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Resumo: Biocompósitos de amido de milho termoplástico (TPS) e óxido de grafeno (GO) foram 

obtidos por extrusão e caracterizados quanto as suas propriedades físicas. Análises de difração de 

raios-X mostraram a elevada dispersão das lamelas de grafeno no TPS pela ausência de pico a 

baixos ângulos. Imagens de microscopia eletrônica de varredura indicaram regiões ricas em GO no 

interior do material. Testes de tração indicaram que o GO conferiu maior rigidez ao TPS.   
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Abstract:  Biocomposites based on thermoplastic starch (TPS) and graphene oxide (GO) were 

obtained by melt-extrusion and characterized as their physical properties. The absence of peak at 

lower angles in X-ray diffractograms indicated high dispersion of graphene lamellae within TPS. 

Scanning electron microscopy images indicated GO-rich regions into the biocomposites. Tensile 

tests indicated that GO increase the rigidity to the TPS. 
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1. Introdução 

Dentro da categoria “biobased plastic products” (produtos plásticos derivados de 

produtos biológicos), o amido destaca-se por ser um material abundante natureza e baixo 

custo [1]. Ao ser submetido a tratamento termomecânico esse polissacarídeo dá origem ao 

amido termoplástico (TPS). Devido a sua elevada hidrofilicidade esse material apresenta 

baixa estabilidade dimensional e propriedades mecânicas empobrecidas, o que 

compromete sua aplicação como plástico biodegradável [2]. A adição de nanocargas 

lamelares como as argilas [3,4] e o grafeno [5,6] ao TPS vem sendo estudadas para 

aumentar o tempo de vida útil desse material. 

O grafeno é uma nanocarga 2D, obtido por meio da oxidação da grafite com os grupos 

funcionais hidroxila, epóxi e carboxila sobre a superfície da estrutura grafítica [7]. Devido 

sua superfície polar o GO pode ser disperso no TPS. Por isso, biocompósitos do tipo 

TPS/GO, com melhoria em propriedades mecânicas e de barreira, vem sendo reportados. 

A obtenção desses materiais baseiam-se na adição do GO ao amido granular, durante 

gelatinização do polisscarídeo  em solução e obtenção de filmes por casting [5,6]. Esse 

trabalho propõe incorporar o GO por extrusão, método mais adequado para produção em 

larga escala e avaliar a dispersão da nanocarga nas propriedades físicas do biocompósito.  
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2. Metodologia  

O óxido de grafeno foi sintetizado de acordo com a literatura [7] e caracterizado por 

diversas técnicas que comprovaram a formação do produto desejado [8]. Dispersões 

aquosas de GO sonicadas foram adicionadas na mistura amido de milho/glicerol (70/30). 

A pré-mistura foi seca e processada a temperaturas na faixa 110 – 120ºC em extrusora 

dupla-rosca Coperion ZSK 18. O teor do GO nos compósitos variou de 0,5 a 2,0% (m/m). 

O material moldado por compressão foi analisado em difratometro de raios X, criofraturado 

e analisado em microscópio eletrônico de varredura. Corpos de prova tipo V (norma ASTM 

D638-72) foram analisados em Máquina Universal de ensaios mecânicos Instron.            

3. Resultados e discussão 

A Figura 1 mostra os difratogramas de raios X. Para o óxido de grafite (traço I) o pico 

em cerca de 12° (2) corresponde ao plano 002 do grafite, com espaçamento interlamelar 

de aproximadamente 0,7nm. Para o TPS (II) o pico em cerca de 21° (2) e 13° (2), em 

menor intensidade, são atribuídas à cristalinidade do tipo VA, característica de TPS com 

teores de água inferiores a 10%. Com o aumento gradual de GO (III-VI) nos biocompósitos 

esses picos apresentaram ligeiro deslocamento para menores ângulos e indicam um 

possível acúmulo de água durante o processo de extrusão. Na região de baixos ângulos 

(elucidado a direita superior na figura 1) não foram observados picos referentes ao plano 

002 do GO, que pode ter se deslocado para ângulos (2) menores que 0,8°. Esse resultado 

sugere uma possível esfoliação das folhas de grafeno ou intercalação com espaçamento 

lamelar superior a 11nm [8]. 

 

  

As análises de SEM mostram que o TPS (Figura 2.a) tem a superfície da fratura rugosa 

indicando que esse material tem certa flexibilidade. Para os biocompósitos, a fratura 

Figura 1 - Difratogramas de raios-X na para o óxido de grafite (I), TPS (II) e TPS 

com 0,5% (III), 1,0% (IV), 1,5% (V) e 2,0% (VI) de GO. 
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apresentou-se mais lisa e com rachaduras em função do aumento de GO. A localização das 

rachaduras nas composições com 1,5 e 2,0% de GO ocorreu explicitamente em regiões 

mais escuras. Esse seria um indicativo da ocorrência de uma fase rica em GO, mais rígida, 

que tende a se romper primeiro em baixas temperaturas antes mesmo da fratura criogênica 

do material (Figura 2.b-e). Para constatar a extensão da fase rica em GO uma imagem de 

menor ampliação (500 vezes) para o híbrido TPS/GO-2,0% é apresentada na figura 2.e1. 
 

 

 

 

A tabela 1 mostra as propriedades mecânicas dos biocompósitos. À medida que o teor 

de GO aumentou, os valores de módulo (E) e de tensão na ruptura (σ) aumentaram 

expressivamente. Por outro lado, a diminuição no alongamento máximo na ruptura (εmáx) 

foi observado. Esse comportamento sugere que as lamelas de GO, altamente aderidas nas 

cadeias dos polissacarídeos, restringiram a mobilidade do TPS. Esse efeito ocorreria de 

forma mais acentuada nas fases ricas em GO, evidenciada pela análise de SEM.  

 
Tabela 1 – Propriedades mecânicas do TPS e do bicompósitos TPS/GO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra E (MPa) σ (MPa) εmáx (%) 

TPS 16,35 ± 1,90 1,7 ± 0,20 34,10 ± 3,22 

TPS / GO – 0,5% 40,82 ± 1,62 2,41 ± 0,27 13,18 ± 0,24 

TPS / GO – 1,0% 45,21 ± 2,14 3,54 ± 0,31 12,31 ± 0,50 

TPS / GO – 1,5% 54,75 ± 3,03 3,91 ± 0,29 8,14 ± 0,81 

TPS / GO – 2,0% 60,55 ± 2,91 4,11 ± 0,35 7,69 ± 0,68 

Figura 2 – Imagens de SEM para o TPS (a), híbridos de TPS com 

0,5% (b), 1,0% (c), 1,5% (d) e 2,0% (e, e1) de GO. 
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4. Conclusão 

Os grupos polares das lamelas de GO tiveram boa adesão na matriz TPS e foram 

altamente dispersas durante o processo de extrusão. Entretanto, para as composições com 

maior teor de carga, a análise de SEM indicou que no interior do material existem fases 

mais ricas em GO. O aumento no valor de módulo, que chegou a 4 vezes para o 

biocompósito com 2,0% de GO, evidencia o efeito de reforço da carga no material. Dessa 

forma o aumento expressivo na rigidez do material promoverá a melhoria na estabilidade 

dimensional do material e ampliará a aplicação desse material em itens de uso não-

prolongado ou itens descartáveis como: copos, talheres, pratos entre outros.   
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