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Este trabalho descreve a organofilização de uma bentonita sódica de origem argentina com um sal quaternário de 
amônio, por duas metodologias: troca de cátions em dispersão aquosa e intercalação em meio semi-sólido. As amostras 
modificadas foram utilizadas na preparação de nanocompósitos, com matriz de polipropileno tendo como agente 
compatibilizante o polipropileno enxertado com anidrido maleico, através da técnica de intercalação do fundido 
utilizando uma microextrusora de dupla rosca. As bentonitas organofílicas foram caracterizadas pelo teste da 
capacidade de inchamento em água e em xileno e por difração de raios-X e os nanocompósitos foram caracterizados por 
difração de raios-X e microscopia eletrônica de transmissão.  Os resultados mostram que foram obtidos nanocompósitos 
com estruturas parcialmente intercaladas e esfoliadas. 
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Evaluation of the acquirement of nanocomposites of polypropylene and a bentonite organophilized by different 
methodologies 

 
This work describes the organophilization of an argentinean sodium bentonite with a quaternary ammo nium salt, by two 
methodologies: cation exchange in aqueous dispersion and intercalation in semi-solid mediu m. The modified samples 
were used in the preparation of nanocomposites, with polypropylene as a matrix and polypropylene-graft-maleic 
anhydride as a coupling agent, through melt intercalation by using a twin-screw microextruder.   The organophilic  
bentonites were characterized by the swelling capacity test in water and in xylene and by X-ray diffraction, and the 
nanocomposites were characterized by X-ray diffraction and transmission electronic microscopy.  The results showed 
that were obtained nanocomposites with structures partially intercalated and exfoliated.  
 
Keywords : bentonite, organophilic clay, nanocomposite, polypropylene.  
 
 
Introdução  
Nanocompósitos poliméricos constituem uma classe de materiais compósitos em que um agente de 

reforço (nanocargas), contendo pelo menos uma dimensão em escala nanométrica, é disperso em 

nível nanométrico em uma matriz polimérica [1].  Atualmente, os sistemas baseados em polímeros e 

argilas organofílicas representam um dos mais avançados em tecnologia de polímeros, e são uma 

alternativa aos compósitos convencionais e blendas. 

Os sistemas mais comuns são os de matrizes poliméricas e argilas organofílicas.  No entanto, outros 

agentes de reforço como alumina, nanotubos de carbono, ouro, prata e grafita, embora em menor 

escala, também vêm sendo utilizados [2]. 

Devido às interações interfaciais que ocorrem em nível nanométrico esses materiais são produzidos 

com uma baixa porcentagem do agente de reforço quando comparados a um compósito 



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 
 

convencional, porém apresentam densidade menor e propriedades mecânicas, térmicas, de barreira e 

retardância à chama superiores [3].   

A preparação de nanocompósitos de polímeros e argilas organofílicas pode ser realizada por 

diferentes técnicas, no entanto, a intercalação do fundido é o método mais adequado para ser 

empregado em uma escala industrial por ser versátil e também mais adequado do ponto de vista 

ambiental por não requerer solventes. Basicamente, a mistura entre a argila organofílica e o 

polímero é feita com o polímero no estado fundido, geralmente através de processos de extrusão.  

Se a argila organofílica tem compatibilidade com o polímero, as cadeias poliméricas migram para 

lacunas existentes entre as camadas de argila formando o nanocompósito [1, 3, 4]. 

Três principais tipos de estruturas, representados na Figura 1, podem ser obtidos quando uma argila 

organofílica é dispersa em uma matriz polimérica: estrutura de fase separada, quando as cadeias 

poliméricas não intercalam as camadas de argila levando à obtenção de uma estrutura de 

propriedades similares às de um compósito convencional; estrutura intercalada, quando as cadeias 

poliméricas são intercaladas entre as camadas de argila, formando uma estrutura multicamada bem 

ordenada, que apresenta propriedades superiores à de um compósito convencional; e estrutura 

esfoliada, onde a argila é completa e uniformemente dispersa em uma matriz polimérica, maximiza 

as interações polímero-argila e leva a significativas melhorias nas propriedades físicas e mecânicas 

do material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Tipos de estruturas dos nanocompósitos [5] 

 

Nanocompósitos poliméricos estão sendo empregados principalmente nas áreas de embalagens e 

automobilística, no entanto, também são empregados nas indústrias aeroespaciais e eletrônicas e em 

aplicações biotecnológicas [5, 6, 7].  
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O trabalho tem como objetivo apresentar as características de nanocompósitos preparados a partir 

de uma matriz de polipropileno e uma bentonita argentina previamente organofílizada por duas 

metodologias diferentes.  A intercalação do fundido foi feita utilizando-se uma microextrusora dupla 

rosca.

