligações α-1,6, que une 

as estruturas e que dão a ela uma estrutura ramificada. 

 

O amido é encontrado na forma de grãos nas sementes, caules e raízes de plantas como 

trigo, mandioca, arroz, milho, feijão, batata e outras. 

Tem aplicações na alimentação, na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, 

na indústria de tecidos, etc. 

 

O amido se destaca dos polímeros naturais pela sua disponibilidade, biodegradabilidade, 

baixo custo e excelente desempenho. No entanto, o amido geralmente produz 

compósitos quebradiços, pois não é um verdadeiro termoplástico. Para que o amido se 

torne termoplástico, a sua estrutura cristalina deve ser destruída sob pressão, 

aquecimento, trabalho mecânico e com o uso de plastificantes no processamento, tais 
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como glicerina ou outros polióis (SCOTT, 1995). Este processo é conhecido como 

gelatinização. 

 

A gelatinização do amido pode levar à perda de organização natural das cadeias, 

mudando assim sua cristalinidade. Outro problema encontrado em filmes à base de 

amido é a sua alta hidrofilicidade devido a sua solubilidade parcial em água 

(GUIMARÃES et al, 2004; e THIRÉ et al, 2004). Portanto, faz-se necessário plastificar 

o amido com substâncias de propriedades adequadas, dentre as quais se destaca o 

glicerol. Este procedimento reduz a fragmentação dos grânulos de amido, resultando em 

compósitos mais maleáveis e de boas propriedades mecânicas (GUIMARÃES et al 

2004, MAJDZADEH et al 2010, e TANG et al, 2008). 

 

Nanocompósitos a base de amido-argila mostram melhor módulo e resistência sem 

diminuição no alongamento e quebra. A adição de argila a esses nanocompósitos 

também pode melhorar a estabilidade de produtos a base de amido durante transporte e 

armazenamento (CHUNG  et al, 2010 e MAGALHÃES et al, 2010). 

  

Os nanocompósitos obtidos com argila modificada apresentam melhora nas 

propriedades mecânicas, quando comparados a nanocompósitos obtidos com argila 

natural (MAJDZADEH et al, 2010). 

 

2.3 Glicerina 

 

Glicerina é o nome comercial do composto propano-1, 2, 3 – triol (Figura 4), também 

conhecido como glicerol. Este composto é atóxico e está presente em todos os óleos e 

gorduras de origem animal e vegetal. 
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Figura 4. Estrutura da glicerina. 

 

A glicerina é um composto importante no sistema metabólico de diversos 

microorganismos, pois é um precursor para a síntese de triacilgliceróis e fosfolipídios, 

no fígado e no tecido adiposo. 

 

Produzida por via química ou fermentativa, a glicerina é utilizada em processos de 

produção de baixa complexidade tecnológica. 

 

Tem aplicação em diversos setores da economia, na indústria de alimentos e bebidas é 

freqüentemente utilizada como umectante e solvente; na área médica, hospitalar é 

utilizada em pomadas, xaropes, anestésicos, em cosméticos. Também é utilizada na 

produção de tabaco, na indústria têxtil e na indústria de papel, agindo sobre as fibras dos 

materiais. 

 

Mas, atualmente, a glicerina vem ganhando espaço nos assuntos relacionados à química 

verde. Já que na busca por alternativas aos combustíveis fósseis, o principal substituto 

tem sido o biodiesel. 

 

Segundo a definição da legislação brasileira, biodiesel é o nome de um combustível 

alternativo de queima limpa, produzido de recursos domésticos, renováveis. O biodiesel 

não contém petróleo, mas pode ser adicionado a ele formando uma mistura. Pode ser 

usado em um motor de ignição a compressão (diesel) sem necessidade de modificação. 

O biodiesel é simples de ser usado, biodegradável, atóxico e essencialmente livre de 

compostos sulfurados e aromáticos. 
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O biodiesel é fabricado através de um processo químico chamado transesterificação 

onde a glicerina é separada da gordura ou do óleo vegetal. O processo gera dois 

produtos: ésteres (o nome químico do biodiesel) e glicerina (produto valorizado no 

mercado de sabões). 

 

Muitos pesquisadores têm adicionado glicerina como plastificante na produção de 

filmes plásticos. Xu e colaboradores (2005) prepararam  filmes de quitosana e amido, 

utilizando glicerina na última etapa de preparação, e obtiveram filmes compósitos com 

aumento na resistência a tração e elongamento, e diminuição nas taxas de transmissão 

de vapor de água. 

 

Segundo Chung e colaboradores (2010)  os plastificantes são um ponto importante 

sobre as propriedades de filmes nanocompósitos de amido/argila, pois a temperatura de 

fusão dos grãos de amido é muito próxima a sua temperatura de degradação, utilizando 

plastificantes, como glicerina, por exemplo, as ligações de hidrogênio intermoleculares 

nas regiões cristalinas dos grãos de amido são destruídas, diminuindo assim a 

temperatura de fusão do termoplástico durante o processamento. 

 

2.4 Quitosana 

 

Trata-se de um produto natural, derivado da quitina, obtido da carapaça de crustáceos 

como caranguejos, lagosta, camarões e também em menor quantidade de alguns insetos 

e fungos (GOY et.al., 2004). 

 

A quitosana é um polissacarídeo obtido geralmente pela desacetilação da quitina e, a 

quitina é separada de outros componentes presentes nas carapaças por um processo 

químico que envolve as etapas de desmineralização e desproteinização das mesmas com 

soluções diluídas de ácido clorídrico (HCl) e hidróxido de sódio (NaOH), seguida de 

descoloração com permanganato de potássio (KMnO4) e ácido oxálico (HO2CCO2H), 

por exemplo. 
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Devido ao caráter básico, atribuído à presença do grupamento amina nas unidades 

repetidas, e à sua biodegradabilidade, estes dois polímeros, quitina e quitosana,  vêm 

despertando bastante interesse de cientistas e tecnólogos que têm descoberto diversas 

aplicações, especialmente na área biomédica (AZEVEDO et al, 2007 e LARANJEIRA 

et al, 2009). 

Abaixo temos um esquema de obtenção da quitosana a partir do esqueleto de crustáceos. 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

                

Figura 5. Preparação de quitosana a partir da carapaça de crustáceos. 

Carapaças de crustáceos 

Desmineralização (HCl) 

Desproteinização (NaOH) 

Descoloração (KMnO4 e HO2CCO2H) 

Desacetilação 

(NaOH) 



11 

 

 

A quitosana pode também ser definida como um copolímero de 2-amino-2-desoxi-D-

glicopiranose e 2-acetamido-2-deoxi-D-glicopiranose, de composição variável em 

função do grau residual de acetilação, cujas unidades também estão unidas por ligações 

β(1→4).  

 

Sua estrutura molecular é quimicamente parecida com a estrutura da celulose, 

diferenciando-se apenas nos grupos funcionais. Grupos hidroxil (OH) estão dispostos na 

estrutura geral do carboidrato para a celulose e grupos amino (NH2) para a quitosana. 

 

 

 

 

Figura 6. Comparação entre as estruturas químicas da celulose e quitosana 

 

A quitosana tem características que a tornam atraente para a utilização em cosméticos, 

pois pertencem à classe dos biopolímeros conhecidos como hidrocolóides, que são 

polissacarídeos com capacidade de absorver água, provocando a formação de géis ou o 

espessamento de um produto liquidificado ou líquido. A quitosana se destaca, pois se 

apresenta como um polímero policatiônico, enquanto a maioria dos hidrocolóides 

apresenta-se negativamente carregados nas mesmas condições. As cargas positivas da 

quitosana interagem com tecidos negativamente carregados, como pele e cabelo. Esta 

capacidade bioadesiva da quitosana é o principal fator para o seu uso em cosméticos. 
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Filmes de quitosana têm potencial aplicação na agricultura, na indústria de alimentos e 

farmacêutica. Entretanto, filmes feitos apenas de quitosana têm pobres propriedades 

mecânicas. Preparar filmes compósitos biodegradáveis, miscíveis com outros 

biopolímeros hidrofílicos é uma alternativa. Uma opção que tem se mostrado viável é a 

blenda de amido-quitosana (XU et al, 2005 e YUMIN et al, 1997). 

 

Por ser um produto natural, de baixo custo, renovável e biodegradável, e de grande 

importância econômica e ambiental, a quitosana está presente em vários seguimentos 

industriais.  

 

Na Tabela 1, vemos algumas das principais áreas de aplicação da quitosana. 

 

Tabela 1. Principais áres de aplicação da quitosana. Adaptado de Azevedo et al (2007). 

Agricultura Mecanismos defensivos e adubo para plantas. 

Tratamento de água Floculante para clarificação, remoção de íons metálicos, polímero 

ecológico e redução de odores. 

Indústria alimentícia Fibras dietéticas, redutor de colesterol, conservante para molhos, 

fungicida e bactericida, recobrimento de frutas. 

Indústria de cosméticos Esfoliante para a pele, tratamento de acne, hidratante capilar, 

creme dental. 

Biofarmacêutica Imunológico, antitumoral, hemostático e anticoagulante. 

Biomédica Suturas cirúrgicas, implantes dentários, reconstituição óssea, lentes 

de contato, liberação controlada de drogas em animais e humanos, 

encapsulamento de materiais.  

 

Tonhi (2002) mostrou que blendas de quitosana-colágeno poderiam ser facilmente 

preparadas em meio ácido, obtendo estruturas com propriedades mecânicas e biológicas 

satisfatórias para utilização como biomateriais em diversas aplicações, como veículo de 

liberação de drogas, bandagens, géis injetáveis, etc. 
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ASSIS (2003) verificou a hidrofilicidade da quitosana em filmes produzidos de maneira 

simples e em meio ácido, os quais se mostraram bastante estáveis, com poucas falhas 

aparentes e ausentes de macroporos, neste estudo os principais defeitos observados 

deve-se a processos de deposição ou adsorção diferenciada. 

