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RESUMO 
 

Neste trabalho uma argila bentonítica, proveniente do Estado da Paraíba foi 

purificada (remoção da matéria orgânica) e em seguida modificada com os 

surfactantes: brometo de cetil trimetil amônio (Cetremide) e brometo de tributil 

hexadecil fosfônio (Fosfônio) visando obter argilas organofílicas para serem 

incorporadas em filmes poliméricos. As argilas foram caracterizadas por difração de 

raios-X (DRX), termogravimetria (TG) e espectroscopia na região do infravermelho 

(FTIR) e os filmes por difração de raios-X (DRX). Os resultados mostraram que a 

distância interplanar basal da bentonita modificada com os sais, Fosfônio e 

Cetremide, apresentou valores superiores aos da bentonita natural, confirmando 

assim, a intercalação dos cátions orgânicos entre as galerias da argila e, portanto, a 

obtenção de argilas organofílicas e que o tipo de argila organofílica influenciou na 

morfologia dos filmes poliméricos obtidos. 

Palavras-chave: argila bentonítica, surfactantes, argilas organofílicas, filmes 
poliméricos. 

INTRODUÇÃO 

Bentonitas modificadas quimicamente (argilas organofílicas) têm sido 

empregadas nas mais diversas aplicações tais como: adsorventes, agentes de 

controle reológico, tintas, cosméticos, fluidos de perfuração de petróleo, produtos de 

higiene, etc.(1,2) e mais recentemente como aditivo nanométrico em polímeros para 

obtenção de nanocompósitos (3-9). 
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A modificação das argilas naturais ou purificadas com sais orgânicos, bem 

como do uso de agentes compatibilizantes, permitem a intercalação de polímeros de 

baixa polaridade (hidrofóbicos) – como o polipropileno – entre as camadas do 

mineral (hidrofílico), e eventualmente a exfoliação da argila para obter uma 

dispersão de plaquetas individuais ou em pequenas pilhas (tactóides) em escala 

nanométrica. Uma técnica particularmente apropriada para termoplásticos é a 

dispersão da argila no polímero fundido sob efeito de uma elevada taxa de 

deformação (cisalhamento e/ou extensão),operação realizada em misturadores 

convencionais sem a necessidade do emprego de solventes(10,11). 

O procedimento de modificação química da bentonita é uma etapa fundamental 

para preparação de nanocompósitos poliméricos. Cátions quaternários de amônio, 

fosfônio, imidazólio e surfactantes policatiônicos podem ser usados para tal 

finalidade (12). A grande importância desta carga (bentonita organofílica) se deve ao 

fato de que uma pequena quantidade destas partículas (menos de 5 % em massa), 

uniformemente dispersas em uma matriz polimérica, pode resultar em 

melhoramentos das propriedades do polímero como módulo, resistência mecânica, 

resistência térmica, estabilidade dimensional, propriedades de barreira, retardância 

de chama e propriedades ópticas (11). 

O melhoramento de propriedades como de barreia a gases e ao vapor d’água 

poderia ampliar a gama de aplicações de polímeros convencionais, a exemplo do 

polipropileno e polietileno, e permitir que tais polímeros sejam empregados na 

produção de filmes poliméricos para embalagens alimentícias. Dentro desse 

contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência do tipo de argila organofílica 

na morfologia de filmes poliméricos PP/argila para possível aplicação no setor de 

embalagens.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  
Neste estudo foi empregada a bentonita Argel 35 (AN), fornecida pela Bentonit 

União Nordeste (BUN) - Campina Grande/PB, com capacidade de troca cátions 

(CTC) de 92 meq/100g de argila, conforme determinada anteriormente (12). Esta 

argila foi purificada de acordo com procedimento reportado por Araújo et al. 

(2007)(13) visando à remoção de matéria orgânica e codificada como AP. Os sais 

orgânicos brometo de cetil trimetil amônio (PM de 364,45 g/mol) – Cetremide (C) e 

brometo de tributil hexadecil fosfônio (PM de 507,65 g/mol) – Fosfônio (F), 
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fornecidos pela Vetec e Aldrich, respectivamente, foram empregados na modificação 

orgânica das argilas natural e purificada. 

