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RESUMO 
   

O processo de organofilização foi efetuado em uma Bentonita oriunda da 
Companhia de Minerais Industriais de Moçambique Ltda. (Mimoc). Na transformação 
da Bentonita em argila organofílica foram realizados procedimentos laboratoriais
mecanoquímicos que visam à troca dos cátions Na+ e Ca2+ do espaço interlamelar 
do argilomineral por cátions de sais quaternários de amônio. Neste trabalho foram
utilizados dois tipos de sais, sendo eles: o Brometo de Cetil Trimetil Amônio e o 
Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio em concentrações diferentes (30, 50, 80, 100 
meq/100g de argila). A Bentonita natural e as amostras das argilas organofílicas
foram caracterizadas por difração de raios-X (DRX) para obtenção das fases 
mineralógicas constituintes e análise do aumento da distância interlamelar 
confirmando a incorporação dos sais quaternários de amônio na estrutura das 
argilas. 
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INTRODUÇÃO  
 

Bentonita é o nome genérico dado às argilas formadas por partículas muito

finas, constituídas predominantemente pelo argilomineral montmorilonita, que

pertence ao grupo das esmectitas. A bentonita possui excelentes propriedades,

como: a alta capacidade de inchamento, podendo atingir 20 vezes seu volume inicial 

quando colocada em contato com a água; a elevada área superficial (150 a 800

m2/g), devido à pequena dimensão dos cristais de montmorilonita; o alto poder de

adsorção e o elevado poder de troca de cátions, que diz respeito à sua configuração 

estrutural em camadas (1,2). 
Pertencente ao grupo dos filossilicatos com unidade estrutural 2:1, a argila
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bentonítica possui uma folha de tetraedros de sílica, que são ligados pelos oxigênios

localizados nos vértices da base e uma folha de octaedros de alumínio, ligados 

pelos átomos de oxigênio, comuns a ambas as folhas, que estão localizados nas 

faces laterais (Fig. 1). As placas são separadas entre si por um meio denominado

espaço interlamelar (ou interplanar) que também pode ser utilizado para classificar 

diferentes tipos de argilas existentes (3). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Figura 1 - Estrutura cristalina do argilomineral esmectítico (4) 

 
Entre as camadas estão presentes cátions hidratados trocáveis, tipicamente 

Na+, Ca2+ e Mg2+, que balanceiam o desequilíbrio de cargas elétricas no retículo

cristalino. As diferenças de carga nas camadas, sua origem e os cátions

interlamelares alteram as propriedades físicas, químicas e tecnológicas da argila (5,6). 

Bentonitas que possuem uma maior concentração de íons Na+ entre as lamelas são 

ditas sódicas, essa condição confere ao material um bom índice de inchamento e

uma elevada capacidade de troca catiônica. 

Argilas organofílicas são as que contêm moléculas orgânicas intercaladas entre 

as camadas estruturais. As pesquisas de intercalação de compostos orgânicos em

bentonitas tiveram início na década de 1920, após a introdução da técnica de

difração de raios-X (DRX) em 1913. A inserção de moléculas contendo longas

cadeias carbônicas faz com que ocorra expansão entre os planos (001) da argila,

mudando sua natureza hidrofílica para hidrofóbica ou organofílica e com isso

proporcionando diversas possibilidades de aplicações para as argilas (4,5).  
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Várias rotas podem ser empregadas na síntese de argilas organofílicas, sendo 

que o método mais comum é o que se refere à troca dos cátions inorgânicos por 

cátions orgânicos, onde é realizada uma modificação superficial da argila bentonítica

com a substituição de cátions trocáveis presentes nas galerias da argila, geralmente 

Na+ (monovalente), pelos cátions orgânicos de sais quaternários de amônio

(surfactantes catiônicos) em solução aquosa. Dependendo da densidade de carga 

da argila e do íon surfactante, diferentes arranjos podem ser obtidos na estrutura da

argila organofílica, como se pode observar na Fig. 2.  

 

 

 

 

 

 

 
 

   
       
           Figura 2 - Orientações de íons alquilamônio entre galerias da argila (6) 

 

Os íons de alquilamônio podem ter uma orientação paralela à superfície das 

camadas de argila como monocamada ou bicamada, ou, dependendo da densidade

de empacotamento, podem ficar em posições pseudo-tricamada ou ainda ficar 

inclinados como estrutura parafínica, podendo ser monocamada ou bicamada (6).  

Devido às afinidades por compostos orgânicos as bentonitas organofílicas 

estão sendo largamente estudadas para utilização como adsorvente na retenção de

resíduos nocivos, tais como os resíduos industriais e os contaminantes sólidos (7). 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para a preparação das amostras de bentonita organofílica foi utilizada a

bentonita Coral in natura (não beneficiada), fornecida pela Companhia de Minerais

Industriais de Moçambique Ltda. (MIMOC), oriunda da região Namaacha – Província 

de Maputo – Moçambique. A bentonita africana possui alta pureza mineralógica, 

bom grau de inchamento em água (7mL/g de argila) e elevada capacidade de troca 
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catiônica (65meq/100g de argila), podendo ser facilmente organofilizada.  

