
 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TROCA IÔNICA DA MMT-NA+ COM 
SAIS DE TERRAS RARAS PARA APLICAÇÃO EM NANOCOMPÓSITOS 

POLIMÉRICOS 
 

Isabel B. Maino1, Diego Piazza2*, Lisete C. Scienza1, Carlos A. Ferreira3, Ademir J. Zattera2 

 
1 – Universidade de Caxias do Sul (UCS) – CCET / Laboratório de Proteção Superficial e Corrosão 
Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, Bairro Petrópolis, CEP 95070-560, Caxias do Sul – RS, Brasil 

2 – Universidade de Caxias do Sul (UCS) – CCET / Laboratório de Polímeros 
3 – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) / Laboratório de Polímeros 

dpiazza1@ucs.br* 
 
Resumo: A modificação das argilas do tipo montmorilonita está associada à ciência dos materiais, despertando interesse 
científico e tecnológico por proporcionar melhorias significativas quando incorporadas em materiais poliméricos puros 
e compósitos convencionais. O processo de modificação das argilas ocorre preferencialmente através da troca iônica 
dos cátions trocáveis da sua estrutura cristalina. No presente trabalho, foi realizada a troca iônica da montmorilonita 
sódica com sais de terra rara (cério) através de duas rotas: centrifugação e filtração. As amostras foram caracterizadas 
por difração de raios-X (DRX) e por análise de energia dispersiva de raios-X (EDS). A amostra obtida pela rota de 
filtração apresentou aumento do espaçamento basal da argila, através da análise de DRX, indicando a presença dos sais 
de cério na estrutura, sendo corroborado pela análise de EDS. 
Palavras-chave: centrifugação, filtração montmorilonita, sais de cério, troca iônica. 
 

Evaluation of capacity ion exchange of MMT-Na
+
 with rare earth salts for use in polymeric 

nanocomposites  

 
Abstract: The modification of the montmorillonite clay is associated with materials science, arousing interest in science 
and technology provide significant improvements when incorporated into polymeric materials neat and conventional 
composites. The process of modification of clays occurs mainly through the ion exchange of exchangeable cations in its 
crystal structure. In this study, we performed ion exchange of sodium montmorillonite with rare earth salts (cerium) 
through two routes: centrifugation and filtration. The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD) and 
energy dispersive analysis by X-ray (EDS). The sample obtained by the filtration route showed an increase of basal clay 
by XRD, indicating the presence of salts of cerium on the structure, and corroborated by EDS analysis. 
Keywords: centrifugation, filtration, montmorillonite, cerium salts, ion exchange.  
 
Introdução  

Nanocompósitos poliméricos são definidos como uma classe de materiais formados por 

substâncias inorgânicas com dimensões nanométricas, tais como argila e outros minerais [1]. 

Argilominerais são uma classe de filossilicatos, obtidos de um intemperismo químico de 

outros silicatos da superfície terrestre . Dependendo da estrutura, das camadas e das propriedades 

específicas, como razão de aspecto, capacidade de troca iônica e absorção de água, os 

argilominerais apresentam uma vasta gama de aplicações: cerâmicas, na indústria de papel, 

indústria farmacêutica, como absorventes, catalisadores ou suporte de catalisadores, trocadores 

iônicos, entre outras [1-4]. 
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A montmorilonita (MMT), argilomineral pertencente à família das esmectitas, é a carga 

inorgânica mais utilizada na obtenção dos nanocompósitos poliméricos. A MMT apresenta placas 

de perfil irregular, flexíveis, ondulas e muito finas, apresentando espessura que pode chegar a          

1 (um) nanômetro. Composta por camadas estruturais constituídas por duas folhas tetraédricas de 

sílica com uma folha central octaédrica de alumina, unidas por átomos de oxigênio comum a ambas 

as folhas, possuem 80 % dos cátions trocáveis nas galerias e 20 % nas superfícies laterais, conforme 

ilustrado na Fig. 1 [4, 5].  