O polipropileno (PP) empregado na preparação dos filmes de nanocompósitos 

foi o PP HP525M (índice de fluidez de 8,0 g/10min a 230°C/2,16 Kg - ASTM D 

1238), produzido pela Quattor e fornecido pela Felinto - Campina Grande/PB. O 

Polipropileno modificado com anidrido maleico (PP-g-AM), com 1% em massa de 

anidrido maléico, de nome comercial Polybond®3200 (índice de fluidez de 115 g/10 

min a 190°C/2,16 Kg e temperatura de fusão de 160 – 170°C) foi utilizado como 

compatibilizante. 

Modificação Orgânica das Argilas 

As bentonitas, natural (AN) e purificada (AP), foram modificadas organicamente 

por uma reação de troca catiônica com o sal Cetremide (C) e a mistura dos sais 

Cetremide e Fosfônio (CF), de acordo com procedimento previamente reportado (8) 

em que os surfactantes, em quantidades equivalentes a 140% (Cetremide) e 98-2% 

(Cetremide-Fosfônio) da CTC da argila, foram adicionados às dispersões aquosas 

aquecidas (70 ± 5 ºC) e mantidas sob agitação constante a 3000 rpm por 30 min. 

Terminado o tempo total de agitação o aquecimento foi interrompido e o sistema 

deixado em repouso por 24h à temperatura ambiente. Em seguida, as argilas 

organofílicas foram filtradas e lavadas com água destilada para remover o excesso 

dos íons. Por fim, as argilas foram secas em estufa (60ºC/24 h) e então, peneiradas 

(# 200) para homogeneizar o tamanho de partículas. Ao final deste tratamento os 

silicatos obtidos foram codificados como: ANOC, APOC, ANOCF e APOCF.  

Preparação dos Nanocompósitos 

Concentrados de compatibilizante e argila, na proporção 6:1 em massa, foram 

preparados em um misturador interno Haake Rheomix 600, operando com rotores 

do tipo roller a 170ºC e 60 rpm por 12 minutos. Depois de triturados e secos em 

estufa à vácuo (80°C/24h) o material foi diluído no PP HP525M em quantidades 

necessárias para a obtenção de nanocompósitos com teores de 1% de argila e 15% 

de compatibilizante. Em seguida, as misturas foram processadas em extrusora dupla 

rosca corrotacional interpenetrante, modelo NZ PHYCPOLYMER SGSJ20. O perfil 

de temperatura utilizado foi de 200ºC na 1ª zona e 230ºC nas demais zonas, com 

velocidade das roscas de 60rpm. Os extrusados na forma de pellets foram secos em 
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estufa à vácuo (80°C/24h) e em seguida filmes planos foram produzidos em uma 

extrusora Chill-Roll 16 de filme plano da AX Plásticos. As zonas de aquecimento 

foram estabelecidas num gradiente de 220 a 260°C, com um torque de 44 N/m e 230 

rpm. A velocidade dos rolos foi de 90 rpm, com rolos de resfriamento (chill-roll) a 

aproximadamente 13°C, nesta ordem. 

Caracterização 

As argilas não modificadas e modificadas organicamente foram caracterizadas 

por espectroscopia no infravermelho (FTIR), difração de raios X (DRX) e análise 

termogravimétrica (TG) e os filmes dos nanocompósitos por DRX. 

Os espectros de absorção no infravermelho das argilas foram registrados a 

temperatura ambiente em espectrofotômetro SPECTRUM 400 (FT-IR/FT-NIR) 

SPECTROMETER da Perkin Elmer com varredura de 4000 a 650 cm-1.  

As medidas de difração de raios X foram conduzidas em um equipamento 

Shimadzu XRD-6000 a 40 kV e 30 mA e com um comprimento de onda λCuKα = 

0,154 nm.  

As análises termogravimétricas foram realizadas em um aparelho Shimadzu 

TA-60WS empregando aproximadamente 10 mg de amostra. As amostras foram 

aquecidas a uma taxa de 10 ºC/min sob atmosfera de ar (50 ml/min). As curvas TG 

foram registradas de 30 a 1000 °C. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Resultados anteriores obtidos pelo grupo de pesquisa de nanocompósitos 

poliméricos - NanoPol (UFCG) já demonstraram que a bentonita Argel 35 (AN) 

apresenta baixo teor de matéria orgânica e que o procedimento de purificação 

descrito por Camargo et al (1986)(14), adotado pelo grupo e neste estudo, mostrou 

ser eficaz na sua remoção sem provocar o colapso da estrutura da argila(9,12,15).  

