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RESUMO 
 

No município de Boa Vista, PB, estão localizados os depósitos das argilas 
bentoníticas comumente utilizadas na preparação de fluidos de perfuração.  A 
exploração desordenada dos jazimentos está ocasionando o esgotamento destas 
argilas, o que ocasionará um problema grave para a indústria nacional de petróleo. 
Assim, este trabalho tem por objetivo a caracterização de novos depósitos de argilas 
bentoníticas de Cubati, PB, visando o desenvolvimento de argilas organofilicas a 
partir da sua purificação, utilizando um hidrociclone, para uso em fluidos de 
perfuração base óleo. A caracterização das amostras das argilas estudadas foi 
efetuada através das técnicas: AG, DRX, EDX, ATG e ATD. A caracterização é típica 
de bentoníticas, para o processo de purificação foi determinada a melhor 
configuração do hidrociclone, e para o meio orgânico óleo diesel, a melhor afinidade 
obtida foi com as argilas organofilizadas com o tensoativo Preapagen WB.  

 
Palavras-chave: bentonitas, argilas organofílicas, fluidos de perfuração. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Tecnologicamente as argilas esmectíticas são geralmente denominadas 

bentonitas (1). As argilas bentoníticas são amplamente utilizadas em muitos setores 

industriais, e atualmente tem-se estudado a sua utilização para produção de argilas 

organofílicas visando sua incorporação em matrizes orgânicas para obtenção de 

nanocompósitos poliméricos, bem como em cargas de polímeros e elastômeros, 

fluidos de perfuração base óleo, tintas, vernizes, indústria farmacêutica, etc. (2). 

Após a organofilização, as argilas apresentam a propriedade de expandir-se 

em dispersantes orgânicos e têm um caráter hidrofóbico bastante elevado. O tipo de 

bentonita, tensoativo e o processo de obtenção da argila organofílica irão definir os 

meios orgânicos nos quais as argilas irão se expandir (3). Modernamente o uso de 

tensoativos não iônicos vem paulatinamente substituindo os tradicionais tensoativos 

iônicos, em virtude de seu elevado potencial de degradabilidade ambiental e sua 
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melhor resistência à degradação térmica (4). Nos tensoativos iônicos há troca do íon 

Na+ na estrutura do argilomineral (5), enquanto que no caso dos tensoativos não 

iônicos, predominam os mecanismos de adsorção (6,7,8). Após o tratamento, as 

camadas de argila naturalmente hidrofílicas tornam-se hidrofóbicas pela intercalação 

e recobrimento pelas moléculas orgânicas dos tensoativos, passando a ser 

dispersas somente em meios orgânicos, não interagindo com água (1). 

A qualidade das argilas organofílicas frequentemente é prejudicada em virtude 

do elevado teor de minerais acessórios que interferem no seu desempenho, 

chegando mesmo a não viabilizar o uso de amostras promissoras. 

O hidrociclone é um equipamento que promove a separação do tipo sólido-

líquido, sendo uma ferramenta bastante eficiente e de custo acessível para a 

purificação de argilas naturais em escala industrial, separando-se as partículas 

maiores e de maior densidade, relativas à presença principalmente de minerais 

acessórios, das partículas menores e de menor densidade, constituídas pelo 

argilominerais (9,10). 

No Brasil, as principais jazidas de argilas bentoníticas estão localizadas no 

município de Boa Vista, PB. No entanto, o elevado volume de extração de forma 

desordenada dos jazimentos de Boa Vista por vários anos está ocasionando o 

esgotamento destas argilas o que ocasionará um problema muito grave para a 

indústria nacional de petróleo (11,12,13). Por outro lado, recentemente, foram 

descobertos novos jazimentos de argilas esmectíticas no município de Cubati, PB, 

que podem representar uma interessante alternativa tecnológica à futura escassez 

das argilas bentoníticas de Boa Vista, PB. Dessa forma, foi efetuada a 

caracterização desses jazimentos, o que é necessário para a definição dos seus 

usos tecnológicos potenciais. 