 
Experimental  
Neste trabalho uma bentonita sódica de origem argentina, denominas BA-S, com capacidade de 

troca de cátions (CTC) de 81 meq/100 g de argila (previamente medida pelo método de adsorção do 

azul de metileno) foi submetida a duas metodologias de organofilização utilizando-se o sal 

quaternário de amônio cloreto de diestearildimetilamônio Praepagen WB da Clariant. As 

metodologias foram troca de cátions em dispersão aquosa e intercalação dos cátions orgânicos em 

meio semi-sólido. 

A organofilização em dispersão aquosa consistiu em dispersar a argila em água aquecida a 60ºC por 

30 minutos e após dispersão adicionar o agente de modificação, o cloreto de 

diestearildimetilamônio na concentração de 40,8% em massa (proporção de 120 meq/ 100g), e 

manter a solução em agitação rigorosa por mais 1 h na temperatura de 60ºC. O cloreto de 

diestearildimetilamônio foi utilizado em excesso, com relação à capacidade de troca de cátions das 

bentonitas para garantir a ocorrência da troca de cátions. A adição do sal quaternário de amônio na 

proporção de 120 meq/100 g de argila foi feita com base no trabalho de Xi et al. (2004) [8], que 

mostrou que o espaçamento basal de uma montmorilonita organofilizada com cátions 

octadeciltrimetilamônio atinge um platô a partir da adição do sal orgânico na proporção de 1,5 vez a 

CTC da argila. Terminado o período de agitação a argila foi filtrada, lavada com água destilada a 

60ºC para retirar o excesso de sal que não reagiu, seca em estufa a 60ºC, desaglomerada e passada 

em peneira ABNT nº 200 para controle da granulometria. A bentonita foi identificada como        

BA-O1. 

A organofilização em meio semi-sólido, foi utilizada como técnica alternativa à troca de cátions em 

dispersão aquosa, convencionalmente empregada, por ser uma metodologia mais rápida e prática, 

além de não requerer grande quantidade de água, o que torna o processo mais adequado do ponto de 

vista ambiental. Consistiu em misturar a bentonita seca com o cloreto de diestearildimetilamônio, 

também na concentração de 40,8% em massa, para obter uma massa homogênea. Em seguida, com 

o objetivo de facilitar a homogeneização da mistura e conseqüentemente a intercalação dos cátions 

diestearildimetilamônio entre as camadas de argilomineral, foi adicionada água destilada aquecida a 

60ºC, em quantidade equivalente à massa de bentonita.  Após a água ser adicionada a massa foi 

homogeneizada novamente, por aproximadamente cinco minutos, seca a 60ºC, desaglomerada e 
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passada em peneira ABNT nº 200 para controle da granulometria. A bentonita foi identificada como 

BA-O2. 

Para avaliar o caráter organofílico foi utilizado o teste de inchamento em água e em xileno. A 

medida da capacidade de inchamento foi realizada com base no método de Foster [9].  Basicamente, 

o método consiste em passar 1 g de argila em peneira ABNT nº 200 (74 ? m) e adicionar lentamente 

em 100 mL de água destila em proveta sem agitação, deixar em repouso por 24 horas à temperatura 

ambiente e então realizar a medida do volume da massa de argila inchada, em mL/g.  

Após a leitura do inchamento de 24 horas em repouso foi também realizado o procedimento 

adotado por Díaz (1994) [10].  Nessa segunda etapa do teste, as bentonitas foram submetidas à 

agitação mecânica com bagueta de vidro durante cinco minutos e deixadas novamente em repouso 

por mais 24 horas, totalizando um tempo de imersão em água de 48 horas, e então foi realizada a 

nova medida do inchamento.  

Para avaliar a intercalação dos cátions orgânicos nas galerias do argilomineral presente na bentonita 

foi utilizada a técnica de difração de raios-X. Foram avaliadas ambas bentonitas na forma sódica e 

após a organofilização a fim de se comparar mudanças nos espaçamentos basais. As análises foram 

realizadas no equipamento da marca Shimadzu, modelo XRD 7000, instalado no Instituto de 

Química da UNICAMP, com varredura na faixa de 2,0 a 10,0º (2? ), velocidade de varredura de 

2º/min, passo de 0,02º, corrente 30 mA e voltagem 40 kV.  

