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RESUMO 

A montmorilonita (MMT) é a fase inorgânica mais utilizada na obtenção de 
nanocompósitos poliméricos. Para melhorar a compatibilidade e dispersão da MMT na 
resina polimérica, muitos pesquisadores têm realizado o processo funcionalização da 
argila com silano. O presente trabalho foi realizado com o objetivo de modificar a argila 
Cloisite®30B com o silano 3-aminopropiltrietoxisilano (APS). A modificação foi realizada 
pelo método de troca iônica utilizando 10 g da argila Cloisite®30B (MMT-30B), 500 mL de 
solução hidroalcoólica (75/25 v/v) e 10 g de silano. A argila modificada com silano          
(S-MMT30B) foi caracterizada por difração de raios X (DRX), análise termogravimétrica 
(TGA) e espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Através do 
DRX foi constatado o aumento no espaçamento basal d001 de 1,82 nm para 2,2 nm. Com 
a análise de TGA verificou-se que a S-MMT30B apresentou maior perda de massa que a 
argila MMT-30B devido à decomposição do silano. A presença da banda em 1562 cm-1 no 
espectro de FTIR da S-MMT30B confirmou a presença de silano na estrutura da argila 
modificada. 
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INTRODUÇÃO 
 

A modificação da MMT tem como objetivo melhorar a compatibilidade e a dispersão 

da argila na matriz polimérica. Dentre os processos utilizados na modificação da MMT 

estão à adsorção de moléculas menores na superfície da argila, troca iônica com cátions 

orgânico/inorgânicos e funcionalização com compostos orgânicos(1, 2). O método mais 

empregado na modificação da argila MMT é a troca iônica dos cátions inorgânicos 

presentes na sua estrutura por surfactantes catiônicos, como os sais quaternários de 

amônio(2-4). 
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O processo de modificação por troca iônica com os sais quaternários de amônio 

produz uma argila com caráter organofílico e com maior espaço interlamelar. A presença 

dos sais de amônio no espaço interlamelar enfraquece a interação entre as camadas da 

argila, facilitando a sua intercalação e/ou esfoliação na matriz polimérica (2-4). Contudo, 

devido aos sais quaternários de amônio sofrerem degradação em temperaturas próximas 

à temperatura de processamento de muitas resinas poliméricas, a instabilidade térmica da 

argila organofílica (OMMT) torna-se uma forte limitação no processamento de 

nanocompósitos polímero/argila(5-10). Além disso, os sais de amônio usualmente 

empregados na modificação da argila não possuem grupos funcionais para promover 

ligações químicas com o polímero, resultando em uma fraca interação do polímero com a 

argila(10-13). 

 A literatura reporta estudos envolvendo a funcionalização de argilas organofílicas 

(OMMT) com o objetivo de melhorar a sua compatibilidade com o polímero(12-17).   

Mansoori et al.(12, 13) modificaram a argila Cloisite®20A com viniltriclorosilano,              

Chen et al.(14, 15) e Chen & Yoon(16) modificaram diferentes OMMT com  

glicidoxipropiltrimetoxisilano. 

O presente trabalho tem como objetivo modificar e caracterizar uma argila 

organofílica (Cloisite®30B) com 3-aminopropiltrietóxisilano e caracterizar a mesma 

utilizando as técnicas de DRX, FTIR e TGA. 

  
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Materiais 

Para realizar a funcionalização da argila foram utilizados os materiais: a argila 

montmorilonita Cloisite®30B, fornecida pela empresa Southern Clay Products Inc., o 

silano trifuncional 3-aminopropiltrietoxisilano (APS), fornecido pela Aldrich, e os solventes 

álcool etílico absoluto 99,8% P.A. (fornecido pela Vetec). 

 
Modificação química da argila com silano 

A argila MMT-30B foi seca em estufa a 60 °C por 24 horas. Dez gramas de silano 

APS foram dispersos em 200 mL de solução hidroalcoólica 75% (v/v), e mantidos em 

agitação magnética por 5 minutos. Em outro recipiente, 10 g de argila foram dispersos em 

300 mL da mesma solução e a suspensão foi mantida em agitação magnética até a 

completa dispersão da argila. Após, a solução contendo silano foi adicionada na 

suspensão contendo argila e esta foi mantida em agitação magnética por 8 horas a 60 °C. 
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A suspensão foi filtrada a vácuo e o sólido úmido foi seco em estufa por 24 horas a 60 °C.  