 

DARDER et al (2003), mostrou que biopolímeros formados por quitosana e argilas 

montmorilonitacas sódicas apresentam propriedades interessantes. Estes materiais 

podem ser utilizados no desenvolvimento de eletrodos modificados, os quais 

apresentam inúmeras vantagens como a fácil renovação da superfície, robustez, e longo 

tempo de estabilidade. A alta seletividade desses sensores para ânions monovalentes 

deve-se ao arranjo especial do polímero com um sistema nanoestruturado 

bidimensional. 

 

A utilização de biomateriais em cirurgias ósseas também é crescente quando existem 

problemas relacionados à reconstrução do tecido ósseo. Segundo PALUSZKIEWICZA 

(2010), biopolímeros baseados na matriz de quitosana são importantes nestes casos, pois 

suas propriedades como força, módulo de Young, bioatividade e tempo de controle de 

degradação apresentam melhorias significativas quando comparados a polímeros puros. 

 

2.5 Argilas 

 

2.5.1 Definição 

 

Segundo SANTOS (1989), o termo argila tem vários significados, pode ser usado para 

relacionar materiais resultantes de intemperismo, da ação hidrotermal ou materiais que 

se depositaram como sedimentos fluviais, marinhos, lacustres ou eólicos. 

 

Como termo petrográfico, usa-se argila para designar uma rocha ou uma faixa de 

dimensões de partículas na análise granulométrica de rochas sedimentares. Em 

dimensões de ordem granulométrica, a fração argila é aquela que contém partículas de 

diâmetros geralmente inferiores a 2µm (CARDOSO, 2005). 
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De modo geral, o termo argila especifica um material de textura terrosa e de baixa 

granulometria, que desenvolve plasticidade quando umedecido com água. Entende-se, 

de modo amplo plasticidade, como sendo a capacidade do material deformar-se sob 

aplicação de pressão, sendo que a forma deformada é mantida após a interrupção da 

aplicação de pressão (SANTOS, 1989). 

 

Essencialmente, as argilas são compostas por silício, alumínio e água, sendo que 

freqüentemente, em análises químicas, encontramos quantidades apreciáveis de ferro, 

metais alcalinos e alcalino-terrosos, conhecidos como argilominerais (SANTOS, 1989). 

 

Os argilominerais são silicatos de alumínio, ferro e magnésio hidratados, com estruturas 

cristalinas em camadas (são filossilicatos), constituídos por folhas contínuas de 

tetraedros de SiO4, ordenados de forma hexagonal, condensados com folhas octaédricas 

de hidróxidos de metais tri e divalentes; a maioria dos argilominerais é constituída 

essencialmente por partículas (cristais) com algumas dimensões geralmente abaixo de 

2µm. Os argilominerais são muitas vezes chamados de “silicatos em camadas” (“layer 

silicates”) e “filossilicatos”. Alguns argilominerais podem conter uma fração com 

dimensões na faixa de 1 a 100 nm. Os termos argila e argilomineral referem-se a 

materiais encontrados na natureza. Existem cerca de 40 argilominerais; somente poucos 

são constituintes das argilas industriais e das argilas especiais, devido  possuírem 

algumas propriedades muito peculiares e/ou específicas que levam ao seu maior valor 

tecnológico
 
(COELHO, 2007). 

 

2.5.2 Classificação 

 

Os argilominerais são classificados com base nas semelhanças em sua composição 

química e na sua estrutura cristalina. As estruturas cristalinas são classificadas em 2 

tipos: estruturas 1:1, onde são observadas uma folha tetraédrica e uma folha octaédrica; 

e estruturas 2:1, constituídas de  duas folhas tetraédricas e uma folha octaédrica. Nas 

estruturas 1:1, estão os grupos: da caulinita; das serpentinas; dos argilominerais 
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ferríferos. Nas estruturas 2:1 estão os grupos: do talco-pirofilita; das micas; das 

esmectitas; das vermiculitas; das cloritas; da paligorsquita (atapulgita) – sepiolita.  

A Figura 7 mostra como exemplo de estrutura cristalina 1:1 a estrutura da caulinita que 

é formada por duas folhas tetraédricas e duas folhas octaédricas, sendo as folhas 

tetratédricas ligada às folhas octaédricas. 

 

Figura 7. (a) Representações esquemáticas das folhas tetraédricas e octaédrica, unidades 

estruturais dos argilominerais; (b) representação esquemática da estrutura da caulinita 

(argilomineral 1:1). (COELHO et. al.,2007) 

 

Dentre os tipos de argilomineral, a esmectita é a que apresenta maior capacidade de 

inchamento, até 20 vezes seu volume inicial, atingindo espaços interplanares em torno 

de 100 Å, alta área de superfície (até 800 m
2
/g), capacidade de troca catiônica (CTC) na 

faixa de 60 a 170 meq.100g
-1

 e tixotropia. Sendo que neste grupo o argilomineral 

montmorilonita é predominante (55%-70%) (BARBOSA et al, 2007 e COELHO et al, 

2007). 

 

A Figura 8 mostra a estrutura cristalina 2:1 da montmorilonita, sua composição química 

e a fórmula da cela unitária da montmorilonita “teórica é (Al3,33Mg0,67)Si8O20(OH)4.M
+1

 

0,67, onde M
+1

 é um cátion monovalente. 
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Figura 8. Representação esquemática da estrutura da esmectita (argilomineral 2:1) (COELHO et. 

al.,2007). 

 

2.6 Bentonitas 

 

O termo bentonita deve-se a localização do primeiro depósito deste tipo de argila 

plástica nos Estados Unidos, Fort Benton, onde desde 1888 era comercializada.  

 

As argilas bentoníticas podem ser definidas como uma rocha constituída por um 

argilomineral montmorilonítico, o qual foi formado pela desvitrificação e subsequente 

alteração química de material vítreo, de origem ígnea. (SILVA, 2008) 

 

Suas propriedades como já visto na classificação das argilas, são muito interessantes e 

incluem capacidade de troca iônica, elevada área específica, propriedades de 

intercalação de outros componentes entre as camadas e resistência a temperatura e a 

solventes. 
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As argilas bentoníticas podem ser classificadas de acordo com seu poder de inchamento. 

As argilas que incham caracterizam-se por sua propriedade específica de inchar até 

vinte vezes o volume da argila seca quando imersas em água, apresentam como cátion 

trocável o sódio e revelam grande tixotropia. Já as argilas que não incham em água 

apresentam predominantemente cálcio e magnésio como cátion trocável. (SANTOS, 

1989) 

 

Em função de suas propriedades as argilas bentoníticas apresentam um elevado número 

de usos industriais, sendo um material extremamente versátil e de perfil adequado para 

obtenção de produtos ou insumos de elevado valor agregado. 

 

Segundo dados do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) de 2009, os 

principais consumidores nacionais de argila bentonítica estão apresentados nas Figuras 

9 e 10, com dados para bentonita bruta e bentonita moída seca. 

76,08%

14,51%

5,52%

3,86% Bentonita bruta

extração de
petróleo/gás

construção civil

fundição

 
Figura 9. Consumidores de bentonita bruta. 

 

Sendo o município de Boa Vista/PB o principal destino do mineral bruto, 

correspondente a 96,11% da venda de bentonita bruta em 2009. O restante foi para o 

estado do Rio de Janeiro. 
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23,14%

9,90%

1,90% 1,62% Bentonita seca

graxas e
lubrificantes

óletos
comestíveis

fertilizantes

 
Figura 10. Consumidores bentonita moída seca. 

 

O estado de São Paulo consumiu 62,97%, Minas Gerais 20,35%, Paraná 16,09% e Santa 

Catarina 0,59% de argila bentonítica moída e seca. 

 

Ainda segundo dados do DNPM as reservas oficiais lavráveis brasileiras são de 31,92 x 

10
3
 t (preliminar). Em termos de participação nas reservas, o estado do Paraná concentra 

47% do total, o estado da Paraíba 26,04%, São Paulo 17,52% e a Bahia 9,44%, estes 

dados são de 2009. Em 2010, com a ampliação da CBB, Companhia Brasileira de 

Bentonita, o estado da Bahia tende a ser o segundo maior produtor do Brasil do mineral. 

 

2.6.1 Bentogel 

 

Trata-se de uma argila montmorilonita sódica (obtida por processo industrial de troca 

catiônica por sódio, partindo-se de argila policatiônica), de alta produtividade indicada 

para processos mecanizados com ótima resistência a quente, fornecida pela Bentonisa 

SA. A argila utilizada tem as seguintes especificações: 

• Umidade10%-12%; 

• Inchamento ≥ 35 ml/2g; 
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• Retenção em malha 40 = 0%; 

• Retenção em malha 200 ≤ 10%; 

• Adsorção de Azul de Metileno ≥ 54ml/0,5g; 

• Adsorção de Azul de Metileno a 550°C ≥ 32ml/0,5g; 

• Índice de estabilidade térmica 60%; 

• Resistência à compressão a verde (RCV) ≥ 12,0 N/cm2; 

• Resistência de tração à úmido (RTU) ≥ 0,30 N/cm2. 

 

2.6.2 Corral 

 

A argila Corral também é uma argila sódica natural. O material que utilizamos neste 

trabalho foi produzido pela Buschle & Lepper S/A. Esse tipo de bentonita natural 

argentina, é utilizado como elemento aglomerante para processos de moldagem em areia 

para moldes para fundição de metais à verde. Fornece à mistura a resistência para 

suportar a pressão do metal durante o vazamento e solidificação. 

 

2.7 Nanocompósitos 

 

2.7.1 Nanociência e Nanotecnologia 

 

A nanociência é o estudo das técnicas e aplicações da nanotecnologia, que é a área mais 

promissora no desenvolvimento tecnológico da atualidade (GARCIA, 2008), muitas das 

estruturas concebidas nos mais diversos campos da engenharia foram possíveis devido 

ao melhor aproveitamento das propriedades de engenharia dos materiais tradicionais, 

tais como: aço, alumínio, cerâmicas e concreto. Porém esses materiais apresentam 

limitações, forçando o desenvolvimento de novos materiais para obtenção de melhores 

características e propriedades (BOTELHO, 2006). 