 

 

Figura 1 – Estrutura da Montmorilonita mostrando duas folhas tetraédricas de sílica com uma folha 
central octaédrica de alumina, e cátions de sódio nas galerias [5]. 

 

As argilas, atualmente apresentam uso crescente em inúmeras aplicações, devido as suas 

propriedades interessantes. No entanto, várias dessas aplicações só são possíveis após a modificação 

superficial das argilas [6]. 

A modificação das argilas está focada na ciência dos materiais, cujo objetivo é a obtenção de 

argilas organofílicas. Tal processo, geralmente ocorre através da troca-iônica dos cátions trocáveis 

(Na+), presentes na superfície e no espaço interlamelar dos argilominerais, por surfactantes 

catiônicos, como os sais de amônio quaternário, os quais possuem grupos alquila volumosos, 

proporcionando expansão entre as galerias [6-7]. 

No presente estudo, a fim de avaliar a capacidade de troca iônica da montmorilonita sódica, 

duas rotas de modificação foram incorporadas: centrifugação e filtração. As amostras foram 

caracterizadas quanto a sua morfologia por difração de raios-X (DRX). A composição química das 

amostras trocadas foi avaliada por análise de energia dispersiva de raios-X (EDS).  

 

 

5115



                                Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

Experimental  

Materiais 

 Os materiais utilizados na modificação da argila foram: montmorilonita sódica do tipo 

Cloisite® Na+ (MMT Na) fornecido pela Southern Clay Products; água deionizada; nitrato de cério 

IV e amônia P.A. ((NH4)2Ce(NO3)6 da empresa Vetec Química Fina; cloreto de cério (III) hidratado 

(CeCl3) da Sigma-Aldrich Co; e ácido sulfúrico P.A. (H2SO4) fornecido pela F.Maia Indústria e 

Comércio Ltda. 

 

Troca iônica por centrifugação  

 A troca iônica da MMT Na por centrifugação foi preparada em solução 10-4 mol.L-1 de 

nitrato de cério IV e amônia P.A., em um béquer de plástico. No recipiente foram adicionados 3 g 

de MMT Na+ previamente secada em estufa da marca DeLeo a 60 ºC, por 24 horas. A solução foi 

agitada por 1 hora em agitador mecânico da marca Velp Scientifica. Utilizando centrífuga da marca 

Novatecnica, modelo NT820, com velocidade de 5500 rpm, durante 10 minutos, foi separado o 

sobrenadante da argila da solução, e seco em estufa por 24 horas a 60 ºC. O processo ocorreu à 

temperatura ambiente de 22 ºC ± 2 ºC. 

 

Troca iônica por filtração 

 A fim de realizar a troca iônica da MMT Na pelo processo de filtração, foi preparada uma 

solução de: 0,2 molares de cloreto de cério (III) hidratado, 0,5 molares de ácido sulfúrico e 3 g de 

argila sódica previamente secada em estufa (24 horas a 60 ºC). A solução resultante foi agitada por                  

24 horas em agitador mecânico da marca Velp Scientifica, posteriormente filtrada em papel filtro 

(Double Rings 203 Ashless). A argila foi lavada em água deionizada e seca em estufa por 24 horas 

a 60 ºC. O processo ocorreu à temperatura ambiente de 22 ºC ± 2 ºC. 

  

Caracterização 

A fim de avaliar a capacidade de troca iônica da argila sódica, realizou-se a caracterização 

por: difração de raios-x (DRX) em um difratômetro SHIMADZU XRD-6000, utilizando radiação 

de cobre, com ângulo de difração Theta – 2 Theta ( - 2), varredura entre 1 e 12º e tempo fixo de 

varredura com passo de 0,05º / 5 s; e por análise de energia dispersiva de raios-X (EDS), utilizando 

detector de raios-X no microscópio SHIMADZU SSX-550 Superscan, com tensões de aceleração 

de 15 kV. 
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Resultados e Discussão  

Difração de raios-X (DRX) 

 As intensidades de espalhamento de raios-X para a argila sódica (MMT-Na) e as trocadas 

com sais de cério por centrifugação (MMT-Ce Centrifugação) e por filtração (MMT-Ce Filtração) 

são apresentadas no difratograma da Fig. 2. 