O produto resultante foi designado como S-MMT30B.  

 

Métodos de caracterização 

A análise de DRX foi realizada em um difratômetro SHIMADZU-XRD 6000 com 

ângulo de difração (2θ), no intervalo de 1 a 12° e tempo de varredura de 0,05°.5s-1. O 

equipamento foi operado utilizando uma tensão de 40 kV, corrente de 40 mA e utilizando a 

radiação KαCu = 1,54178 Å.  

O espaçamento basal d001 da argila foi determinado utilizando a equação de Bragg 

(Eq. A), sendo d001 a distância entre os planos (001), θ o ângulo de difração, λ o 

comprimento de onda da radiação incidente e n a ordem de difração(18). 

 

                                                            (A) 

 
O FTIR foi realizada em um equipamento Thermo Scientific Nicolet iS10, com 

acessório porta amostra iTR, utilizando a técnica de KBr, na faixa espectral de 400 a  

4000 cm-1. 

O TGA foi realizado em um equipamento SHIMADZU TGA-50, com variação de 

temperatura de 25 a 500 °C, taxa de 10 °C.min-1 em atmosfera inerte com vazão de 50 

mL/min de nitrogênio (N2), e de 500 a 800 °C em atmosfera artificial de ar sintético.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Caracterização estrutural da S-MMT30B por DRX 

A Fig. 1 apresenta a sobreposição dos difratogramas de DRX da argila MMT-30B e 

da argila modificada S-MMT30B. 

Figura 1 – Sobreposição dos espectros de raios-X da argila MMT-30B e S-MMT30B. 
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Ao comparar a distância entre os planos da MMT-30B, antes e após a sua 

modificação com silano pode-se observar um aumento de aproximadamente 0,39 nm no 

espaçamento basal (Fig. 1). A argila MMT-30B apresentou espaçamento basal d001 de 1,82 nm 

e após sua modificação com silano o espaçamento basal aumentou para 2,21 nm. 

Chen et al.(15) ao modificar a argila organofílica Cloisite®25A com o silano 

glicidoxipropiltrimetoxisilano constatou, através do DRX, que não ocorreu um aumento 

significativo do espaçamento basal da argila. Para os autores isso ocorreu devido ao 

silano reagir principalmente com as hidroxilas presentes nas bordas das camadas da 

argila. Além disso, as moléculas orgânicas presentes no espaço interlamelar da argila 

dificultam a difusão das moléculas de silano, impedindo que os mesmos reajam com as 

hidroxilas presentes no espaço interlamelar da MMT-30B. Uma representação 

esquemática da estrutura de argila modificada com silano proposta por Chen et al.(15) está 

ilustrada na Fig. 2. 

 

 

Figura 2 – Representação da interação do silano com as bordas da argila organofílica 

modificada com silano ( Adaptada de Chen et al.(15)). 

 

Caracterização química da S-MMT30B por FTIR 

As argilas MMT-30B e S-MMT30B foram caracterizadas pela análise de FTIR e os 

espectros obtidos estão sobrepostos na Fig. 3. 

 

 

Figura 3 – Sobreposição dos espectros de FTIR das argilas MMT-30B e S-MMT30B. 
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Ao comparar os espectros das argilas observou-se que a maioria das bandas de 

absorção se sobrepõe. Segundo Oliveira Jr(11) a maioria das bandas de absorção 

referente ao silano estão sobrepostas às bandas de absorção da argila devido à 

semelhança dos grupamentos químicos existentes no silano e na argila.  

As atribuições das bandas observadas nas argilas estão apresentadas na Tab.1. 

 

Tabela 1 – Bandas de absorção observadas no espectro de FTIR das argilas MMT-30B e 

S-MMT30B 

N° de onda (cm-1)  Atribuição  N° de onda (cm-1)  Atribuição  

3630  ν(O-H) hidroxilas estruturais  1042  ν(Si-OH)  

3448  ν(O-H) da água  917  δ(AlAlOH)  

1637  δ(O-H) da água  798  δ(AlMgOH)  

2931 νas(CH2)  522  δ(Al-O-Si)  

2852 νs(CH2) 471  δ(Si-O-Si)  

1562 a  δs(NH2)    

Abreviações: as, assimétrica; s, simétrica; ν, estiramento; δ, deformação 

(a) Banda observada apenas na argila S-MMT30B 

 
A presença do silano na estrutura da argila S-MMT30B foi confirmada pelo 

aparecimento de uma banda característica do γ-APS. A nova banda observada em      

1562 cm-1 corresponde à deformação do grupo NH2. Muitos pesquisadores também 

observaram a banda de estiramento do NH2 em aproximadamente 3300 cm-1, mas esta 

não foi observada no presente trabalho provavelmente devido a sobreposição da banda 

da argila sobre a do silano. Os resultados obtidos a partir do FTIR corroboram com os 

observados na literatura(11, 19-21). 