 

 Materiais poliméricos nanoestruturados apresentam cargas com  dimensões da ordem 

de nanométros (10
-9

m), geralmente essas dimensões são definidas entre 1 e 100 nm, 

porém as modificações mais sensíveis ocorrem na faixa de 1 à 10 nm. Esses 
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nanocompósitos costumam exibir propriedades físico-químicas diferenciadas em 

relação a outros materiais, devido as pequenas dimensões das cargas. Esse efeito 

relaciona-se diretamente com a área específica elevada das cargas e com o tipo de 

ligação química no cristal e é conhecido por efeito quântico de tamanho (confinamento), 

estando diretamente ligado com as propriedades dos materiais, dentre as propriedades 

diferenciadas pode-se citar: propriedades ópticas, variação da temperatura de fusão, 

calor específico, reatividade da superfície, propriedades magnéticas, catalítica e 

semicondutora (CARASTAN, 2008).  

 

A relação entre tamanho de partículas e propriedades dos materiais é conhecida desde o 

século XIX, porém somente nos últimos anos a crescente necessidade do 

desenvolvimento de materiais com melhor desempenho tem criado interesse crescente 

pela manipulação das propriedades através do controle da dimensão das partículas 

(GARCIA, 2008). 

 

2.7.2. Compósitos e Nanocompósitos 

 

A partir dos avanços dos materiais tradicionais e o surgimento de novos materiais 

ocorreu o desenvolvimento de uma nova classe de materiais, denominada de 

compósitos. A compreensão da relação entre a estrutura e propriedades dos materiais 

levaram ao estudo e desenvolvimento dos nanocompósitos que representam um grande 

passo na otimização dos materiais, uma vez que estendem as potencialidades dos seus 

componentes individuais, combinando-os de forma a obter, produtos com propriedades 

de engenharia mais avançadas.  

 

Assim existe o processamento de materiais compósitos, podendo ser definido como a 

inclusão de um material de reforço. Os materiais de reforço podem ser classificados 

como sendo fibrosos ou particulados. Isto é, com base na estrutura dos componentes 

estruturais os compósitos podem ser reforçados por fibras ou por partículas contidas em 

uma matriz, esta deve manter os reforços unidos transmitindo a eles o carregamento 

aplicado e o reforço deve suportar o carregamento transmitido pela matriz. Deste modo, 

os compósitos têm uma ou mais fases descontínuas envolvidas por uma fase contínua. A 
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fase descontínua (reforço) é, usualmente, mais rígida e mais resistente do que a fase 

contínua (matriz) (BOTELHO, 2006). Nos compósitos convencionais as propriedades 

de estabilidade dimensional, a dureza e módulo de resistência mecânica são geralmente 

incrementados com a adição de cargas, porém caso a fração volumétrica do reforço for 

alta essa adição pode trazer desvantagens nas propriedades do material (BOTELHO, 

2006 e SOUZA, 2006). 

 

Os principais aspectos para a classificação dos compósitos a ser considerados são a 

geometria e a dimensão da fase descontínua, visto que as propriedades mecânicas dos 

compósitos dependem das características do reforço. Vários tipos de classificação são 

disponíveis para compósitos. Um desses tipos de classificação define compósitos em 

termos da morfologia de seus agentes de reforço: compósitos particulados, reforços com 

fibras e laminados. 

 

Os nanocompósitos são materiais modificados da mesma forma do que os compósitos, 

no entanto é possível a obtenção de propriedades especiais ópticas, elétricas e 

magnéticas e outras ou equivalentes a dos compósitos tradicionais. Na obtenção de 

nanocompósitos a fase dispersa deve apresentar pelo menos uma dimensão da ordem 

manométrica. A utilização de nanocargas como reforço, permite o melhoramento das 

propriedades de barreira, estabilidades térmica e dimensional, retardância de chama e 

propriedades mecânicas com emprego de baixos teores de carga, diferente dos 

compósitos convencionais que usam grande porcentagem volumétrica de carga 

(BOTELHO, 2006, SOUZA, 2006 e RODRIGUES, 2007). 

 

Os nanocompósitos baseados em polímeros orgânicos e argilominerais inorgânicos 

constituídos de silicatos tem tomado uma área importante de pesquisa de compósitos 

poliméricos. Tratamentos prévios da superfície das argilas com modificadores 

orgânicos, para otimizar a dispersão de carga, vêm gerando bons resultados quanto à 

similaridade ou melhora das propriedades em relação a compósitos convencionais, com 

o uso de baixa quantidade de argila (BOTELHO, 2006 e SOUZA, 2006). 
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2.7.3 Tipos de Nanocompósitos 

 

2.7.3.1 Dispersão da argila 

 

Dependendo da natureza dos componentes usados (camadas de silicato, cátion orgânico 

e matriz polimérica) e da intensidade das interações interfaciais entre estes componentes 

a interação das partículas de argila com a matriz polimérica pode resultar na formação 

de três tipos gerais de materiais compósitos: Microcompósitos, Nanocompósitos 

intercalados e Nanocompósitos esfoliados (LAN, 1995 e KRISHNAMOORTI, 1996). 

Como podem ser observadas na Figura 11 estas microestruturas: 

 

 

Figura 11. Tipos de microestrutura de compósito de polímero com argila: a)Microcompósito, 

b)Nanocompósito intercalado, c)Nanocompósito esfoliado (LAN, 1995). 

 

Os microcompósitos possuem características semelhantes à de um compósito 

convencional, onde a argila se dispersa em forma de tactóides, encontra-se no seu 

estado de agregação original com nenhuma intercalação da matriz polimérica, ou seja, 

há pouca interação entre a argila e o polímero, como exemplo, na maioria dos casos em 

que não é feita a organofilização da argila através de troca catiônica, não ocorre 

penetração alguma de polímero nas galerias do silicato. 
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Em um nanocompósito intercalado, a inserção das moléculas de polímero nas lamelas 

da argila ocorre de uma maneira cristalograficamente regular, independentemente da 

razão argila/polímero, normalmente a intercalação da argila ocorre por apenas poucas 

camadas moleculares de polímero, além disso o polímero expande as galerias das 

camadas de silicato, mas preserva o empilhamento organizado das camadas (LAN et al, 

1995). 

 

Conceitualmente parecidos com os nanocompósitos intercalados, nos nanocompósitos 

floculados, as camadas de silicato encontram-se algumas vezes floculadas devido à 

interação entre os grupos hidroxilas do silicato (ANADÃO et.al, 2011). 

 

Em um sistema esfoliado as camadas de silicato são dispersas na matriz polimérica 

como camadas individuais (KRISHNAMOORTI et al, 2001). Estas camadas possuem 

espessura de 10 Å e são separadas numa matriz polimérica contínua por distâncias 

médias. Neste caso a interação entre o polímero e as lamelas é muito grande, 

conseqüentemente separando as lamelas individualmente. Um nanocompósito esfoliado 

tem uma estrutura monolítica com propriedades relacionadas primariamente aquelas do 

polímero puro. 

 

Além destes tipos de nanocompósitos, pode haver estruturas intermediárias que 

contenham partes intercaladas e esfoliadas ao mesmo tempo. Geralmente a estrutura 

intercalada apresenta apenas um pequeno aumento no espaçamento interlamelar em 

relação à argila contendo somente surfactante, da ordem de 1nm (aumentando de 50 a 

100% o espaçamento inicial). Esta intercalação tem sido interpretada como a penetração 

das moléculas do polímero formando uma camada bidimensional, com espessura da 

ordem do diâmetro da seção transversal da macromolécula, como é apresentado na  

Figura 12. 
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Figura 12. Modelo de estrutura de intercalação de nanocompósitos.(KRISHNAMOORTI, 2001). 

 

No caso do espaçamento continuar pequeno, pode indicar que a argila mantém em 

partes da sua estrutura em forma de tactóides. Desse modo, em seu estudo também deve 

ser considerada a mesoestrutura do material, que corresponde à organização espacial 

dos tactóides dispersos na matriz polimérica. Os tactóides podem estar dispersos 

aleatoriamente, alinhados ou floculados (LEBARON et al, 1999) (quando as bordas de 

tactóides tocam entre si), como ilustrado na Figura 13. 

 

Figura 13.  Arranjos dos tactóides em nanocompósitos intercalados: a)Aleatórios, b)Alinhados e 

c)Floculados. (LEBARON et al, 1999) 

 

 

2.7.3.2 Princípio Termodinâmico: No processo de intercalação 

 

A intercalação de argilas por polímeros no estado fundido é governada por princípios 

termodinâmicos de maneira similar a miscibilidade de polímeros numa blenda 
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polimérica. A partir de diversos estudos de intercalação estática de PS (Vaia e Giannelis 

1993 e 1995) desenvolveram uma teoria estatística de campo médio para tentar prever a 

penetração dos polímeros entre as camadas de silicatos. De acordo com seu estudo, a 

intercalação ocorre por causa do balanço de fatores entalpicos e entrópicos. O 

confinamento de moléculas de polímero entre o silicato diminui a entropia total do 

sistema, mas esta diminuição pode ser compensada pelo aumento de graus de liberdade 

das moléculas de surfactante ao aumentar a distância interlamelar. Os dois fatores 

resultam em uma variação de entropia quase igual a zero. Desse modo, a intercalação 

passa a ser governada pela variação de entalpia do sistema. Nesse modelo a entalpia de 

mistura foi classificada em dois componentes: um apolar, geralmente desfavorável, 

correspondente às interações entre o polímero e a cauda alquílica do surfactante; e outro 

polar, favorável, resultante do caráter ácido-base de Lewis de interações entre a 

superfície do silicato e o polímero. Estas interações polares devem ser promovidas para 

se ter uma melhor afinidade entre o polímero e a argila e, desse modo, ser atingida a 

esfoliação. Como resultado, a teoria prevê três situações, a partir de curvas de energia 

livre em função da distancia interlamelar, como mostra a Figura 14. 

 

 

 

Figura 14. Curvas do produto da energia livre por volume interlamelar (ΔFv) pelo espaçamento 

interlamelar (h) em função da diferença de espaçamento interlamelar, onde h0 é o espaçamento 

inicial. (VAIA, 1995). 

