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Resumo: As bentonitas são um importante tipo de argilas industriais devido as suas propriedades reológicas ou de 

adesão que são dependentes do seu alto grau de hidrofilicidade. Esta argila apresenta a capacidade de ser modificada 

com compostos orgânicos por meio do tratamento com sais quaternários de amônio. Após o tratamento da argila com 

esses sais ela apresentam a propriedade de alto grau de inchamento em líquidos orgânicos. Devido a essa característica 

de inchamento, as bentonitas podem ser utilizadas em dispersões de líquidos orgânicos viscosos e tixotrópicos. Outro 

foco do interesse dessa argila está na indústria e academia devido ao seu potencial uso na adsorção de substâncias 

tóxicas e como cargas em nanocompósitos argila/polímeros. O objetivo do presente trabalho é caracterizar uma 

bentonita cálcica cubana modificada com dodecil sulfato de sódio. A argila foi caracterizada por difração de raios X, 

análise granulométrica por difração a laser e microscopia eletrônica de varredura. 

 

Palavras-chave: Argilas organofílicas, Caracterização, Argilas esmectíticas, nanocompósitos poliméricos 

 

Characterization of montmorilonita-Ca to use polymer nanocomposites. 

 
Abstract: Bentonite is an important type of industrial clays due to its rheological properties or accession that are 

dependent on its high hydrophilicity. This clay has the capability of being modified with organic compounds by 

treatment with ammonium quaternary salts. After the clay treatment with these salts it presents a high degree of 

swelling property in organic liquids. Due to this swelling characteristics, the bentonite can be used in dispersions of 

organic liquids viscous and thixotropic. Another focus of interest this clay is in industry and academia because of its 

potential use in the adsorption of toxic substances and as fillers in nanocomposites clay / polymer. The objective of this 

study is to characterize a Cuban calcium bentonite modified with sodium dodecyl sulfate. The clay was characterized by 

X-ray diffraction, particle size analysis by laser diffraction and scanning electron microscopy. 

Keywords: Organophilic clays, Characterization, Smectitic clays, Polymer nanocomposites  

 

Introdução 
 As bentonitas são um importante tipo de argilas industriais que apresentam mais de uma 

centena de usos [1]. Há dois tipos principais de bentonitas, as que incham em água e as que não 

incham em água [2]. As que incham em água apresentam predominante o cátion sódio como 

trocável no espaço interlamelar, isto é, no espaço entre as lamelas ou camadas que se constituem os 

argilominerais esmectíticos. Elas incham em água ao ponto de 1 grama de argila em meio aquoso 

poder ocupar um espaço de 20 mL, ou ao ponto de dispersões aquosas, com concentrações em torno 

de 4% em massa de argila, poderem apresentar comportamento tixotrópicos e altas viscosidades. As 

bentonitas que não possuem predominantemente de cátions sódio na sua população interlamelar não 

incham apreciavelmente em água e não fornecem dispersões aquosas tixotrópicas e viscosas a 

baixas concentrações de argila[1]. Os principais usos das bentonitas que incham em água estão 
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relacionados ao alto grau de hidrofilizidade das bentonitas e a sua capacidade de formar géis 

tixotrópicos, como exemplo, temos o uso como aditivos tixotrópicos para fluidos para perfuração de 

poços de petróleo [3]. 

 Desde a primeira metade do século vinte tem sido produzidas industrialmente bentonitas 

organofílicas [4] por meio da adição de sais quaternários de amônio em dispersões aquosas de 

bentonitas sódicas. Essas argilas apresentam propriedades em líquidos orgânicos similares às 

bentonitas que incham em água. Os seus maiores usos são como aditivos de fluidos de perfuração 

de base não aquosa e como aditivos nas indústrias de tintas, cosméticos, adesivos, lubrificantes, etc. 

O tipo de compostos orgânicos que podem ser intercalados em bentonitas que incham em água é 

enorme, sendo também enorme o número de publicações científicas que tratam das suas 

preparações, caracterizações e usos [5]. As propriedades desses complexos (composto orgânico-

argila) vão depender fortemente das propriedades da argila, do tipo de composto intercalado e do 

processo de intercalação utilizado [6]. Nas últimas décadas as bentonitas organofílicas vem 

ganhando uma atenção crescente, tanto do ponto de vista industrial como no acadêmico, dado ao 

enorme potencial de uso futuro como ad/absorventes de substâncias tóxicas e como cargas em 

nanocompósitos argila/polímeros [7]. As propriedades desses nanocompósitos dependem 

fortemente do tipo de argila organofílica utilizado como carga. A grande maioria dos trabalhos 

acadêmicos sobre nanocompósitos argila/polímeros, utilizam argilas organofílicas norte americanas. 

Desta forma, os pesquisadores não tem um controle sobre os processos de obtenção das argilas e 

consequentemente sobre as suas propriedades. 

 Este trabalho tem o objetivo caracterizar uma bentonita cálca cubana antes e após a 

modificação orgânica com dodecil sulfato de sódio. As argilas foram caracterizadas por difração e 

raios X, análise granulométrica por difração a laser e por microscopia eletrônica de varredura. 