Os nanocompósitos de polipropileno/bentonita organofílica foram preparados através da 

intercalação do fundido.  O polipropileno utilizado foi o Polibrasil?  XM6150K da Quattor e o 

polipropileno enxertado com o anidrido maleico foi o OREVAC CA-100 da Atofina. A composição 

adotada foi de 80% de polipropileno, 15% de polipropileno enxertado com anidrido maléico e 5% 

de bentonita organofílica.  Essa composição foi definida com base em trabalho prévio [11], onde 

foram preparadas composições contendo 2,5%, 5%, 7,5% e 10% de argila organofílica comercial, e 

entre essas quatro composições a que continha 5% de argila organofílica apresentou me lhor 

dispersão da argila com estrutura esfoliada.  As misturas do polipropileno, polipropileno enxertado 

com anidrido maléico e as bentonitas organofílicas foram processadas em uma microextrusora de 

dupla rosca HAAKE MiniLab II, Figura 2, da Thermo Fischer Scientific, instalada no laboratório da 

própria empresa na Alemanha. Após fusão do material, a amostra foi processada por 15 minutos 

(tempo suficiente para obter uma amostra homogênea).  As roscas operaram com movimento        

co-rotante a uma velocidade de 100 rpm e a temperatura utilizada durante o processamento foi 

180ºC (pois o equipamento opera com apenas uma zona de temperatura).  Os nanocompósitos 

foram identificados respectivamente conforme as bentonitas organofílicas de origem em            

Nano-BA-O1 e Nano-BA-O2. 
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Figura 2 – Microextrusora MiniLab II  

 

Os nanocompósitos também foram caracterizados com relação ao tipo de estrutura obtida por 

difração de raios-X, nas mesmas condições e equipamento utilizados para as bentonitas. A dispersão 

da argila organofílica na matriz e a estrutura também foram avaliados por microscopia eletrônica de 

transmissão. As amostras com espessura de 50 nm foram crioultramicrotomadas a -60oC no 

micrótomo da marca Leica modelo Reichert Ultracut FC4, e as análises foram realizadas no 

equipamento da marca Phillips modelo CM120, que foi operado a 120kV.  Ambos os equipamentos 

utilizados são do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. 

 
Resultados e Discussão  
A Tabela 1 mostra o volume de 1 g da bentonitas sódica e organofílicas secas e após o teste da 

capacidade de inchamento em água e em xileno. 

 
Tabela 1  – Inchamentos em água e em xileno das bentonitas sódica e organofílicas 

Bentonita V massa seca 

(mL/g) 

I1 em água 

(mL/g) 

I2 em água 

(mL/g) 

I1 em xileno  

(mL/g) 

I2 em xileno  

(mL/g) 

BA-S 1,5 15 9 (FS) / 95 (FD) ~ 2 ~ 2 

BA-O1 2,1 ~ 2 ~ 2 14 43 

BA-O2 1,9 ~ 2 ~ 2 12 41 

V= volume; I1 = inchamento após repouso de 24 horas sem agitação; I2 = inchamento após agitação e repouso por 24 horas;                                         

FS = fase sedimentada; FD = fase dispersa 

 

A bentonita sódica, BA-S, apresentou um inchamento significativo em água comparado ao volumes 

seco. Na primeira etapa do teste, I1, o inchamento após repouso de 24 sem agitação foi de 15 mL, 

na segunda etapa do teste, após agitação e repouso por mais 24 horas a bentonita apresentou duas 

fases, uma fase sedimentada com inchamento e 5 mL e uma fase dispersa com inchamento de 95 

mL.  Porém essa bentonita, não apresentou inchamento em xileno, caracterizando assim, seu caráter 
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hidrofílico / organofóbico. O inchamento de argilas quando colocadas em contato com a água 

ocorre porque as superfícies externa e interna das camadas de argilomineral podem ser hidratadas.   

Após a organofilização, ao contrário da bentonita sódica, ambas as bentonitas BA-O1 e BA-O2 não 

apresentaram inchamento em água, mas apresentaram inchamento significativo em xileno, sendo 

observados maiores inchamentos após agitação e repouso por 24 horas, o que mostra que a 

dispersão da argila organofílica é favorecida pelo cisalhamento, sendo um forte indicativo de que as 

bentonitas organofílicas em estudo tem potencial para serem dispersas no processamento dos 

nanocompósitos pela ação do cisalhamento.  Os resultados caracterizam o caráter organofílico 

/hidrofóbico adquirido. O inchamento ocorre devido à difusão de moléculas de solvente entre as 

camadas de argilomineral (nas galerias e nas superfícies), sendo favorecido pelo  balanço entre a 

natureza do xileno, que é um composto de baixa polaridade e as cadeias alquílicas dos cátions 

diestearildimetilamônio intercalados entre as camadas de argilomineral presentes nas bentonitas que 

tem como objetivo reduzir a polaridade das mesmas tornando-as mais compatíveis com polímeros 

apolares.   