 Os espectros de DRX das amostras de MMT-Ce Filtração, apresentam deslocamento do pico 

da montmorilonita sódica (2 = 7,4º) para ângulos inferiores a 6,1º, indicando um aumento do 

espaçamento basal “d001” de 1,19 nm para valores superiores a 1,45 nm, calculados com base na 

equação de Bragg (=2dsen), Tabela 1. A amostra de MMT-Ce Centrifugação, apresentou um 

pico de maior intensidade, característico do espaçamento basal “d001”, porém os valores deste 

espaçamento (“d001” = 1,19 nm) não alteraram em comparação com os da amostra MMT Na.  

 

 
Figura 2 – Sobreposição dos espectros de raios-X da MMT Na trocada ionicamente com sais de cério por 

centrifugação (MMT-Ce Centrifugação) e por filtração (MMT-Ce Filtração). 

 

Tabela 1 – Valores do espaçamento “d001” calculados pela lei de Bragg para a argila sódica e as argilas 

trocadas com sais de cério, MMT-Ce Centrifugação e MMT-Ce Filtração. 

Amostra 2θ (º) Distância d001 (nm) 
MMT-Na 7,4 1,19 

MMT-Ce Centrifugação 7,4 1,19 
MMT-Ce Filtração 6,1 1,45 

 

A expansão do espaçamento basal “d001” observado nos difratogramas da montmorilonita 

sódica trocada ionicamente pelo método de filtração, ocorre de forma similar aos resultados obtidos 
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por Rao e Mishra [8], ao verificar um aumento do espaçamento basal da estrutura cristalina de 

montmorilonitas pilarizadas Al-Ce e Zr-Ce. A ligação de cério com a argila depende da quantidade 

de Ce na solução e apresenta uma tendência a saturação [9].   

O resultado negativo quanto à troca iônica por centrifugação, pode ter ocorrido devido à 

agregação de partículas de argila (MMT), sendo um fator limitante a liberação de Ce, diminuindo a 

troca [8]. 

 

Análise de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS) 

 Os espectros de EDS mostram uma linha kα1 da distribuição espacial dos elementos 

químicos das argilas trocadas com sais de cério, Fig.3 e Fig.4. 
  

 
Figura 3 – Espectro de EDS da amostra trocada por centrifugação (MMT-Ce Centrifugação). 

  

 
Figura 4 – Espectro de EDS da amostra trocada por filtração (MMT-Ce Filtração). 

 

Os resultados de EDS apresentados nas Fig. 3 e Fig. 4, de forma contrária os resultados da 

literatura [10] indicam que não houve troca iônica dos sais de sódio (Na) pelos sais de cério (Ce), 
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podendo ser observado à presença do indicativo do elemento químico sódio em ambos os espectros 

citados anteriormente. Porém, observa-se na Fig. 4 a existência de sais de cério na amostra, 

indicando uma tendência à saturação do cério na amostra de argila através da troca iônica por 

filtração. 

 

Conclusões  

A fim de avaliar a modificação da MMT-Na por troca iônica com sais de cério para 

aplicação em nanocompósitos poliméricos, desenvolveram-se duas rotas químicas: centrifugação e 

filtração. Os resultados permitem concluir que: 

 A amostra obtida pela rota de filtração apresentou aumento do espaçamento basal da argila, 

através da análise de DRX, indicando a presença dos sais de cério na estrutura, sendo 

corroborado pela análise de EDS.  
 A presença de sais de cério na amostra obtida pela rota de filtração pode ser um indicativo 

de impregnação do Ce na estrutura cristalina da montmorilonita. 
Os resultados obtidos desta investigação evidenciam um potencial tecnológico e científico 

da utilização de sais de cério na obtenção de nanocompósitos poliméricos, devido à interação cério-

argila associada a sua capacidade regenerativa. 
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