 

Experimental 
Foi utilizada uma argila esmectítica cálcica policatiônica proveniente de Cuba (MMt-Ca-Cuba). A 

mesma foi modificada com Dodecil Sulfato de Sódio (DSS): C12H25NaO4S, marca SYNTH, Brasil, 

Pureza 90% e com peso molecular de 288,38 g/mol. O procedimento foi Baseado em Barbosa et al 

[8]. De forma resumida, consistiu em peneirar a argila em peneira # 400 (abertura 0,037mm). 

Adição, aos poucos, de 6,4 g de argila em 153,0 mL de água destilada. Agitação mecânica por 30 

minutos. Adição de solução de DSS (10,2 g em 10 ml de água destilada), agitação por 48 horas, 

repouso por 48 horas. Em seguida houve a filtragem e lavagem com água destilada e seca em estufa 

a 60 °C por 48 horas. Logo após desagregou-se com almofariz e passagem em peneira # 200 

(abertura 0,075 mm). 

Para caracterizar a argila, os seguintes equipamentos foram utilizados: DRX (Philips Analytical X 

ray B.V., Amelo, Holanda) com radiação CuKα de 1,54060Å, os dados foram coletados numa faixa 

angular (2ζ) entre 5-70º. Diâmetro de partícula: Mastersizer (Malvern, Mastersizer-S, Unites 

Kingdom), software Mastersizer-S v2.19. Com este equipamento é possível medir diâmetros de 

partículas entre 0,05μm e 900μm. Morfologia: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) com 

Detector de Energia Dispersiva de Raios-X (EDX), (MEV/EDX LEO Electron Microscopy, LEO 

440i, Oxford, Inglaterra). 

 

Resultados e Discussão 

 Nas Figs. 1 e 2 estão mostradas as curvas de difração de raios X da argila não modificada e a 

modificada, respectivamente. A argila não modificada apresentou distância interplanar d001 de 13,20 

Å e a argila modificada de 16,40 Å, o que indica uma possível intercalação do DSS. Comparando o 

espaçamento interplanar (13,20 Å) da MMt-Ca-Cuba, sem modificação orgânica, com (13,36 Å) da 

MMt-Na-PB ativada e sem modificação orgânica, oriunda do estado da Paraíba (PB), nota-se que a 

argila cubana apresentou um espaçamento interlamelar menor [9]. Já, Comparando-se a distância 

interlamelar (13,20 Å) da MMt-Ca-Cuba com a distância (15,2 Å) da MMt-Ca-EUA do Estado do 
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Arizona (EUA) observa-se que a distância interlamelar da MMt-Ca-Cuba é menor [10]. As 

condições de preparação de amostras semelhante das argilas antes da caracterização por DRX 

podem ter influenciado no resultado das diferentes distâncias interlamelares das MMt-Ca-Cuba, 

MMt-Na-PB e MMt-Ca-EUA. 

 

 
Figura 1 – DRX da MMt-Ca sem modificação orgânica. 

 

 Pesquisadores modificaram a MMt-Ca-EUA com o surfactante brometo de 

dodeciltrimetilamônio (CH3(CH2)11N(CH3)3Br, obtiveram o espaçamento interlamelar 16,0 Å [11] 

semelhante ao espaçamento interlamelar da MMt-Ca-Cuba modificada, neste trabalho, com DSS 

(16,40 Å). Isto indica que houve uma possível intercalação do surfactante DSS entre as lamelas da 

MMt-Ca-Cuba. 

 

 
Figura 2 – DRX da MMt-Ca modificada. 

 

 A Fig. 3 mostra a distribuição granulométrica da argila como recebida, na qual se observa 

um diâmetro médio de aproximadamente 6 micrometros, evidenciando a baixa granulometria da 

amostra como recebida. Este valor aproxima-se ao da literatura para a MMt-Na-PB, 4,86; 3,98; 8,94 

micrômetros [12]. 
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Figura 3 – Diâmetro de partícula da (a) MMt-Ca. 

 

 Na Fig. 4 se apresenta a micrografia em (MEV) da argila esmectíticas como recebida, na 

qual se pode observar a morfologia da superfície das lamelas dispersas sobre grandes aglomerados 

[13]. Também pode ser observado pequenas porosidades [14] e pequenas lamelas apresentando 

bordas afiadas e irregulares [15] 

 

 
Figura 04 – MEV da MMt-Ca sem organofilização. 

 

Dado que o material obtido apresentou uma possível intercalação do composto orgânico 

entre as camadas lamelares do argilomineral e que apresenta uma baixa granulometria, ele será 

utilizado na preparação de nanocompósitos com resina termoplástica (poliestireno) e com resinas 

termofíxas epóxi, com adições da nanocarga variando entre 1 e 7% em massa. Pretende-se assim 

obter materiais com propriedades mecânicas e térmicas melhoradas em relação aos polímeros sem 

carga.  

 

Conclusões 
 Argila esmectítica policatiônica proveniente de Cuba (MMt-Ca-Cuba) foi submetida a 

tratamento de modificação com dodecil sulfato de sódio. O tratamento levou a uma possível 

intercalação do composto orgânico entre as lamelas do argilomineral. O material de partida 

apresentou baixa granulometria, com diâmetro médio de partícula de aproximadamente 6 

micrometros e morfologia lamelar. O material modificado será utilizado como nanocarga em 

nanocompósitos com poliestireno e com resinas epóxi. 
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