Os difratogramas das bentonitas sódica e organofílicas e dos nanocompósitos são apresentados na 

Figura 3, e os ângulos de difração e espaçamentos basais são resumidos na Tabela 2. A bentonita 

sódica apresentou pico de difração associado ao plano (001) em 6,92º (2?), que corresponde ao 

espaçamento basal de 1,28 nm. Após a organofilização em dispersão aquosa e em meio semi-sólido 

as bentonitas apresentaram três picos de difração na região entre 1,4 a 10,0º (2?), um na região de 2º 

(2?), um na região de 4º (2? ) e outro na mesma região onde aparecem os picos de difração da 

bentonitas sódicas, entre 6-7º (2?).   

 
Tabela 2 – Ângulos de difração e espaçamentos basais da bentonita sódica, bentonitas organofílicas e nanocompósitos 

Bentonita 2?  - 2º d (nm) 2?  - 4° d (nm) 2?  - 6-7° d (nm) 

BA-S - - - - 6,92 1,28 

BA-O1 2,52 3,50 4,90 1,80 7,16 1,23 

BA-O2 2,34 3,77 4,54 1,94 6,70 1,32 

Nano-BA-O1 2,30 3,84 4,58 1,93 6,72 1,31 

Nano-BA-O2 - - - - - - 
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Figura 3 – Difratogramas da bentonita sódica, bentonitas organofílicas e nanocompósitos 

 

O aparecimento dos três picos de difração pode ser relacionado com duas hipóteses.  A primeira 

hipótese é que a presença dos três picos de difração pode ser devido a diferentes níveis de 

orientação dos cátions diestearildimetilamônio entre as camadas do argilomineral.  A segunda 

hipótese é que os cátions diestearildimetilamônio podem ter adquirido uma estrutura altamente 

ordenada e que os três picos de difração podem ser reflexões dos planos (001), (002) e (003), 

respectivamente.  No entanto, considerando o principal pico de difração associado ao plano (001) é 

possível observar que ocorreu intercalação dos cátions diestearildimetilamônio. 

Após o processamento dos nanocompósitos com as respectivas bentonitas organofílicas, foi 

observado que o Nano-BA-O1, manteve a estrutura original da bentonita organofílica, no entanto, 

apresentou maior espaçamento basal indicando uma estrutura intercalada.  

Para o Nano-BA-O2 houve desaparecimento dos picos de difração, o que é uma forte evidência de 

que uma estrutura esfoliada foi formada. 

As micrografias dos nanocompósitos preparados com as bentonitas organofílicas obtidas por ambas 

as metodologias mostram que ocorreu uma boa dispersão das mesmas na matriz polimérica, 

conforme pode ser observado nas Figuras 4.a e 4.b. A micrografia do Nano-BA-O1 mostra uma fase 

dispersa com característica de camadas flexíveis e altamente espalhadas por toda a extensão, com 

tom claro e uma fase dispersa com empilhamento de camadas com alinhamento definido e 

coloração mais escura. Também apresenta partículas que abriram e não dispersaram.  Os resultados 

indicam uma boa dispersão onde há mistura de esfoliação com intercalação. 

Na microscopia do Nano-BA-O2 pode ser observada uma fase dispersa com característica de 

camadas flexíveis e altamente espalhadas por toda a extensão, com tom claro.  Não apresenta 
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partículas que abriram e não se dispersaram, aglomerados ou impurezas, o que mostra que houve 

uma ótima dispersão onde predomina esfoliação. 

 

    
 
 

Figura 4 – Micrografias dos nanocompósitos: a) Nano-BA-O1 e b)Nano-BA-O2 

 

 
Conclusões  
A bentonita sódica teve os cátions orgânicos intercalados por ambas as metodologias, indicando que 

as mesmas foram eficientes na organofilização. Comparando os resultados da capacidade de 

inchamento em água e em xileno das bentonitas sódica e organofílicas, foi respectivamente 

caracterizado o caráter hidrofílico/organofóbico e hidrofóbico/organofílico das mesmas. 

Adicionalmente, com a metodologia de intercalação em meio semi-sólido foram obtidos resultados 

similares com relação aos espaçamentos basais, o que mostra que a mesma pode ser utilizada como 

metodologia alternativa, sendo de execução mais fácil e rápida do que a técnica de troca de cátions 

em dispersão aquosa. 

A preparação dos nanocompósitos na microextrusora foi eficiente, pois foram obtidos 

nanocompósitos com estruturas parcialmente intercaladas e esfoliadas com ambas as bentonitas. 

Uma melhor dispersão com esfoliação na amostra preparada com a bentonita organofilizada em 

meio semi-sólido. 

A bentonita sódica argentina mostrou ter potencial para obtenção de bentonitas organofílicas para 

nanocompósitos.  
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