A técnica de espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) tem sido 

empregada para verificar a presença dos sufactantes nas argilas modificadas 

organicamente (16,17). As Figuras 1 (a) e (b) apresenta os espectros FTIR na faixa de 

4000-600 cm-1 das argilas purificada (AP), natural e purificada modificadas 

organicamente com o sal Cetremide e com a mistura dos sais Cetremide/Fosfônio. 

Podemos observar para todas as argilas modificadas organicamente (ANOC, APOC, 
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ANOCF, APOCF) o surgimento de duas bandas na faixa de 2928 - 2849 cm-1, 

correspondentes aos modos de deformação assimétrica e simétrica do grupo CH2 e 

a presença de uma banda na região próxima de 1471 cm-1 correspondente a 

deformação assimétrica dos grupos CH3 e CH2. O surgimento de bandas de 

estiramento na mesma faixa das apresentadas pelos surfactantes puros (9) é um 

indicativo da presença dos surfactantes alquil amônio (C) e alquil fosfônio (F) e 

sugere a obtenção de argilas organofílicas (2,16,18). 
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Figura 1. Espectros na região do infravermelho das bentonitas purificada (AP), natural e purificada 
organofilizadas com: Cetremide – ANOC e APOC (a) e Cetremide/Fosfônio- ANOCF e APOCF (b). 

Nas Figuras 2 (a) e (b) estão apresentados os padrões de raios X das 

bentonitas purificada (AP), natural e purificada modificadas com o surfactante 

Cetremide (ANOC, APOC) e com a mistura dos sais Cetremide e Fosfônio (ANOCF, 

APOCF).  

De acordo com os difratogramas as bentonitas, natural e purificada, 

modificadas com os surfactantes apresentaram um aumento na distância interplanar 

basal (d001) para valores em torno de 1,8 nm quando comparados a argila purificada 

(1,3 nm), confirmando assim, a intercalação (de forma não quantitativa) dos cátions 

orgânicos entre as galerias das argilas e, portanto, a obtenção de argilas 

organofílicas. Os resultados apresentados estão de acordo com estudos anteriores 

realizados(19-21) e confirmam os resultados obtidos nos espectros de FTIR (Figura 1).. 
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Figura 2. Padrões de raios X das bentonitas purificada (AP) e natural e purificada organofilizadas 
com: Cetremide – ANOC e APOC (a) Cetremide/Fosfônio- ANOCF e APOCF (b). 

As curvas termogravimétricas das argilas modificadas e não modificadas estão 

mostradas nas Figura 3 (a) e (b). A argila natural (AN) apresentou duas transições 

de degradação térmica, enquanto que a argila purificada (AP) apresentou três. A 

primeira transição ocorreu a aproximadamente 100ºC (perdas de massa de 9,86 % e 

10,48 %) e correspondente a volatilização de água livre (adsorvida na superfície da 

argila) e de água interlamelar que forma esferas de hidratação em torno dos cátions 

trocáveis. A segunda transição da argila AN e a terceira da argila AP ocorreu em 

temperaturas na faixa de 600 - 810 ºC e é atribuída à perda de água estrutural 

resultante da deshidroxilação da argila (22). A argila purificada AP apresenta também 

uma segunda perda de massa entre 200 - 500 ºC que pode ser atribuída aos 

resíduos insolúveis provenientes do processo de purificação (23,24).  

Os percentuais de água (livre e Interlamelar) nas argilas organofílicas foram 

inferiores aos apresentados pelas argilas não modificadas (AN e AP), indicando que 

o caráter hidrofílico das argilas foi sensivelmente reduzido com a modificação 

orgânica(25). As bentonitas modificadas com alquil fosfônio - ANOCF e APOCF 

(Figura 3(b)) apresentaram valores de temperatura de volatilização (TH2O) e 

quantidade de água adsorvida inferiores às bentonita modificadas com alquil amônio 

- ANOC e APOC (Figura 3(a)) o que é coerente com a natureza mais hidrofóbicas 

dos íons alquila fosfônio (26). Além disso, as argilas organofílicas modificadas com a 

os sais Cetremide/Fosfônio (Figura 3(b)) apresentaram perda de massa inferior 

àquelas modificadas apenas com Cetremide (Figura 3(a)), uma vez que o sal alquil 

fosfônio é mais estável termooxidativamente do que o Cetremide proporcionando 
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maior estabilidade, apesar dos percentuais presentes nas argilas organofilizadas 

serem inferiores ao Cetremide. 
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Figura 3. Curvas de análise termogravimétrica das bentonitas natural (AN), purificada (AP) e natural 
e purificada organofilizadas com: Cetremide – ANOC e APOC (a) Cetremide/Fosfônio - ANOCF e 
APOCF (b). 