Este trabalho tem por objetivo a caracterização de novos depósitos de argilas 

bentoníticas de Cubati, PB, visando o desenvolvimento de argilas organofílicas 

purificadas, utilizando um hidrociclone, a partir de tensoativos iônicos e não iônicos 

para uso em fluidos de perfuração base óleo. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Materiais 
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Foram utilizadas argilas bentoníticas policatiônicas do tipo Verde Superior e 

Verde Inferior, provenientes da Fazenda Campos Novos, município de Cubati, PB. O 

tensoativo iônico utilizado foi o Praepagen WB e o tensoativo não iônico foi a 

Ultramina TA50. E o meio líquido orgânico dispersante foi óleo diesel. 

 
Métodos 

 
Técnicas de Caracterização - As argilas de Cubati, PB foram caracterizadas 

por: análises granulométricas por difração de laser (AG), análises químicas por 

fluorescência de raios X (EDX); difração de raios X (DRX) e análises 

termogravimétricas (ATG) e termodiferenciais (ATD), segundo indicações de  

Ferreira (14). As amostras beneficiadas por hidrociclonagem foram caracterizadas por 

AG e DRX. A caracterização das argilas organofílicas obtidas foi efetuada por meio 

dos seguintes métodos: DRX, ATG e por uma modificação do inchamento de Foster 

no meio orgânico óleo diesel (15,16). 

Processo de Preparação e Purificação de Argilas - A amostra de argila seca foi 

dispersa numa concentração de 4% em massa, num volume de 30L mantida sob 

agitação por um período de 24h em temperatura ambiente. Após esse período, a 

dispersão foi bombeada com o auxílio de uma bomba centrifuga para o hidrociclone 

onde ocorreu o processo de separação do fluxo em “overflow” e “underflow”. O 

“underflow” foi colhido na parte inferior, ápex, (rejeito), e o overflow na parte 

superior, vórtex, (purificado). Os orifícios utilizados, o vórtex e o ápex, podem ser 

variados, essa variação resulta na modificação da concentração e da vazão. 

Processo de Organofilização - Foram efetuados dois processos de 

organofilização, uma em escala de bancada e outra em escala piloto, mas com os 

mesmos componentes e nas mesmas proporções. O processo de organofilização foi 

realizado segundo indicações de Valenzuela Diaz e Ferreira (16,17).  

Inchamento de Foster - Os testes de inchamento de Foster foram realizados 

segundo indicações de Foster, Valenzuela Diaz e Ferreira (15,16,17).  

Preparação dos fluidos não aquosos - Por fim, os fluidos de perfuração não 

aquosos foram preparados segundo indicação de Ferreira (16). 

Viscosidade aparente dos fluidos não aquosos - Foi realizado segundo 

indicação de Ferreira (1994, 2009). O valor de VA foi comparado com o valor 

normatizado pela Petrobras N-2258 (18) e N-2259 (19).  
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Normatização - Quando obtidos a partir de argilas organofílicas, os fluidos base 

óleo tem valores de viscosidade aparente normatizados, para o meio dispersante 

óleo diesel, pela Petrobras (19). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Análise granulométrica por difração de laser (AG) - A Tabela 1 apresenta os 

resultados das análises granulométricas, em relação às frações de argila, silte e 

areia, das argilas estudadas: Verde Superior e Verde Inferior, respectivamente, após 

terem sido passadas em peneira ABNT nº 200 (0,074mm) e dispersas em água. 

Para a amostra Verde Superior, observa-se que o diâmetro médio das partículas é 

de 8,24μm, diâmetro a 50% de 5,29μm, maior concentração de partículas entre 4μm 

e 8μm e volume acumulado com diâmetro médio abaixo de 2μm de 17,13%, que 

corresponde à fração argila, 73,02% correspondente ao teor de silte.  

Para a amostra Verde Inferior, observa-se um diâmetro médio das partículas de 

10,07μm, observa-se cerca de 13,01% do volume acumulado com diâmetro médio 

abaixo de 2μm, que corresponde a fração argila, 72,61% correspondente ao teor de 

silte, diâmetro a 50% de 5,93μm e uma maior concentração de partículas entre 4μm 

e 8μm. Como esta argila apresentou maior valor de diâmetro médio de partículas e 

baixo percentual de volume abaixo de 2,0μm (13,01%), correspondendo assim, 

provavelmente, a uma organofilização menos eficiente entre as amostras estudadas 

 
Tabela 1 - Distribuição granulométrica por tamanho de partículas das argilas Cubati, PB 

Amostra Argila (%) 
(x<2µm) 

Silte (%) 
(2µm<x<20µm) 

Areia (%) 
(x>20µm) 

Verde Superior 17,13 73,02 9,85 
Verde Inferior 13,01 72,61 14,38 

 
Composição química por fluorescência de raios X (EDX) - Na Tabela 2 são 

apresentadas as composições químicas das argilas bentoníticas estudadas.  

