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RESUMO – Filmes biodegradáveis são vantajosos em relação aos convencionais, 

devido a sua biodegradabilidade e sua matéria-prima ser renovável, porém, 

geralmente, perdem em propriedades mecânicas e funcionais. Para melhoria dessas 

propriedades, neste trabalho o efeito da adição da argila montmorillonita (MMT) 

em filmes com diferentes fontes de amido (mandioca e babaçu) foi avaliada, quanto 

às propriedades mecânicas, funcionais e ópticas. Notou-se que o teor de amilose da 

fonte amilácea é um fator importante para as propriedades dos filmes e para o efeito 

dos aditivos empregados. A fécula de mandioca (amilose: 19,7 g/100 g) gerou filmes 

com maior flexibilidade, molhabilidade, menor rigidez, resistência, diferença de cor 

e opacidade que os filmes de babaçu (amilose: 38,9 g/100 g). A adição da MMT para 

os filmes de babaçu não promoveu diferenças significativas das propriedades 

mecânicas, enquanto que filmes de fécula de mandioca apresentaram redução de 

flexibilidade e aumento de rigidez e resistência. A MMT promoveu filmes de babaçu 

e de mandioca com menor teor de umidade e solubilidade, reduziu a molhabilidade 

dos filmes de babaçu e a permeabilidade ao vapor de água dos filmes de mandioca. 

Portanto, a presença da MMT atuou diferentemente para cada tipo de fonte 

amilácea, principalmente devido aos seus diferentes teores de amilose. Assim, nota-

se que o comportamento final da matriz é resultado da interação de todos os 

componentes presentes.   

 

1. INTRODUÇÃO  

Os plásticos convencionais possuem como matéria-prima um recurso não renovável e 

limitado, o petróleo, e apresentam considerável participação no lixo gerado, levando anos para 

se decompor. Neste contexto, desde os anos 80, os filmes biodegradáveis têm despertado o 

interesse de pesquisadores como substitutos em potencial para estes plásticos convencionais 

(Soroudi; Jakubowicz, 2013). 

Os filmes biodegradáveis são, geralmente, produzidos com materiais biológicos, como 

polissacarídeos, proteínas, lipídios e derivados (Gontard et al., 1992). O amido tem apresentado 

boas características para a produção de filmes biodegradáveis, por serem transparentes, fáceis de 

processar, boa barreira contra gases, biodegradáveis e compatíveis com outros materiais, o que 



 

 

facilita sua elaboração. No entanto, apresentam alta solubilidade e permeabilidade ao vapor de 

água, são muito higroscópicos, frágeis e quebradiços (Acosta et al., 2013). Recentemente, 

aditivos têm sido estudados para melhorar as propriedades físico-químicas dos filmes, com 

desempenho comparável ao de filmes de origem sintética (Croisier; Jérôme, 2013). Exemplo 

deste tipo de aditivo é a argila montmorillonita que pertence ao grupo esmectita com estrutura 

em camadas e apresenta grande capacidade de adsorção de moléculas poliméricas devido sua 

estrutura de cristal único (Günister et al., 2007).  

Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver filmes biodegradáveis produzidos a partir 

de diferentes fontes amiláceas (mandioca e babaçu) e avaliar o efeito nas suas propriedades 

mecânicas, funcionais e ópticas, ao serem reforçados com montmorillonita.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Materiais 

   A fécula de mandioca - M (teor de amido: 84 g/100 g; amilose: 19,7 g/100 g) foi fornecida 

pela Cargill Agrícola S.A. O amido de babaçu - B (teor de amido: 88 g /100 g; amilose: 38,9 

g/100 g) foi extraído do mesocarpo (fornecido pela Florestas Brasileiras Ltda.) conforme 

descrito em Maniglia et al. (2017). O plastificante empregado foi: glicerol (pureza: 99,5%, 

Sigma-Aldrich), e o reforçador: argila natural de montmorillonita - MMT (Argel T, Bentonit 

União).  