 

1. Se a curva é totalmente positiva para qualquer distância, o sistema silicato-polímero 

é totalmente incompatível (Figura 14, curva a); 
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2. Se a curva apresenta um ou mais pontos de mínimo, forma-se um sistema 

intercalado com uma ou mais distâncias de intercalação de equilíbrio (Figura 14, curvas 

b e c); 

3. Se a curva apresenta um decaimento constante com o aumento de espaço 

interlamelar, o sistema é totalmente “miscível”, ou seja, tem a tendência de se esfoliar 

(Figura 14, curva d). Este modelo é simples, portanto tem limitações, mas pode ser 

utilizado para prever, aproximadamente, o tipo de morfologia do nanocompósito 

desejado.  

 

Estudos posteriores demonstraram que, quando são utilizadas argilas modificadas, a 

capacidade de intercalação do polímero depende do comprimento do modificador de 

superfície (VAIA, 1997). Por um lado, quanto maior o modificador, maior o espaço 

entre as camadas do argilomineral e, portanto, maior a probabilidade de intercalação. 

Por outro lado, quanto maior o modificador, menor a sua miscibilidade com o polímero. 

No caso de argilas não modificadas foi mostrado teoricamente que é possível obter 

nanocompósitos se o polímero utilizado for um copolímero em bloco com pelo menos 

alguns blocos bastante polares ou ainda um polímero com fim de cadeia polar. 

 

Um fator interessante que tem sido observado em diversos estudos é que o valor final de 

espaçamento interlamelar de um nanocompósito intercalado não muda muito de 

material para material, sendo sempre próximo de 2,0 – 2,5 nm (descontando-se o valor 

da espessura das camadas de argila). Isto ocorre não importando o espaçamento 

interlamelar inicial, isto é, a variação de espaçamento após a intercalação é maior para 

argilas com espaçamento inicial pequeno. Argilas com espaçamento inicial grande tem 

quase o mesmo valor após a intercalação, de modo que às vezes não é possível detectar 

a intercalação por DRX. Mas isto não implica necessariamente que nestes casos a 

intercalação não ocorra. Quando espaçamentos iniciais são grandes, isto significa que o 

cátion surfactante encontra-se arranjado com uma estrutura mais aberta, e é possível que 

haja espaço para o polímero penetrar nas galerias da argila desviando-se dos cátions e 

até modificando a conformação inicial das cadeias alquílicas dos surfactantes. 
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2.7.3.3 Cinética de Intercalação 

 

Além dos fatores termodinâmicos, é muito importante conhecer a cinética de 

intercalação.  A partir da mesma serie de estudos de intercalação de PS fundido em 

argila por recozimento estático, o grupo de Giannelis (VAIA  e GIANNELIS, 1997) tem 

estudado a cinética de intercalação de polímeros. Estes trabalhos demonstraram que o 

coeficiente de difusão do PS para o interior das lamelas de silicato pode ser ate duas 

ordens de grandeza maior do que o coeficiente de difusão no PS puro. Isto ocorre 

porque, enquanto a força motriz para a interdifusão é a entropia translacional do 

polímero (kT, onde k é a constante de Boltzmann e T é a temperatura), no caso da 

intercalação são as atrações polares muito mais intensas entre o anel benzênico do PS e 

a superfície do silicato, que tendem a diminuir a energia livre, de acordo com a teoria 

mencionada no item sobre princípio termodinâmico. Entretanto, deve-se também levar 

em conta o coeficiente de atrito do polímero com o silicato. Se, por um lado, quanto 

maiores as interações entre polímero e argila, maior a tendência termodinâmica à 

intercalação ou, eventualmente, à esfoliação; por outro lado, interações muito fortes 

diminuem a mobilidade do polímero nas galerias, de modo que à frente de intercalação 

pode tornar-se extremamente lenta, e ser cineticamente inviável. Testes realizados com 

PS brominado comprovaram que a forte interação do bromo com o silicato reduz 

drasticamente a velocidade de intercalação. A presença de moléculas surfactantes é 

fundamental, pois elas cobrem parcialmente a superfície do silicato, diminuindo 

efetivamente as interações com o polímero, e atuando como um “lubrificante”. Portanto, 

para haver intercalação da argila por polímero fundido é necessário que haja uma 

atração polar suficiente entre os dois, mas não demasiada, para que o atrito não impeça 

cinematicamente o processo (CARASTAN, 2007). 

 

2.7.4. Obtenção de nanocompósitos de polímero-argila 

 

2.7.4.1 Métodos gerais 
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Há quatro métodos principais de obtenção de nanocompósitos: polimerização in situ; 

intercalação do polímero fundido; intercalação do polímero em suspensão; 

processamento no estado sólido. Existe ainda a possibilidade de combinar as técnicas 

anteriores e também pode-se obter o nanocompósito através de polimerização em 

massa. 

 

 Polimerização in situ: A polimerização é iniciada através de calor ou radiação UV, pela 

ativação de um iniciador orgânico ou de um catalisador que, por sua vez, são difundidos 

ou fixados nas lamelas da argila por troca catiônica. A argila é inchada com monômero, 

o qual é polimerizado em seguida. A fixação de uma molécula orgânica nos espaços do 

silicato geralmente aumenta o espaço interlamelar. O filossilicato é misturado com o 

monômero líquido ou em solução, de maneira a entrar entre as lamelas e logo após é 

feita a polimerização, podendo obter nanocompósitos esfoliados ou intercalados. 

Frequentemente, o cátion usado como surfactante apresenta grupos que reagem com o 

monômero e, as moléculas do polímero crescem a partir deste ponto formando uma 

estrutura do tipo “escova”. Permite preparar nanocompósitos com polímeros termofixos 

e é a melhor técnica para obtenção de nanocompósitos, pois dá para selecionar os 

reagentes e a rota de polimerização mais adequados para melhorar a interação entre o 

polímero e as lamelas da argila. 

 

Intercalação do polímero fundido: nesse método a argila é incorporada ao polímero em 

temperatura acima do ponto de amolecimento (termoplásticos amorfos) ou de fusão 

(termoplásticos semicristalinos), de forma que se houver algum grau de afinidade entre 

o polímero e o surfactante, o polímero irá penetrar entre as lamelas. A intercalação pode 

ser estática, com o auxílio de cisalhamento por extrusão ou misturador. A intercalação 

depende primariamente de fatores energéticos, determinados a partir da superfície de 

contato da matriz polimérica com a argila, a intercalação no estado fundido reduz custos 

devido a sua compatibilidade com os processos de transformação industriais. A 

esfoliação ou não esfoliação do polímero dependerá da taxa de cisalhamento, da 

viscosidade do polímero e do tempo de residência, além disso, o grau de esfoliação é 

uma função do grau de afinidade química entre o polímero e a argila. Nesse processo, a 

força motriz envolvida é a contribuição entálpica das interações entre o polímero e a 
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argila organofílica. Não necessita de solventes e é compatível com os processos de 

injeção e de extrusão. 

 

Intercalação do polímero em solução: O polímero dissolvido em um solvente adequado 

é disperso junto com a argila. Para que ocorra esfoliação da argila no polímero, devem 

haver interações positivas entre o polímero e a argila e ocorrer a separação das folhas do 

silicato presentes na estrutura do mineral. Dependendo do solvente utilizado pode haver 

esfoliação parcial ou total das argilas, o mesmo ocorre com o polímero. O solvente e o 

surfactante devem ser escolhidos de acordo com o polímero em questão, pois o solvente 

pode ser adsorvido na argila e não ocorrerá a intercalação. O aumento da entropia, 

causado pela dessorção das moléculas de solvente permite que as cadeias poliméricas 

difundam-se no espaço interlamelar. Este método é ideal para produção de 

nanocompósitos de polímeros termofixos, pois são insolúveis e infusíveis, e também é 

bom para intercalação de polímero com pouca ou nenhuma polaridade nas lamelas de 

silicato e, facilita a produção de filmes finos com camadas de argila orientadas e 

intercaladas com polímeros (RAY, 2003) Este método de obtenção de nanocompósitos 

foi o escolhido para utilização neste estudo, pois trata-se de um método simples, barato, 

e que não requer muita aparelhagem para sua preparação. 

 

Processamento no estado sólido: parte do princípio de que a esfoliação pode ocorrer a 

partir da transferência de tensão do polímero sólido para a argila pela aplicação de 

pressão, onde se utiliza um polímero em pó com baixa  granulometria, semelhante a da 

argila. O polímero e argila são prensados, causando transferência de tensão e esfoliação 

devido à compressão dos grãos de polímero contra as partículas de argila. Em 

temperatura ambiente ou após pequeno amolecimento os cátions surfactantes se 

liquefazem, lubrificando e facilitando o escorregamento entre as camadas da argila. A 

aplicação de carga para forçar à esfoliação, pode ser melhorada pelo uso de partículas 

sólidas do polímero como promotores da transferência de tensão (CARASTAN, 2007, 

RAY, 2003, SAITO et al, 2006, KOMMMAN et al, 2001). 
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2.7.4.2 Outros métodos 

 

Polimerização em massa: Nesse método, a polimerização do polímero ocorre junto com 

a incorporação de argila. No início do processo, realiza-se um banho termostático para 

controle de temperatura. O monômero deve ser agitado junto com a argila até atingir um 

grau de homogeneização adequada, posteriormente adiciona-se um iniciador adequado, 

em seguida a mistura é submetida a um novo banho termostático e, com o término da 

polimerização a mistura é colocada em banho-maria em um sistema de etanol e água, de 

maneira a terminar o processo de polimerização (CARASTAN, 2007). 

 

Combinação das técnicas: geralmente prepara-se um masterbatch de nanocompósito 

polimerizado in situ ou solução possuindo elevada concentração de argila podendo ser 

misturado ao polímero fundido. Pode-se também fazer um masterbatch que tenha 

afinidade com argila (BOTELHO, 2006). 

 

DARDER e colaboradores (2003) obtiveram nanocompósitos, por meio da intercalação 

do biopolímero quitosana em argilas montmoriloniticas, com propriedades excelentes 

para aplicação em sensores para ânions monovalentes. 

 

TEIXEIRA (2011) desenvolveu nanocompósitos de amido, gelatina, isolado protéico de 

soja, quitosana e argila montmorilonita para aplicação em embalagens alimentícias. 