 
Tabela 2 - Composição química das argilas de Cubati, PB. 

Óxidos 
 

Amostra 

SiO2 

(%) 
Al2O3 

(%) 
Fe2O3 

(%) 
CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

K2O 
(%) 

Outros 
Óxidos 

(%) 

PR 
(%) 

Verde Superior 50,429 22,609 10,234 0,568 2,838 1,666 1,204 10,451 

Verde Inferior 50,456 26,160 6,668 0,685 2,662 0,731 1,117 11,521 

PR – Perda ao Rubro. 
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Analisando os resultados da Tabela 2 observa-se que as argilas possuem 

composição química típica das argilas bentoníticas (1,11,16,20). 

 
Difração de raios X (DRX) - A partir do difratograma da argila Verde Superior, 

foi observada a presença de argilomineral esmectítico, caracterizado pela distância 

interplanar basal de 16,54Å, presença de argilomineral caulinita, caracterizado pelas 

distâncias interplanares de 7,20Å, 4,46Å, e 3,580Å, e presença de quartzo, 

caracterizado pelas distâncias interplanares de 3,33Å e 1,68Å. A partir do 

difratograma da argila Verde Inferior foi observada a presença do argilomineral 

esmectítico, caracterizado agora pela distância interplanar basal de 15,22Å, 

presença do argilomineral caulinita, caracterizado pelas distâncias interplanares de 

7,26Å, 4,47Å e 3,59Å, e presença de quartzo, caracterizado pelas distâncias 

interplanares de 3,35Å, 2,33Å e 1,67Å. Verificou que a argila possui difratograma 

típico de argila bentonítica (1,11,16,20). A presença do pico das esmectitas foi 

confirmada pelo uso de etileno glicol com expansão da distancia interplanar basal 

para 17,0 Å (1). 

 
Análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD e ATG) - A partir das 

curvas de análises termogravimétricas e térmicas diferenciais da argila bentonítica. 

Verde Superior foi observado às seguintes transformações térmicas: grande banda 

endotérmica com máximo em 136ºC característica da presença de água livre e 

adsorvida; banda endotérmica com no máximo 581ºC característico da perda de 

hidroxilas, banda endotérmica com máximo em 851ºC característica da destruição 

do retículo cristalino e banda exotérmica com máximo em 901ºC relacionado à 

nucleação de mulita com formação do quartzo β. A partir das curvas de ATG, foram 

observados os eventos característicos da perda de água e perda de hidroxilas e uma 

perda total de massa de cerca de 17,19%.  

A partir das curvas de análises termogravimétricas e térmicas diferenciais da 

argila bentonítica. Verde Inferior foi observado às seguintes transformações 

térmicas: grande banda endotérmica com máximo em 138ºC característica da 

presença de água livre e adsorvida; banda endotérmica com máximo em 580ºC 

característica da presença de hidroxilas da folha octaédrica; banda endotérmica com 

máximo em 873ºC característica da destruição do retículo cristalino e banda 

exotérmica com máximo em 912ºC relacionado à nucleação de mulita com formação 
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do quartzo β. A partir das curvas de ATG, foi observado que a perda total de massa 

foi de 19,07%.  

Dessa forma, observou-se que as argilas estudadas apresentaram 

comportamentos térmicos similares às análises de argilas bentoníticas de estudos 

anteriores (1,11,14,16).. 

 
Caracterização das amostras purificadas 

 
Análise granulométrica por difração de laser (AG) - A Tabela 3 apresenta os 

resultados da distribuição granulométrica por tamanho de partículas, em relação às 

frações de argila, silte e areia, das amostras de Verde Superior e Verde Inferior 

purificadas (overflow). Para a configuração do hidrociclone, A1, que conduziu a 

melhor eficiência no processo de purificação, mediante estudos anteriores (21). 