2.2 Elaboração dos filmes 

Foram elaborados filmes de fécula de mandioca e amido de babaçu, sem e com MMT, a 

partir da técnica de casting (Gontard et al., 1992). Uma dispersão com concentração de 1 g de 

MMT/100 g de amido foi submetida por alto cisalhamento em Ultra-Turrax (Gehaka, Brasil) 

(10.000 rpm - 30 min), seguida por 30 min em banho de ultrassom (UNIQUE, Brasil: 25 kHz e 

154 W). A solução foi mantida em repouso por 24 h (10 °C) antes do seu uso. A solução 

filmogênica foi preparada a partir de suspensão de 5 g/100 g de amido em água mili-Q, a qual 

foi homogeneizada em Ultra-Turrax (10.000 rpm - 10 min), seguida de aquecimento a 80 °C (45 

min) sob agitação magnética (Gehaka, Brasil). O glicerol (25 g/100 g de amido) foi adicionado 

e a solução manteve-se sob aquecimento por 15 min, seguida de imersão em banho de ultrassom 

por 30 min (retirada de bolhas). A solução foi vertida em placas de acrílico (0,15 g/m²), e secas 

por 12 h a (35 °C, 45 % UR) em estufa (Nova Ética, Brasil). Os filmes secos foram 

acondicionados a 75 % UR e temperatura ambiente por 48 h antes da sua caracterização. 

2.3 Caracterização dos biofilmes 

Espessura: espessura média resultante de 10 medições em posições aleatórias usando um 

micrômetro digital Zaas- Precision de ponta plana (resolução de 1 μm).  Umidade: ASTM D644-

04 (ASTM, 2004). Solubilidade: método de Gontard et al. (1992). Propriedades mecânicas: 

testes mecânicos realizados no texturômetro (SMS, modelo XT2i Plus, Inglaterra) e avaliados no 

software Texture Exponent (versão 4.0.13.0) de acordo com o método ASTM D882-12 (ASTM, 

2012). Permeabilidade ao vapor d’água (PVA): ASTM E96/E96M-16 (2016). Molhabilidade 

(higroscopicidade): obtido por medições de ângulo de contato utilizando o equipamento OCA -

20 Dataphysiscs (Alemanha) a partir de imagens de uma gota de água. Diferença de cor e 

opacidade: obtidos pelo método Hunterlab (2008) utilizando o espectrofotômetro ColorQuest 

XE (HunterLab, USA), D65/10°. Para cálculo de ΔE* considerou-se as diferenças entre os 

parâmetros das amostras e de um padrão branco (L* = 93.49, a* = −0.77, b* = 1.40). Análise 



 

 

estatística: teste de Tukey de comparações múltiplas (nível significância 5 %) fora realizado 

usando software Statgraphics Centurion XVI. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO              

A Tabela 1 apresenta as propriedades mecânicas, funcionais e ópticas dos filmes de fécula 

de mandioca (M) e amido de babaçu (B) sem e com MMT (M/MMT e B/MMT). 

Tabela 1 - Propriedades mecânicas, funcionais e ópticas dos filmes  

 M M/MMT B B/MMT 

Espessura (µm) 72±6a 72±4a 73±7a 65±12a 

Elongação (%) 50,25±2,87a 40,41±4,98b 30,33±3,77c 28,51±1,90c 

Tensão (MPa) 1,17±0,17c 2,04±0,49b 3,94±0,66a 3,37±0,30a 

Módulo de Young  (MPa) 123,89±17,63c 289,80±98,74b 1400,56±172,74a 1160,76±236,62a 