Verificou que a concentração de argila influencia a resistência a tração dos 

nanocompósitos, que a quitosana pode em altas concentrações diminuir a resistência 

mecânica e alongamento dos filmes, e que com o aumento da concentração de quitosana 

e argila houve uma diminuição na solubilidade dos filmes. 

 

BRAGA e colaboradores (2009) produziram filmes de nanocompósitos 

quitosana/montmorilonita pela técnica de intercalação por solução variando as 

concentrações dos materiais e obtiveram nanocompósitos intercalados e esfoliados com 

significativa estabilidade térmica. 
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XU e colaboradores (2006) prepararam nanocompósitos de quitosana/argila pelo 

método de espalhamento, obtiveram nanocompósitos com estrutura esfoliada e 

intercalada, em função da quantidade de argila utilizada na preparação. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

Foram utilizadas duas argilas, esmectitas sódicas naturais, uma nacional Bentogel, 

fornecida pela BENTONISA S.A. e, uma internacional Corral, da Buschle e Lepper 

S.A. Joinville. 

 

 A amostra de quitosana foi obtida da POLYMAR (lote 20091115), e apresenta grau de 

desacetilação superior a 86%, tem pH igual a 8,5, densidade igual a 0,30 g/ml e 

viscosidade de 50 cPs a 20°C. 

 

 O amido utilizado foi o amido de milho da UNILEVER.  Utilizou-se também ácido 

acético glacial PA e glicerina. 

 

Como porta amostra utilizou-se formas de acetato, pet e silicone. 

 

3.2 Preparo dos nanocompósitos 

 

Inicialmente 7,2 gramas de quitosana foram dispersas em 240 ml de ácido acético 

glacial (2%), essa dispersão foi então aquecida a 60°C por 1 hora com agitação 

constante, e 2 horas de agitação sem aquecimento. Dividiu-se a dispersão em duas 

partes de 120 ml cada uma e então adicionou-se 2,0 gramas de argila a cada dispersão. 

As argilas do tipo Bentogel (brasileira) e Corral (argentina) foram empregadas nos 

preparos dos nanocompósitos.  Feito isso, a dispersão quitosana/argila foi agitada por 

mais 2 horas. Foi preparada solução de amido, 0,5 g em 10 ml de água destilada, com 

aquecimento e agitação até que ocorresse a formação de uma suspensão altamente 

viscosa. Então a cada dispersão, quitosana/ argila adicionou-se também a solução de 

amido. Finalmente adicionou-se 0,5 g de glicerina a cada dispersão. 
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Após cada etapa retirou-se uma pequena alíquota para análise do desenvolvimento do 

nanocompósito. 

O material obtido foi então depositado em formas de acetato ou PET e, levado a estufa 

com circulação de ar a 30ºC por 48 horas. Em seguida, por simples descolamento da 

forma os materiais foram caracterizados.  

 

3.3 Caracterização 

 

3.3.1 Difração de raios X (DRX) 

 

A Difração de Raios-X (DRX) é uma técnica não destrutiva para a análise qualitativa e 

quantitativa dos materiais cristalinos, na formulação do pó ou do sólido. DRX é obtido 

basicamente como a "reflexão" de um feixe de raios X de uma família paralela e de 

planos atômicos igualmente separados, seguindo a lei de Bragg: quando um feixe de 

raios X monocromático com a freqüência "l" é incidido no vértice plano com um ângulo 

"q", a difração ocorre se o trajeto dos raios refletir por planos sucessivos (com distância 

"d") é um múltiplo da freqüência. "l" é a freqüência da radiação que vem do tubo de 

raios X. 

É possível medir o espaçamento basal através da lei de Bragg, nλ=2dsenθ, onde n é a 

ordem de difração, λ é o comprimento de onda da radiação incidente, d é a distância 

interplanar e θ é o ângulo de difração, como mostra a Figura 15. Desta forma, caso 

tenha havido aumento do espaçamento basal d001, sabe-se se o polímero penetrou ou não 

nas camadas da argila formando uma estrutura intercalada. 

 

Figura 15. Lei de Bragg (AZEVEDO). 

nλ=2dsenθ 
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Então, embora o DRX seja um método conveniente para determinar a distância basal 

das camadas dos aluminosilicatos na argila no seu estado original e modificado, bem 

como a distância interplanar basal dos aluminosilicatos no nanocompósito intercalado 

(com d001 = 1 - 4 nm), pouco pode ser dito a respeito da distribuição espacial das 

nanopartículas do argilomineral ou a respeito da formação de uma estrutura não 

homogênea no nanocompósito. Por isso, análises a respeito da estrutura de 

nanocompósitos baseadas somente em DRX não são totalmente conclusivas 

(TROMBINI, 2004).  

 

Então, objetivando monitorar o espaçamento d001 correspondente ao espaçamento 

intercamadas do material cerâmico na matriz polimérica, as medidas de DRX da 

quitosana, do amido, da quitosana-argila e dos nanocompósitos foram realizadas com 

uso de um difratômetro de raios X para pó, Rigaku Miniflex, operando a 30 kV e 15 

mA, e os raios X são derivados de radiação filtrada por níquel Cu Kα  (1,541 Å). Os 

padrões de DRX foram registrados entre os ângulos 2 θ de 1,5
o
 e 70

o
 em temperatura 

ambiente e uma taxa de varredura de  0.02
o
 s

-1
. Os ensaios foram realizados no 

laboratório de química inorgânica do Instituto de Química da USP-SP. 

 

3.3.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um equipamento capaz de produzir 

imagens de alta ampliação (até 300.000 x) e resolução. As imagens fornecidas pelo 

MEV possuem um caráter virtual, pois o que é visualizado no monitor do aparelho é a 

trasncodificação da energia emitida pelos elétrons, ao contrário da radiação de luz a qual 

estamos habitualmente acostumados. 

O princípio de funcionamento do MEV consiste na emissão de feixes de elétrons por 

um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a aplicação de uma 

diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 kV. Essa variação de voltagem 

permite a variação da aceleração dos elétrons, e também provoca o aquecimento do 

filamento. A parte positiva em relação ao filamento do microscópio (eletrodo positivo) 

atrai fortemente os elétrons gerados, resultando numa aceleração em direção ao eletrodo 
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positivo. A correção do percurso dos feixes é realizada pelas lentes condensadoras que 

alinham os feixes em direção à abertura da objetiva. A objetiva ajusta o foco dos feixes 

de elétrons antes dos elétrons atingirem a amostra analisada. (UFOP) 

As morfologias das amostras foram analisadas em um microscópio da marca “Philips”, 

modelo XL 30, tensão de 20 kV, disponível no Departamento de Engenharia 

Metalúrgica e de Materiais da EPUSP. Nesse processo, as amostras foram inicialmente 

analisadas em suas duas faces, denominadas face clara, mais porosa e em contato com o 

porta amostra, e face escura, mais lisa em contato com o ar, e cobertas com uma camada 

de ouro com auxílio de um “sputter coater” da marca Balzers. 

 

3.3.3 Espectroscopia infravermelho com Transformada por Fourier (FTIR) 

 

A espectroscopia de infravermelho é um tipo de espectroscopia de absorção que usa a 

região do infravermelho do espectro eletromagnético. E, como as demais técnicas 

espectroscópicas, ela pode ser usada para identificar um composto ou investigar a 

composição de uma amostra. 

 

Essa técnica baseia-se nas frequências de vibrações específicas das ligações químicas, 

correspondentes a níveis de energia das moléculas. Tais frequências dependem da forma 

da superfície da energia potencial da molécula, da geometria molecular, das massas dos 

átomos e eventualmente do acoplamento vibrônico. 

 

Já a espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, é uma técnica de 

análise para colher o espectro infravermelho mais rapidamente. Em vez de coletar os 

dados variando-se a frequência da luz infravermelha monocromática, a luz IV é guiada 

através de um interferômetro. Depois de passar pela amostra o sinal é o interferograma. 

Realizando-se uma transformada de Fourier no sinal resulta-se em um espectro idêntico 

ao da espectroscopia IV convencional. (DONOSO) 

 

Para que haja compreensão das interações químicas existentes entre as camadas de 

silicato e as cadeias de ambos os polímeros, medições por espectroscopia na região do 
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infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) da argila, da quitosana, do amido, 

da blenda e dos nanocompósitos foram efetuadas. Os ensaios foram realizados no 

laboratório da Central Analítica do Instituto de Química da USP, utilizou-se 

espectrômetro da marca Bomem, MB-100, resolução de 4 cm
-1

. 

 

3.3.4 Caracterização térmica 

 

3.3.4.1 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

Na Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), a amostra e uma referência inerte são 

aquecidas, dentro de uma câmara com temperatura controlada, sendo medida a 

diferença de energia fornecida ou retirada da amostra em relação á referência para 

manter ambas a mesma temperatura. Através desta técnica, é possível obter as 

temperaturas de transição dos polímeros Tg (temperatura de transição vítrea), Tc 

(temperatura de cristalização) e Tm (temperatura de fusão); além de cristalização e de 

fusão, que pode ser utilizado para o cálculo da porcentagem de cristalinidade. 

 

Os ensaios foram realizados no laboratório de química inorgânica do Instituto de 

Química da USP. As medidas de TG-DSC foram realizadas utilizando a termobalança 

STA 409 PC Luxx para a análise simultânea de TG-DSC, da NETZSCH. Utilizou-se 

atmosfera de ar e temperatura até 600 °C. 

 

3.3.4.2 Termogravimetria (TG) 

 

A termogravimetria (TG) é uma técnica da análise térmica na qual a variação da massa 

da amostra (perda ou ganho) é determinada em função da temperatura e/ou tempo, 

enquanto a amostra é submetida a uma programação controlada de temperatura. Esta 

técnica possibilita conhecer as alterações que o aquecimento pode provocar na massa 

das substâncias, permitindo estabelecer a faixa de temperatura em que elas mantem sua 

composição química, fixa, definida e constante, a temperatura em que começam a se 
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decompor, acompanhar o andamento de reações de desidratação, oxidação, combustão, 

decomposição, etc. 