 

Caracterização térmica da S-MMT30B por TGA 

A sobreposição dos termogramas de TGA e das derivadas termogravimétricas (DTG) 

das argilas MMT-30B e S-MMT30B estão apresentados na Fig. 4 (a) e (b), 

respectivamente.  

A argila MMT-30B apresentou quatro eventos de perda de massa. O primeiro com 

temperatura de máxima degradação (Tmáx) em 270 °C foi atribuído à degradação dos sais 

quaternários de amônio adsorvidos na superfície da argila. O segundo evento, com Tmáx 

em 358 °C ocorreu devido à decomposição dos íons orgânicos intercalados no espaço 

interlamelar da argila. O evento com Tmáx em 576 e 750 °C foi atribuído à remoção da 

água resultante da desidroxilação dos grupos OH estruturais. Segundo He et al.(22) em 

aproximadamente 600 °C a argila começa a perder as hidroxilas estruturais e a estrutura 
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da camada começa a sofrer alteração em aproximadamente 900 °C. 

 

 
Figura 4 – Termogramas de (a) TGA e (b) DTG das argilas MMT-30B e S-MMT30B. 

 

 Após a modificação da argila com silano observou-se a diminuição da intensidade 

do primeiro evento de perda de massa. Segundo He et al.(22) isso ocorreu devido a 

remoção dos sais quaternários de amônio fisicamente adsorvidos na superfície da argila 

durante o processo de funcionalização. O evento de perda de massa entre 300 e 500 °C 

pode ser atribuído à degradação dos sais quaternários de amônio e do silano intercalado 

no espaço interlamelar da argila e do silano funcionalizado ou adsorvido na superfície da 

argila. A perda de massa entre 500 e 675 °C ocorreu devido à decomposição do silano 

ligado quimicamente no espaço interlamelar da argila e devido à desidroxilação da argila. 

Os resultados obtidos através da análise de TGA estão de acordo com os relatados na 

literatura(5, 19, 21, 23). 

 

CONCLUSÕES 

 
A funcionalização da argila Closite®30B com o silano 3-aminopropiltrietoxisilano foi 

confirmada pelas análises de DRX, FTIR e TGA. O aumento no espaçamento basal da 

argila funcionalizada, observado através do DRX indica a presença do silano no espaço 

interlamelar da MMT-30B. No espectro do infravermelho, as argilas funcionalizadas 

apresentaram bandas de absorção características do APS que confirmam a presença do 

silano em sua estrutura. Através do TGA foi constatada a presença do silano intercalado e 

funcionalizado no espaço interlamelar da argila. 
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CHEMICAL MODIFICATION OF ORGANOCLAY CLOISITE®30B WITH SILANE 

 3-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILANE 

 
ABSTRACT 

 

The montmorillonite (MMT) is the inorganic phase more used in obtaining polymer 

nanocomposites. To improve the compatibility and dispersion of MMT in the polymer resin, 

many researchers have performed the process of functionalization of the clay with silane. 

This study was performed with the objective of modifying the Cloisite®30B clay with         

3-aminopropyltriethoxysilane (APS). The modification was carried out by ion-exchange 

method using 10 g of clay Cloisite®30B (MMT-30B), 500 mL of hydroalcoholic solution 

(75/25 v/v) and 10 g of silane. The clay modified with silane (S-MMT30B) was characterized 

by X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA) and Fourier transform 

infrared (FTIR). Through the XRD was observed an increase in the basal spacing d001 of 

1.82 to 2.2 nm. With the analysis of TGA was observed that S-MMT30B showed greater 

weight loss than MMT-30B due to decomposition of the silane. The presence of band at 

1562 cm-1 in the FTIR spectrum of S-MMT30B confirmed the presence of silane in the 

structure of the modified clay. 

 

 Key-words: functionalization, Cloisite®30B, 3-aminopropyltriethoxysilane. 
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