As variáveis do processo de organofilização foram o tipo de sal de alquilamônio

e sua concentração. As concentrações expressas em miliequivalentes (meq) foram 

pré-determinadas de acordo com o resultado da capacidade de troca catiônica da

argila e apresentam os valores de 30, 50, 80 e 100meq e os sais quaternários de 

amônio escolhidos foram o Brometo de Cetil Trimetil Amônio (BC) e o Cloreto de 

Alquil Dimetil Benzil Amônio (CB), ambos com grau de pureza de 98%.  

A Difração de Raios-X (DRX) é a técnica de caracterização mais indicada para 

materiais cristalinos, pois informa quais os principais grupos existentes na amostra. 

Para bentonitas organofílicas esta técnica além de ser utilizada para classificação

mineralógica também comprova a inserção dos compostos orgânicos no espaço

interlamelar das bentonitas pelo aumento do distanciamento basal (8).  

As montmorilonitas in natura possuem distância interplanar entre 12 e 15Å. As 

medidas de DRX da bentonita Coral e de todas as amostras de bentonita

organofílica sintetizadas foram realizadas com irradiações variando de 5 a 25° 2θ, 

com intervalo de 0,05 ° 2θ para cada 1s, em um aparelho da marca PanAnalytical,

modelo – X’pert PRO Multi-Purpose com radiação Cu Kα λ=1,5418Å a  40 kV e 30 

mA.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os difratogramas das amostras organofilizadas com o BC e com o CB são 

apresentados, respectivamente, nas Fig. 3 e Fig. 4, ambos com resultado da 

bentonita Coral para uma melhor visualização da variação do distanciamento basal 

com o processo de organofilização.  
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Figura 3 - Difratogramas de raios-X das amostras organofilizadas com BC e da bentonita Coral  
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Figura 4 - Difratogramas de raios-X das amostras organofilizadas com CB e da bentonita Coral 

Como mostram os difratogramas, o pico referente à fase de esmectita vai

sendo deslocado para a esquerda à medida que a organofilização é feita com 

soluções mais concentradas de BC, indicando que o distanciamento basal aumenta

com o aumento da concentração do sal. A estrutura molecular do BC conta com uma 

cadeia de 12 carbonos – por tratar-se de uma cadeia longa, a incorporação das 

moléculas nos espaços interlamelares é ordenada, preservando a estrutura do

retículo cristalino mesmo quando a argila foi submetida ao processo de

organofilização com uma alta concentração de sal de alquilamônio. Já os
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difratogramas das amostras organofilizadas com o CB, mostram uma 

desestruturação do retículo cristalino quando usada a concentração de 100meq do

sal. Isso se deve ao fato de que o CB possui uma estrutura molecular indefinida,

podendo contar cadeias de 8 até 18 carbonos (9), este fato mais a presença do anel 

benzênico em sua parte polar fazem com que as moléculas do sal tenham maior

dificuldade em se acomodar no espaço interlamelar do argilomineral. 

A bentonita Coral apresentou um valor de distanciamento do plano (001) de 

15,17Å, característico dos argilominerais esmectíticos, já as amostras organofílicas 

com maior aumento da distância interlamelar foram as organofilizadas com 100meq 

de BC apresentando distanciamento de 19,15Å e com 50meq de CB apresentando 

um distanciamento de 17,80Å. 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados da análise mineralógica da bentonita Coral comprovaram o

caráter predominante do argilomineral esmectítico. A mudança no distanciamento

basal observada nos difratogramas das amostras orgânicas, quando comparadas ao

resultado da bentonita in natura, sugere a incorporação dos sais de alquilamônio nas

galerias do argilomineral. Com a análise de DRX também foi possível perceber que

o aumento da distância interlamelar é diretamente proporcional a concentração do

sal quaternário de amônio.  

As moléculas do Brometo de Cetil Trimetil Amônio apresentaram maior 

facilidade em orientar-se junto ao espaço interplanar, o que não ocorreu com o

Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio que, quando utilizado em altas 

concentrações (80 e 100meq) provoca um desordenamento da estrutura cristalina. 

Contudo, o método para síntese da bentonita organofílica a partir da bentonita Coral

de Moçambique é considerado efetivo, rápido e de baixo custo.  
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ASSESSMENT BY X-RAY DIFFRACTION THE PROCESS OF BENTONITE 
ORGANOPHILIZATION USING A DIFFERENT QUATERNARY AMMONIUM 

SALTS 
 

ABSTRACT 
 

The process was conducted in an organophilization Bentonite originated from the
Company of Industrial Minerals of Mozambique Ltda. (Mimoc). The transformation of
bentonite organophilic clay were performed in laboratory procedures that aim to
mechanochemical exchange of Na+ and Ca2+ from the interlayer space of clay 
minerals by cations of quaternary ammonium salts. In this study we used two types
of salts, which are: the cetyl trimethyl ammonium chloride and alkyl dimethyl benzyl
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ammonium chloride at different concentrations (30, 50, 80, 100 meq/100 g clay). The
natural bentonite and organophilic clay samples were characterized by X-ray 
diffraction (XRD) to obtain the mineralogical constituents and analysis phases of the
increase in interlayer distance confirming the incorporation of quaternary ammonium
salts in the structure of clays. 
 
 
 
Keywords: clay, organophilic bentonite, organophilization, cation exchange 
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