 

Os ensaios foram realizados no laboratório de química inorgânica do Instituto de 

Química da USP. As medidas de TG-DSC foram realizadas utilizando a termobalança 

STA 409 PC Luxx para a análise simultânea de TG-DSC, da NETZSCH. Utilizou-se 

atmosfera de ar e temperatura até 600 °C. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Difração de Raios X 

 

As amostras de argilas (Bentogel e Corral, Figuras 16 e 17, respectivamente) foram 

caracterizadas por difração de raios-x para identificar seus argilominerais e impurezas e 

para verificar se ocorreu o aumento no espaçamento basal, ou seja, intercalação na 

argila pelo biopolímero. 
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Figura 16. Curva da argila Bentogel. 
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Figura 17. Curva da argila Corral 

 

Tanto na Figura 16, quanto na Figura 17 pode-se verificar a presença dos picos 

referentes à argilomineral esmectítico e também do quartzo. 

 

Na Tabela 2, a seguir, se pode observar a distância basal de cada argila, destacando-se 

os picos dos argilominerais esmectíticos e das impurezas quartzo e caulinita. 
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Tabela 2. Picos DRX, argilas Bentogel e Corral. 

 

 

 

Podem-se notar na Tabela 2 os picos característicos do argilomineral esmectítico, o qual 

na argila Bentogel corresponde a 6,9° e na argila Corral, corresponde a 7,08°, os quais 

referem-se a distância basal d001. Observa-se também o pico 59,95°(Bentogel) e 

62,02°(Corral), d060, que evidenciam que o argilomineral é dioctaédrico. (PEREIRA, 

2008). 

 

Na Figura 18 apresentam-se as curvas de raios X da quitosana em pó e na forma de 

filme. 

 

Argila 2θ d (nm) mineral 

Bentogel 6,9 1,28 Esmectita (d001) 

19,86 0,45 Esmectita (d001) 

20,92 0,42 Quartzo 

26,64 0,33 Quartzo 

28,8 0,32 Quartzo 

59,98 0,15 Esmectita (d060) 

Corral 7,08 1,28 Esmectita (d001) 

11,76 0,77 Caulinita 

19,92 0,45 Esmectita (d001) 

26,76 0,33 Quartzo 

28,64 0,32 Quartzo 

35,12 0,25 Quartzo 

62,02 0,15 Esmectita (d060) 
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(a)                                                                 (b) 

Figura 18. Curva de raios X da quitosana, em pó (a) e em filme (b). 

 

Na curva da Figura 18, gráficos (a), vemos dois picos de difração próximos a 10° e 20° 

respectivamente, estes picos indicam que a estrutura não tem um ordenamento cristalino 

a longas distâncias interatômicas, graças a base polimérica da quitosana seguida pelas 

ligações N-glicosídicas entre os monômeros, gerando uma estrutura aleatória 

comprovada pela curva de raios X e que condiz com a ficha 40-1518 (JCPDS, 1999). 

 

Na Figura 18, curva (b), os picos relativos a quitosana aparecem deslocados para a 

direita, e os picos próximos a 20° e 30° tem sua intensidade diminuída, devido a 

interação com o ácido acético. 

 

As Figuras 19, 20(a) e 20 (b), referem-se as curvas de difração de raios X do filme de 

argila Bentogel com quitosana (CSMMTb), ao filme de Bentogel com quitosana e 

amido (CSMMTbS) e ao filme de Bentogel, quitosana, amido e glicerina 

(CSMMTbSG), respectivamente. 
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Figura 19. Curva de Raios X Bentogel/CSMMTb 
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(a)            (b) 

Figura 20. Curvas de Raios X filme de Bentogel/quitosana, com amido (a), e com glicerina (b). 

 

 

A curva de raios X apresentada na Figura 19 sugere que houve a interação entre a argila 

e o biopolímero, como não houve mudança do pico de difração para um menor ângulo, 

essa interação pode ser explicada se o espaçamento entre as camadas (ou a desordem 

espacial entre as camadas) aumenta a tal ponto que esse pico desaparece na curva. O 
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que implica em completa esfoliação das lamelas na matriz polimérica. O filme com 

quitosana e amido mostra pico de quitosana 1,16 nm o que não acontece com o filme 

contendo quitosana, amido e glicerina, indicando que a glicerina colabora com o grau de 

desordem das moléculas de quitosana no filme. 

 

 

Tabela 3. Picos DRX e espaçamento basal dos filmes de quitosana, 

Material 2θ d (nm) 

CSMMTb 11,62 0,77 

19,62 0,45 

CSMMTbS 20,72 0,42 

CSMMTbSG 27,56 0,64 

 

Os resultados da Tabela 3 indicam que não houve nem aumento do pico correspondente 

ao espaçamento basal d001 nem o aparecimento do mesmo nos filmes de quitosana, 

porém isso não é evidência de não intercalação, mas sim evidencia de obtenção de 

nanocompósito do tipo esfoliado, isto é, sem sobreposição ordenada das camadas do 

argilomineral. 

 

Nas curvas de raios X, a seguir, temos os resultados da argila Corral. A Figura 21 

mostra curva da argila como recebida e com a quitosana (CSMMTc), e a Figura 22 (a) e 

(b), mostra a curva da argila com quitosana e com  amido (CSMMTcS) e com 

quitosana, amido e glicerina (CSMMTcSG), respectivamente. 
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Figura 21. Curva de Raios X Corral/CSMMTc. 
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(a) (b) 

Figura 22. Curvas de Raio X filmes de Corral/quitosana, com amido (a) e Corral/quitosana, amido 

e glicerina (b) 

 

A curva de raios X apresentada na Figura 21 mostra a interação entre a argila Corral e o 

filme de quitosana. Os resultados da Tabela 4 indicam que não houve nem aumento do 

pico correspondente ao espaçamento basal d001,  nem o aparecimento do mesmo nos 

filmes de quitosana, porém isso não é evidência de não intercalação mas sim evidencia 

de obtenção de nanocompósito do tipo esfoliado, isto e sem sobreposição ordenada das 
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camadas do argilomineral. No filme com amido, pequena quantidade da argila não foi 

intercalada com a quitosana e o restante da argila foi intercalado de forma esfoliada 

dado que se observou pequeno pico d001 da argila a 6,3 graus 2 theta (correspondente a 

distancia interplanar de 1,28 ,igual ao da argila não tratada) mas não se observou pico 

d001 maior ao da argila não tratada o que evidenciaria estrututra intercalada. No filme 

com quitosana, amido e glicerina se observa o aparecimento de pico d001 correspondente 

a uma distancia basal de 1,9nm o que evidencia que se obteve nanocomposito com 

estrutura intercalada ou com estrutura intercalada/esfoliada. O pico a aproximadamente 

11,1 2 theta observado nos diversos filmes deve corresponder ao pico da caulinita 

contida na amostra Corral. 

 

Tabela 4. Picos DRX e espaçamento basal dos filmes de quitosana. 

Material 2θ d (nm) 

CSMMTc 11,86 0,77 

18,74 0,48 

CSMMTcS 6,34 1,28 

12,70 0,70 

23,64 0,38 

CSMMTcSG 5,22 1,93 

11,60 0,77 

14,7 0,59 

 

Os resultados da tabela 4 indicam que houve aumento do espaçamento basal nos filmes 

de quitosana, evidenciando que ocorreu intercalação da quitosana nas lamelas da argila. 

 

4.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A análise de microscopia eletrônica de varredura permitiu observar a morfologia da 

superfície dos filmes. 
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As micrografias apresentadas mostram as duas faces dos filmes. Face clara, mais 

defeituosa que teve contato com a forma, e face escura, mais lisa e sem contato com a 

forma. 

 

As micrografias apresentadas nas figuras 23 e 24 são referentes às amostras de filme de 

quitosana.  

   

Figura 23. Micrografias de varredura - filme de quitosana (face clara). 

 

   

Figura 24. Micrografias de varredura - filme de quitosana (fase escura). 

 

As micrografias apresentadas nas figuras 25 e 26 mostram as faces do filme de argila 

Bentogel e quitosana. 

   

Figura 25. Micrografias de varredura - filme de Bentogel/quitosana (face clara). 
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Figura 26. Micrografias de varredura - filme de Bentogel/quitosana (face escura). 

 

As próximas micrografias referem-se aos filmes de quitosana, na etapa final, onde 

foram incorporados amido e glicerina. 

   

Figura 27. Micrografias de varredura filme de Bentogel, quitosana, amido (face clara). 

   

Figura 28. Micrografias de varredura filme de Bentogel, quitosana, amido (face escura) 

 

   

Figura 29. Micrografia de varredura filme de Bentogel, quitosana, amido e glicerina (face clara). 
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Figura 30. Micrografias de varredura filme de Bentogel, quitosana, amido e glicerina. (face escura) 

 

As micrografias apresentadas a partir da Figura 31 referem-se a filmes produzidos com 

argila Corral. 

   

Figura 31. Micrografia de varredura filme de Corral e quitosana (face clara). 

 

   

Figura 32. Micrografia de varredura filme de Corral e quitosana (face escura). 

   

Figura 33. Micrografias filme Corral/quitosana com amido (face clara). 
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Figura 34. Micrografias de varredura filme de Corral, quitosana, amido (face escura) 

 

   

Figura 35. Micrografias filme Corral/quitosana com amido e glicerina (face clara). 

   

Figura 36. Micrografias de varredura filme de Corral, quitosana, amido e glicerina (face escura) 

 

Nas micrografias do filme de quitosana na sua face clara, isto é, a face em contato com 

o recipiente de conformação (Figura 23), se observam diversos defeitos no filme 

devidos ao desprendimento de fragmentos de quitosana ao desprender o filme do 

recipiente de conformação. Nas micrografias da Figura 26, correspondente a face escura 

oposta se observa uma estrutura com menor número de defeitos, provenientes 

possivelmente de impurezas na quitosana.  

 

Nas micrografias do filme de quitosana contendo argila Bentongel, face clara (Figura 

25), se observam diversos aglomerados de argilomineral em matriz de quitosana, 

distribuídos de forma homogênea. Nos maiores aumentos observa-se desprendimento de 

setores do filme de quitosana devidos a adesão do filme no suporte de conformação. 