Umidade (%) 24,19±1,30a 22,07±1,70a 23,38±0,52a 21,52±1,81a 

Solubilidade (%) 56,40±1,98a 49,42±0,25b 53,12±1,79a 45,87±0,66c 

Ângulo de contato (°) 38,03±2,16c 36,78±2,44c 47,12±1,86b 75,80±2,81a 

PVA×10-7 (g/s m kPa) 3,96±0,27a 2,33±0,19c 3,17±0,19b 3,10±0,12b 

ΔE* 4,31±0,03b 4,24±0,06b 62,23±1,87a 61,62±1,11a 

Opacidade (%) 9,15±1,06b 11,8±1,27b 38,95±0,21a 43,65±0,07b 
M: filmes de fécula de mandioca e M/MMT: filmes de fécula de mandioca com montmorillonita; B: filmes de amido de babaçu e B/MMT: filmes 

de amido de babaçu com montmorillonita;  
Letras diferentes na mesma linha representam diferença significativa entre os filmes, de acordo com o teste de Tukey (p <0,05). 

Observa-se que os filmes M apresentaram maior flexibilidade, menor resistência e rigidez 

que os filmes B. A adição de MMT nos filmes M proporcionou uma redução da elongação (20 

%) e aumento na resistência (75 %) e rigidez (134 %). Para os filmes B, a adição de MMT não 

causou efeito nas propriedades mecânicas. Nota-se que a dispersão completa de MMT em um 

polímero pode otimizar o número de elementos de reforço disponíveis para transportar uma carga 

aplicada, permitindo tal melhoria de tração (Chung et al., 2010). Os filmes B podem não ter 

sofrido este efeito devido às fortes interações já existentes pela maior quantidade das cadeias 

lineares da amilose, que interagem por ligações de hidrogênio em maior extensão que as cadeias 

ramificadas de amilopectina (Rindlav et al., 1998).  

A adição de MMT promoveu a formação de filmes M e B menos solúveis e para filmes B, 

maior hidrofobicidade. A solubilidade pode ter diminuído com a adição de MMT, devido às 

fortes ligações de hidrogênio formadas entre argila e grupos hidroxila do amido (Beigzadeh et 

al., 2016). A maior hidrofobicidade dos filmes B/MMT pode ser devido a presença de maior teor 

de amilose no amido que sofreu fortes ligações de hidrogênio com a MMT, formando uma matriz 

mais interligada, com menos sítios livres para interagir com a água (Li et al., 2008). Os filmes M 

apresentaram maior molhabilidade que filmes B. Matriz com maior teor de cadeias ramificadas 

da amilopectina apresenta menos interações entre os polímeros, ou seja, mais sítios livres para 

interagir com a água (Wurzburg, 1986b). A adição de MMT causou efeito na PVA apenas para 

os filmes M (reduziu seu valor). Quando a matriz é estruturada por reforçadores, uma via tortuosa 

é formada ao longo do filme incrementando assim o comprimento do caminho de difusão da 

molécula de água, diminuindo assim a sua PVA (Staroszczyk et al., 2017). Este efeito pode ter 

ocorrido apenas para a mandioca, devido ao seu menor teor de amilose, que facilita a difusão das 

moléculas de água através de sua estrutura (Mehyar; Han, 2004). Assim, a MMT pode ter sido 

melhor distribuída na matriz polimérica, melhorando a área de superfície efetiva disponível, 

criando assim um caminho mais tortuoso para a passagem do vapor de água. No caso do babaçu, 



 

 

o maior teor de amilose já confere um caminho mais tortuoso, não sofrendo grandes mudanças 

quando a MMT é adicionada.  

Pela Tabela 1 nota-se que os filmes M apresentam menor diferença de cor e opacidade que 

os filmes B, isso se deve as características de cor diferentes de cada fonte amilácea. A baixa 

concentração de MMT utilizada nos filmes não contribuiu significativamente com a sua core, no 

entanto foi capaz de alterar a opacidade dos filmes de babaçu. 

4. CONCLUSÃO 

Nota-se que a diferença no teor de amilose das diferentes fontes amiláceas empregadas 

(mandioca e babaçu) é um fator importante para as propriedades finais dos filmes, além da 

presença do reforçador (MMT) empregado.  
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