Analisando a argila Verde Superior purificada, observa-se que o diâmetro médio das 

partículas é de 4,86μm, diâmetro a 50% de 3,98μm, maior concentração de 

partículas entre 4μm e 8μm e volume acumulado com diâmetro médio abaixo de 

2μm de 20,45%, que corresponde à fração argila, 79,33% correspondente ao teor de 

silte e apenas 0,22 ao teor de areia. Para a amostra Verde Inferior purificada, 

observa-se um diâmetro médio das partículas de 4,92μm, diâmetro a 50% de 

4,10μm, observa-se cerca de 18,62% do volume acumulado com diâmetro médio 

abaixo de 2μm, que corresponde a fração argila, 81,24% correspondente ao teor de 

silte, e uma maior concentração de partículas entre 4μm e 8μm.  

 
Tabela 3 - Distribuição granulométrica por tamanho de partículas das argilas Cubati, PB. 

Amostra Argila (%) 

(x<2µm) 

Silte (%) 

(2µm<x<20µm) 

Areia (%) 

(x>20µm) 

VS_P 20,45 79,33 0,22 

VI_P 18,62 81,24 0,14 

VS_P: Verde Superior_Purificada; Verde Inferior_Purificada. 

 
Dessa forma, observar-se claramente a redução do tamanho médio equivalente 

das partículas após o processo de hidrociclonagem, um aumento no teor da fração 

argila e uma diminuição no teor de areia, sendo características favoráveis para o 

processo de organofilização. 

 
Difração de raios X (DRX) - A seguir são apresentados os resultados das 

difrações de raios X das argilas estudadas após hidrociclonagem. Pelo difratograma 
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da argila bentonítica Verde Superior foi observado presença do argilomineral 

esmectítico, caracterizado pela distância interplanar basal de 15,79Å, presença do 

argilomineral caulinita, caracterizado pelas distâncias interplanares de 7,13Å, 4,48Å, 

e 3,58Å, e presença de quartzo, caracterizado pelas distâncias interplanares de 

3,32Å e 1,66Å. Pelo difratograma da argila bentonítica Verde Inferior foi observado 

presença do argilomineral esmectítico, caracterizado agora pela distância interplanar 

basal de 15,28Å e 2,56Å, presença do argilomineral caulinita, caracterizado pelas 

distâncias interplanares de 7,13Å, 4,44Å e 3,58Å, e presença de quartzo, 

caracterizado pelas distâncias interplanares de 3,35Å, 2,33Å e 1,67Å. 

Uma análise conjunta dos resultados mostra que eficiência do processo de 

purificação através da hidrociclonagem pode ser facilmente observada pela redução 

na intensidade do pico de quartzo nas amostras.  

 
Caracterização das argilas organofílicas obtidas 
 
Difração de raios X (DRX) – A partir do difratograma da argila Verde Superior 

purificada, foi observado a presença do argilomineral esmectítico caracterizado pela 

distância interplanar de 42,64Å organofilizada no teor de 60% do tensoativo 

Praepagen WB, e de 36,32 Å organofilizada, no teor de 30%, com o tensoativo 

Ultramina TA50. Já no difratograma da argila Verde Inferior, foi observada a 

presença do argilomineral esmectítico caracterizado pela distância interplanar de 

37,56Å organofilizada no teor de 60% do tensoativo Praepagen WB, e de 35,34 Å 

organofilizada, no teor de 30%, com o tensoativo Ultramina TA50. Em todas as 

amostras a distância original das argilas aumentou de cerca de 12Å para cerca de 

aproximadamente 35Å - 40Å. O aumento do pico característico do argilomineral 

esmectítico indica que houve intercalação dos tensoativos na fração argila. 

 
Análise termogravimétrica (ATG) - Nas Tabelas 4 e 5 estão apresentados os 

resultados estatísticos dos termogramas das argilas organofílicas obtidas a partir da 

argila Verde Superior e Verde Inferior tratadas com o tensoativo iônico Praepagen 

WB, no teor de 60%, e com o tensoativo não iônico Ultramina TA50, no teor de 30%.  