Através desses defeitos é possível observar aglomerados de argilomineral com 
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dimensões variando de aproximadamente 20 a 100 micrometros. Nas micrografias da 

Figura 26, correspondente a face escura oposta, se observa uma estrutura com menor 

número de defeitos e um filme homogêneo. E possível observar-se através do filme 

aglomerados de argilomineral com dimensões variando aproximadamente de poucos 

micrometros até 20 micrometros. 

 

Nas micrografias do filme de quitosana contendo argila Bentongel e amido, face clara 

(Figura 27), se observam diversos aglomerados de argilomineral em matriz de 

quitosana, distribuídos de forma homogênea, observando-se, também, fragmentos de 

amido ou de impurezas contidas no amido. Nos maiores aumentos observa-se 

desprendimento de setores do filme de quitosana devidos a adesão do filme no suporte 

de conformação. Através desses defeitos é possível observar aglomerados de 

argilomineral com dimensões variando de poucos micrometros ate aproximadamente 20 

micrometros. Nas micrografias da Figura 28, correspondente a face escura oposta, se 

observa uma estrutura homogênea. Nas micrografias correspondentes aos maiores 

aumentos se observam aglomerados de argilominerais com dimensões variando de 

poucos micrometros ate aproximadamente 20 micrometros; observando-se, também, 

fragmentos de amido ou de impurezas contidas no amido.  

 

Nas micrografias do filme de quitosana contendo argila Bentongel, amido e glicerina, 

face clara (Figura 29), se observam diversos aglomerados de argilomineral em matriz de 

quitosana, distribuídos de forma homogênea, observando-se, também, fragmentos de 

amido ou de impurezas contidas no amido. Nos maiores aumentos observa-se 

desprendimento de seções do filme de quitosana devidos a adesão do filme no suporte 

de conformação, porém em menor proporção do que no filme sem glicerina. Através 

desses defeitos e possível observar aglomerados de argilomineral com dimensões 

variando de poucos micrometros ate aproximadamente 100 micrometros e fragmentos 

de amido ou de impurezas contidas no amido com dimensões de ate 100 micrometros. 

Nas micrografias da Figura 30, correspondente a face escura oposta, se observa uma 

estrutura homogênea. Nas micrografias correspondentes aos maiores aumentos se 

observam  fragmentos de amido ou de impurezas contidas no amido com dimensões de 

ate aproximadamente 20 micrometros. 
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Nas micrografias do filme de quitosana contendo argila Corral, face clara (Figura 31), 

se observam diversos aglomerados de argilomineral em matriz de quitosana, 

distribuídos de forma homogênea. Nos maiores aumentos observa-se pouco 

desprendimento de setores do filme de quitosana devidos a adesão do filme no suporte 

de conformação. E possível observar aglomerados de argilomineral com dimensões 

variando de poucos micrometros ate aproximadamente 50 micrometros. Nas 

micrografias da Figura 32, correspondente a face escura oposta, se observa uma 

estrutura com menor numero de defeitos e um filme homogêneo. E possível observar-se 

através do filme aglomerados de argilomineral com dimensões variando 

aproximadamente de poucos micrometros ate 20 micrometros. 

 

Nas micrografias do filme de quitosana contendo argila Corral e amido, face clara 

(Figura 33), se observam diversos aglomerados de argilomineral em matriz de 

quitosana, distribuídos de forma homogênea, observando-se, também, fragmentos de 

amido ou de impurezas contidas no amido. Nos maiores aumentos observa-se pouco 

desprendimento de setores do filme de quitosana devidos a adesão do filme no suporte 

de conformação. Através do filme e possível observar aglomerados de argilomineral 

com dimensões variando de poucos micrometros ate aproximadamente 50 micrometros 

e fragmentos de amido ou impurezas contidas no amido com dimensões de ate 20 

micrometros. Nas micrografias da Figura 34, correspondente a face escura oposta, se 

observa uma estrutura homogênea. Nas micrografias correspondentes aos maiores 

aumentos se observam fragmentos de amido ou de impurezas contidas no amido.  

 

Nas micrografias do filme de quitosana contendo argila Corral, amido e glicerina, face 

clara (Figura 35), se observam diversos aglomerados de argilomineral em matriz de 

quitosana, distribuídos de forma homogênea, observando-se, também, fragmentos de 

amido ou de impurezas contidas no amido. Nos maiores aumentos observa-se pouco 

desprendimento de setores do filme de quitosana devidos a adesão do filme no suporte 

de conformação. É possível observar aglomerados de argilomineral com dimensões 

variando de poucos micrometros até aproximadamente 100 micrometros e fragmentos 

de amido ou de impurezas contidas no amido com dimensões de até 10 micrometros. 

Nas micrografias da Figura 36, correspondente a face escura oposta, se observa uma 
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estrutura homogênea. Nas micrografias correspondentes aos maiores aumentos se 

observam  fragmentos de amido ou de impurezas contidas no amido com dimensões de 

ate aproximadamente 15 micrometros. 

 

Por problemas operacionais não foi possível obter as micrografias de cortes transversais 

dos filmes, o que ajudaria a elucidar a variação de concentração de argila entre as faces 

claras (em contato com o suporte) e as partes escuras dos filmes. No entanto pode-se 

intuir pelas micrografias mostradas que essa concentração é maior nas faces claras. 

Obtiveram-se filmes com distribuição homogênea (nas faces observadas) de 

aglomerados de argila. Esses aglomerados devem ser constituídos por lamelas de 

argilomineral com estrutura aleatória umas com relação as outras para as amostras para 

as quais as curvas de DRX evidenciaram estrutura esfoliada e com estrutura 

parcialmente ordenada ou mistura de ordenada/desordenada para as amostras para as 

quais as curvas de DRX evidenciaram estruturas intercaladas ou parcialmente 

intercaladas. Seria desejável obter-se uma dispersão das argilas na matriz de quitosana 

que fosse tal que não se observasse a constituição de aglomerados, o qual certamente 

viria a contribuir com melhores propriedades mecânicas para os filmes obtidos. Isso 

poderia ser obtido usando-se concentrações menores de argila e métodos de agitação 

mais efetivos, com uso de ultrasom, na preparação das dispersões argila/água. De uma 

forma geral a argila Corral apresentou filmes com menor quantidade de defeitos na face 

clara devidos a adesão da quitosana com a superfície de suporte, na retirada dos filmes 

na sua conformação. 

 

4.3 Espectroscopia infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

Utilizamos a Tabela 5, a seguir, para relacionar as vibrações no espectro infravermelho. 
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Tabela 5. Números de ondas típico vibracional, ϑ/cm
-1

. (L.J. Bellamy, The infrared spectra 

of complex molecules and advances in infrared group frequencies. Chapman and Hall. 

Estiramento C-H 2850-2960 (cm
-1

)
 

Ligação C-H 1340-1465 (cm
-1

) 

Estiramento, ligação C-C 700-1250 (cm
-1

) 

Estiramento C=C 1620-1680 (cm
-1

) 

Estiramento C=C 2100-2260 (cm
-1

) 

Estiramento O-H 3590-3650 (cm
-1

) 

Ligação –H 3200-3570 (cm
-1

) 

Estiramento C=O 1640-1780 (cm
-1

) 

Estiramento C=N 2215-2275 (cm
-1

) 

Estiramento N-H 3200-3500 (cm
-1

) 

Estiramento C-F 1000-1400 (cm
-1

) 

Estiramento C-Cl 600-800 (cm
-1

) 

Estirametno C-Br 500-600 (cm
-1

) 

Estiramento C-I 500 (cm
-1

) 

CO3
2- 140-1450 (cm

-1
) 

NO3
- 1350-1420 (cm

-1
) 

NO2
- 1230-1250 (cm

-1
) 

SO4
2- 1080-1130 (cm

-1
) 

silicatos 900-1100 (cm
-1

) 

 

Os espectros na região do  infravermelho, com transformada de Fourier, das 

amostras de argila Bentogel e Corral, da quitosana em pó e da quitosana com ácido 

acético 2% (filme), e também dos filmes de argila Bentogel/quitosana e argila 

Corral/quitosana são apresentados nas figuras abaixo. 



54 

 

 

 

Figura 37. Espectro na região do IV da argila Bentogel. 

O espectro na região do infravermelho da montmorilonita Bentogel, Figura 37, mostra 

picos de estiramento assimétricos Si-O em 1030 cm
-1

, vibrações de deformação Al-OH 

em 916 cm
-1

, e vibrações Si-O-Al em 797 cm
-1

, e 530 cm
-1

, respectivamente. 

 

As vibrações em estiramento da ligação O-H são observadas em uma banda próximo de 

3431 cm
-1

, já outra banda em 1644 cm
-1

 referente à deformação angular da água, o que 

confirma a presença de água na região interlamelar e água adsorvida por ligação de 

hidrogênio (SANTOS et al, 2002). 

 

Figura 38. Espectro na região do IV da argila Corral. 
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Assim como no espectro da argila Bentogel, o espectro na região do infravermelho da 

montmorilonita Corral, Figura 38, mostra picos de estiramento assimétricos Si-O em 

1173 cm
-1

, vibrações de deformação Al-OH em 910 cm
-1

, e vibrações Si-O-Al em 838 

cm
-1

, e 525 cm
-1

, respectivamente. 

 

As vibrações em estiramento da ligação O-H são observadas em uma banda próximo de 

3368 cm
-1

, já outra banda em 1640 cm
-1

 referente à deformação angular da água. 

Nas Figuras 39 e 40 temos os espectros no infravermelho para a quitosana em pó e para 

o filme de quitosana com ácido acético 2%. 

 

Figura 39. Espectro na região do IV Quitosana (pó). 

 

Na figura 39 as bandas em 3450 cm
-1

, 1078 cm
-1

 e 1033 cm
-1

 são referentes aos 

estiramentos OH-fenol e C-N-amina primária que caracterizam os grupos funcionais da 

quitosana. As demais bandas representam os anéis aromáticos da estrutura dando 

destaque a banda localizada próximo a 1650 cm
-1

 (com estiramento C-O) que 

caracteriza a ligação N-glicosídica responsável pela estruturação do polímero. 
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Figura 40. Espectro na região do IV da Quitosana (filme). 

 

Na Figura 40, os picos são basicamente os mesmo apresentados na Figura 39, porém 

vemos um pico em 1572,8 cm
-1

, que provavelmente se refere a introdução do ácido 

acético ao biopolímero. 