A difratometria de raios X é uma técnica bastante empregada no estudo da 

morfologia de sistemas polímero/argila por possibilitar a avaliação da formação, ou 

não, de nanocompósitos através da identificação da distância interplanar basal (d001) 

da argila empregada como carga [10,11].  

Os padrões de difração de raios X da argila purificada (AP) e dos filmes de PP 

compatibilizados com PP-g-AM contendo argila natural e purificada organofilizadas 

com os surfactantes Cetremide (PP/PP-g-AM/ANOC e PP/PP-g-AM/APOC) e 

Cetremide/Fosfônio (PP/PP-g-AM/ANOCF e PP/PP-g-AM/APOCF) estão 

apresentados na Figura 4.  

De acordo com os resultados, após incorporação das argilas organofílicas à 

matriz polimérica aparentemente tem-se a presença de uma morfologia mista, ou 

seja, parte do polímero conseguiu penetrar entre as lamelas da argila formando uma 

estrutura intercalada, caracterizada pelo aumento do d001 da argila para valores 

menores em 2θ, e outra parte do polímero circunda a estrutura regular da argila ao 

invés de penetrar nos espaços interlamelares (d001 = 1,4 nm), o que caracteriza a 

formação de um microcompósito(11,12) atribuído a possível compactação da argila. 

Segundo Paiva et al (2006)(5) outra hipótese seria a fuga, em parte da argila, do 

cátion orgânico das camadas de argila durante o processamento ou quebra de 

ligações iônicas entre a superfície dos silicatos da argila e o surfactante promovida 
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pelo cisalhamento durante o processamento o que levaria a redução no d001. 

Observa-se também que os sistemas empregando argilas modificadas com o sal 

Cetremide aparentemente apresentaram diminuição na intensidade do pico 

indicando possivelmente que uma estrutura mais desordenada foi obtida. Padrões 

de raios-X a baixos ângulos e microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

poderiam confirmar os resultados. 
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Figura 4. Padrão de raios X da argila purificada (AP) e dos filmes de PP/PP-g-AM contendo 

bentonitas natural e purificada organofilizadas com: Cetremide – ANOC e APOC (a) 

Cetremide/Fosfônio – ANOCF e APOCF (b). 

CONCLUSÕES 

Os resultados mostraram que a distância interplanar basal das bentonitas 

modificadas com os surfactantes apresentaram valores superiores aos das 

bentonitas natural e purificada, confirmando assim, a intercalação dos cátions 

orgânicos entre as galerias das argilas e, portanto, a obtenção de argilas 

organofílicas. O tipo de surfactante empregado afetou a morfologia dos filmes 

poliméricos obtidos, aparentemente os sistemas empregando argila modificada com 

Cetremide apresentaram estrutura mais desordenada, sugerindo a maior dispersão 

da argila, o que pode resultar em melhores propriedades mecânicas e de barreira. 
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INFLUENCE OF ORGANOCLAY TYPE ON MORPHOLOGY OF POLYMER FILMS  

ABSTRACT 

In this work, bentonite clay from Paraíba has been purified (removed organic matter) 
and then modified with the surfactants, cetyl trimethyl ammonium bromide 
(Cetremide) and hexadecyl tributyl phosphonium bromide (phosphonium) to obtain 
organoclays to be incorporated into polymer films. The clays were characterized by 
X-ray diffraction (XRD), thermogravimetry (TG) and infrared spectroscopy (FTIR) and 
films by X-ray diffraction (XRD). The results showed that the interplanar basal 
distance of the bentonite modified with salts, and phosphonium Cetremide, showed 
higher values than the natural bentonite, thus confirming the intercalation of organic 
cations between the clay galleries and thus to obtain organoclays and that the type of 
organoclay influence the morphology of the films obtained. 
 
 
 
Key-words: bentonite clay, surfactants, organoclays, polymer films. 
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