Analisando a Tabela 4 verifica-se que a amostra Verde Inferior purificada 

organofilizada com o tensoativo Praepagen WB apresenta um maior teor de 

incorporação de tensoativo de 26,19%, e a amostra Verde Superior apresenta um 

menor teor de 23,77%.  
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Tabela 4 - Perda de Massa (%) das argilas organofilizadas com Praepagen WB 

Amostras Perda de Massa (%) 
(%)Tensoativo 

intercalado 

VS_WB_P 32,74 23,77 
VI_WB_P 36,19 26,19 

VS_WB_P: Verde Superior_PraepagenWB_Purificada; VI_WB_P: Verde Inferior_Praepagen 
WB_Purificada. 

 
Na Tabela 5, verifica-se que a amostra Verde Superior organofilizada com o 

tensoativo Ultramina TA50 apresenta um maior teor de incorporação de tensoativo 

de 29,72%, e a amostra Verde Inferior apresenta um menor teor de 29,64%. 

 
Tabela 5 - Perda de Massa (%) das argilas organofilizadas com Ultramina TA50 

Amostras Perda de Massa (%) 
(%)Tensoativo 

adsorvido 

VS_TA50_P 30,77 29,72 
VI_TA50_P 30,91 29,64 
VS_TA50_P: Verde Superior_UltraminaTA50_Purificada; VI_TA50_P: Verde Inferior_ 

UltraminaTA50_Purificada. 

 
Analisando conjuntamente as Tabelas 4 e 5, verificamos que de maneira geral 

que as amostras apresentaram uma boa quantidade de tensoativo intercalado ou 

adsorvido. Dessa forma, a partir destes dados pode-se concluir previamente que a 

amostra Verde Inferior (Tabela 4) apresenta maior teor de tensoativo intercalado, e a 

Verde Superior (Tabela 5) apresenta maior teor de tensoativo adsorvido. Segundo 

trabalhos anteriores (21), o uso do hidrociclone, sempre vai conduzir a teores de 

tensoativo incorporado inferior da amostra natural, indicando que o processo de 

purificação implica na perda de finos, o que é indesejável. 

 
Inchamento de Foster - Na Tabela 6, apresentam-se os resultados estatísticos 

dos inchamentos de Foster das argilas organofílicas purificadas obtidas a partir das 

argilas estudadas, tratadas com o tensoativo iônico Praepagen WB, no teor de 30%, 

e com o tensoativo não iônico Ultramina TA50, no teor de 60%, no meio orgânico 

óleo diesel.  

Analisando a Tabela 6, verificou-se que os resultados evidenciam que algumas 

amostras apresentaram com baixo inchamento (de 3 a 5mL/g) tanto com agitação 

quanto sem agitação, para as amostras organofilizadas com o tensoativo Ultramina 

TA50, havendo, dessa forma, pouca afinidade química entre o tensoativo não iônico 

e o óleo diesel (16). 
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Tabela 6 - Inchamento de Foster da argila organofílica – WB/ TA50 

 Óleo Diesel 

Amostra 
24h sem 

agitação (mL) 
24h com 

agitação (mL) 

VS_WB_P 4,0 6,0 
VI_WB_P 7,0 10,0 

VS_TA50_P 3,5 5,0 
VI_TA50_P 3,0 5,0 

VS_WB_P: Verde Superior_PraepagenWB_Purificada; VI_WB_P: Verde Inferior_Praepagen WB_Purificada; 
VS_TA50_P: Verde Superior_UltraminaTA50_Purificada; VI_TA50_P: Verde Inferior_ UltraminaTA50_Purificada. 

 
Já para as amostras organofilizadas com o tensoativo Praepagen WB, 

verificou-se que os resultados evidenciam que algumas amostras se apresentaram 

com baixo inchamento (de 3 a 5mL/g), médio inchamento (6 a 8mL/g) e alto 

inchamento (acima de 8mL/g) tanto com agitação quanto sem agitação, havendo, 

dessa forma, uma melhor afinidade química entre o tensoativo iônico e o óleo diesel. 

Dessa forma, verifica-se que o tensoativo Praepagen WB é melhor do que a 

Ultramina TA50 (16). 

 
Viscosidades das dispersões argilosas em meio orgânico - Nas Tabelas 7 e 8 

apresentam-se os resultados de viscosidade aparente e plástica das dispersões 

obtidas com suas respectivas configurações no hidrociclone e com os tensoativos 

Praepagen WB e Ultramina TA50, respectivamente, para Verde Superior e Verde 

Inferior. 