 

 

Figura 41. Espectro na região do IV filme Bentogel/Quitosana (CSMMTb). 
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Figura 42. Espectro na região do IV filme Corral/Quitosana (CSMMTc). 

 

 

As Figuras 41 e 42 apresentam o pico relativo a amina primária, que caracterizam a 

quitosana, em bandas próximo a 3400 cm
-1

, os picos de estiramento assimétricos de Si-

O próximos a 1000 cm
-1

. 

 

Figura 43. CSMMTbS 
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Figura 44. CSMMTcS 

 

Nas Figuras 43 e 44 temos os espectros dos filmes de CSMMTbS (Bentogel) e 

CSMMTcS (Corral) podemos identificar os picos de estiramento N-H próximos a 3400 

cm
-1

 , bandas de estiramento C-H próximas a 2900 cm
-1

 , estiramento C=C próximo a 

1600 cm
-1

 , uma banda forte característica dos silicatos próximo a 1000 cm
-1

 , e outras 

bandas com número de onda menores referentes aos inorgânicos presentes nas amostras. 

 

Figura 45. CSMMTbSG 
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Figura 46. CSMMTcSG 

Nas amostras finais, Figuras 44 e 46, nas quais temos argila, quitosana, amido e 

glicerina, podemos observar o pico característico da quitosana em 3400 cm
-1

 , banda 

referente aos silicatos em 1045 cm
-1

 , temos o estiramento C=C próximo a 1600 cm
-1

 , e 

os inorgânicos em bandas menores que 900 cm
-1

 . 

 

4.4 Análise Térmica 

 

 

As medidas de TG-DSC foram realizadas utilizando a termobalança STA 409 PC Luxx 

para a análise simultânea de TG-DSC, da NETZSCH. 

 

As análises das amostras sólidas foram realizadas usando-se cadinho de alumina, sob 

atmosferas de ar sintético (fluxo de 50 mL/min.), com intervalos de 25 a 600 ºC . 
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Figura 47. Análise térmica do Amido – TG (linha azul), DTG (linha vermelha), DSC (linha preta) 

 

A partir da Figura 47 é possível observar que o amido apresenta 77,34% de amido e 

6,23% de água em sua composição. Vê-se também que o amido perde aproximadamente 

98,92% de massa em 3 principais etapas. Sendo que a principal perda de massa ocorre 

na segunda etapa (77,34%) entre 260°C e 420°C, com um máximo na curva DTG em 

318,4°C.  

 

Analisando o perfil calorimétrico do amido em atmosfera de ar, verifica-se duas 

transições endotérmicas com temperatura de pico de 85,8°C e 286,6°C, 

respectivamente, o primeiro pico pode ser atribuído a eliminação de água continha no 

amido, já o segundo pico pode estar associado à formação de produtos de degradação 

devido à decomposição do amido. Nota-se também duas transições exotérmicas com 

temperatura de pico de 325,5°C e 356,1°C, devidas possivelmente a queima de material 

carbonoso. 
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Figura 48. Análise térmica da argila Bentogel. 

 

Na Figura 48 pode-se observar que a argila Bentogel perde aproximadamente 12,44% 

de massa em 3 etapas principais, sendo que a principal perda de massa ocorre na 

primeira etapa. Observa-se dois picos endotérmicos, o primeiro em 78,6°C relativo a 

perda de água e de umidade interlamelar, e o segundo pico entre 350°C e 550°C, que se 

refere a desidroxilação. 

 

 

 

Figura 49. Análise térmica da argila Corral. 
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A Figura 49, referente a amostra de argila Corral, mostra que ela tem dois pequenos 

eventos de perda de massa, totalizando 2,62% em perdas. Mostrando que essa argila é 

mais estável que a argila Bentogel. Analisando seu perfil  calorimétrico vemos que  

existem dois picos endotérmicos, em 127,3°C e outro em 417,8°C, respectivamente, 

devidos a perda de água de hidratação e a perda de água de desidroxilação. 

 

 

Figura 50. Análise térmica da quitosana em pó. 

 

A Figura 50 mostra o perfil calorimétrico da quitosana em pó. Verifica-se que existem 4 

etapas de perda de massa, totalizando 96,67% de perdas, sendo que a perda de massa da 

primeira etapa corresponde a volatilização da água, a etapa com perda mais significativa 

ocorre na segunda etapa com 56,69%, atribuída a degradação e desacetilação da 

quitosana . Têm-se dois eventos endométricos em 89,3°C e em outro entre 300°C e 

500°C. Observam-se também dois efeitos exotérmicos em 301,7°C e 486,9°C. 
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Figura 51. Análise térmica do filme de quitosana. 

 

Já a Figura 51 mostra o perfil calorimétrico do filme de quitosana, com ácido acético. 

Observa-se menor perda de massa, aproximadamente 94,39%, em 5 etapas, sendo que a 

maior perda de massa ocorreu na segunda etapa com 43,75% em perdas. Ocorre um 

efeito endométrico em 107°C, devido a perda de umidade, seguido por 3 efeitos 

exotérmicos, 275,4°C, 533,5°C e 583,4°C, respectivamente, devidos possivelmente a 

combustão de matéria orgânica. 

 

 

Figura 52. Análise térmica CSMMTb 
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A Figura 52 mostra o perfil calorimétrico do filme de quitosana/argila Bentogel. 

Observam-se três etapas de perda de massa, totalizando 88,32% em perdas. Sendo, que 

na segunda etapa ocorre a maior perda de massa, 42,45%, referente a degradação e 

desacetilação da quitosana. Nota-se um efeito endométrico com pico em 100,9°C e dois 

efeitos exotérmicos com picos em 278,7°C e 574.4°C. 

Comparando-se as Figuras 51 e 52, filme de quitosana e filme de quitosana/Bentogel, 

respectivamente, nota-se que o filme com argila tem menor perda de água, e menor 

número de efeitos exotérmicos. 

 

Figura 53. Análise térmica CSMMTbS 

 

Na Figura 53, observam três etapas com perda de massa, sendo a maior com 24,19%, na 

segunda etapa. As perdas totalizam 45,44% em massa. Comparando-se os filmes de 

quitosana, quitosana/Bentogel e quitosana/Bentogel/amido verifica-se que o filme 

produzido com quitosana/Bentogel/amido apresenta menor perda de água. Nota-se que 

o filme de quitosana/Bentogel com amido é o mais estável das etapas apresentadas. 
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Figura 54. Análise térmica CSMMTbSG 

 

Na Figura 54 temos a etapa final da produção dos filmes de Bentogel, pois temos 

amido, glicerina, quitosana e a argila. Observam-se 5 etapas de perda de massa, sendo a 

terceira a maior com 35, 92%, caracterizando o processo de desnaturação do polimero. 

A percentagem de perda de massa corresponde a 81,52%. Notam-se três efeitos 

endotérmicos, 102,9°C, 233,1°C e 418,3°C, respectivamente, e dois picos exotérmicos, 

504,1°C e 586,4°C. 

 

Figura 55. Análise térmica CSMMTc 
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A Figura 55 mostra o perfil calorimétrico do filme de quitosana/argila Corral. 

Observam-se 4 etapas de perda de massa, totalizando 75,13% em perdas. Sendo, que na 

segunda etapa ocorre a maior perda de massa 36,73%, referente a degradação e 

desacetilação da quitosana. Nota-se um efeito endométrico com pico em 103,2°C 

devido a perda de água de hidratação e três efeitos exotérmicos com picos em 276,6°C, 

531,0°C e 605,8°C devidos a combustão de matéria orgânica. 

 

 

Figura 56. Análise térmica CSMMTcS. 

 

A Figura 56 apresenta o perfil calorimétrico do filme de quitosana/argila Corral e 

amido. Observam-se dois efeitos endotérmicos em 109,1°C e 227,1°C devidos a perda 

de matéria orgânica e de material volátil e também um pico exotérmico em 538,8°C, 

devido a combustão de matéria orgânica. As perdas em massa totalizam 65,57%, sendo 

que a segunda etapa apresenta a maior perda em massa, 34,12%, correspondente a 

desnaturação do polímero. 
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Figura 57. Análise térmica CSMMTcSG 

 

A Figura 57 mostra o filme completo, quitosana/argila Corral, amido e glicerina.Notam-

se 4 etapas de perda de massa que totalizam 72,81%. Sendo que na terceira etapa temos 

a maior perda em massa, 33,05%, correspondendo a desnaturação e desacetilação da 

quitosana. Observam-se três picos de efeitos endotérmicos em 101,0°C, 242,7°C e 

415,2°C, respectivamente, devido a perda de água de hidratação, e um pico exotérmico, 

relativo a combustão de matéria orgânica. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os resultados de DRX indicaram que a adição da Bentogel à matriz polimérica resultou 

em nanocompósitos do tipo esfoliados, enquanto que a adição da argila Corral ao 

biopolímero final, contendo argila, amido e glicerina, resultou em nanocompósitos om 

estrutura intercala, ou intercalada/esfoliada. 

 

Os resultados apresentados de espectroscopia no infravermelho dos filmes dos 

nanocompósitos evidenciaram a intercalação da quitosana entre as lamelas das argilas 

Bentogel e Corral. 

 

Os resultados de microscopia eletrônica de varredura mostraram que os filmes formados 

apresentam boa uniformidade e homogeneidade. Os defeitos devem-se, em geral, ao uso 

de material inadequado para preparação dos filmes, uma vez que as formas de acetato  

ou PET não são totalmente uniformes, e essas deformidades apresentadas nas faces 

claras seriam resultado do molde. De maneira geral, as amostras de filme produzidos 

com argila Corral apresentaram menor quantidade de defeitos em relação aos filmes 

produzidos com argila Bentogel. 

 

Pode-se afirmar através dos resultados de análise térmica que os filmes dos 

nanocompósitos quitosana/argila apresentam significativa estabilidade, especialmente a 

altas temperaturas, e que os filmes obtidos a partir da argila Corral são mais estáveis em 

relação a argila Bentogel, sendo que a maior estabilidade em ambas argilas foi 

alcançada com adição de amido a preparação. 
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