 
Tabela 7 - Resultados de viscosidades das argilas estudadas preparadas com o tensoativo 

Praepagen WB 

 Óleo Diesel 

Amostra Quant. 
da argila 

(g) 
VA (cP) VP (cP) 

VS_WB_P 

2,4 
6,0 
9,6 

13,2 

12,3 
9,3 
8,5 
8,0 

7,5 
10,5 
9,0 
8,0 

VS_TA50_P 

2,4 
6,0 
9,6 

13,2 

7,0 
7,3 
8,0 
9,0 

7,0 
6,5 
7,0 
7,5 

VS_WB_P: Verde Superior_PraepagenWB_Purificada; VS_TA50_P: Verde Superior_UltraminaTA50_Purificada. 

 
Na Tabela 7, observa-se que a amostra Verde Superior purificada e 

organofilizada com o tensoativo iônico Praepagen WB, conduziu a resultados 

adequados nos teores 2,4g e 6,0g. No que se refere aos resultados obtidos com o 
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tensoativo Ultramina TA50, apenas o resultado no teor de 2,4g foi satisfatório frente 

à normatização da Petrobras (19). 

 
Tabela 8 - Resultados de viscosidades das argilas estudadas preparadas com o tensoativo 

Praepagen WB 

 Óleo Diesel 

Amostra Quant. 
da argila 

(g) 
VA (cP) VP (cP) 

VI_WB_P 

2,4 
6,0 
9,6 

13,2 

11,5 
10,5 
9,8 

11,0 

12,0 
10,0 
8,0 
8,0 

VI_TA50_P 

2,4 
6,0 
9,6 

13,2 

7,5 
8,0 
8,8 
9,3 

7,0 
7,5 
7,5 
7,5 

VI_WB_P: Verde Inferior_Praepagen WB_Purificada; VI_TA50_P: Verde Inferior_ UltraminaTA50_Purificada. 

 
Na Tabela 8, observa-se que tanto a amostra Verde Inferior purificada e 

organofilizada com o tensoativo iônico Praepagen WB, quanto a Verde Inferior 

purificada e organofilizada com o tensoativo Ultramina TA50, conduziram a 

resultados adequados nos teores 2,4g e 6,0g frente à norma supracitada (19). 

 
CONCLUSÕES 

 
Frente os resultados obtidos, conclui-se que: 

 os ensaios de caracterização por difração a laser, EDX, DRX, ATD e ATG 

evidenciaram que a amostra constituída por argilomineral do grupo da 

esmectita, com a presença de minerais acessórios, principalmente na forma 

de quartzo, podendo ser denominada de bentonita; 

 as argilas esmectíticas purificadas apresentam após organofilização uma 

incorporação dos tensoativos utilizados sempre inferiores ao da argila natural, 

porém com a vantagem de terem uma menor quantidade de minerais 

acessórios; 

 a melhor incorporação das amostras beneficiadas foi a obtida com amostras 

da configuração de hidrociclonagem A1; 

 o inchamento de Foster no meio orgânico óleo diesel, evidenciou a maior 

afinidade com as argilas organofilizadas com o tensoativo Praepagen WB; 
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 os dados reológicos obtidos com a purificação e organofilização das amostras 

com os tensoativos Praepagen WB e Ultramina TA50 foram satisfatórios no 

teor de 2,4g e algumas no teor de 6,0g frente as normas da Petrobras (19). 
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PURIFICATION OF THE CITY OF BENTONITICS CUBAT, PB, TO OBTAINING 
ORGANOCLAYS FOR USE IN FLUID BASE OERFURAÇÃO OIL 

 
ABSTRACT 
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In Boa Vista, PB, are located deposits of bentonite clays commonly used in 
the preparation of drilling fluids. The disorderly exploitation of the deposits of Boa 
Vista is causing the depletion of these clays, which will cause a very serious 
problem for thenational oil industry. This work aims to characterize new deposits of 
bentonite clays Cubate, PB, for the development of organoclay from its refining 
using a hydrocyclone for use in oil based drilling fluids. The characterization of 
samples of the clays was performed through the techniques: AG, XRD, EDX, TGA 
and DTA. The characterization is typical of bentonite for the purification process 
was determined the best configuration of the hydrocyclone, and the environment 
organic diesel fuel, the best affinity was obtained with clays organophilizated with 
surfactant Praepagen WB. 
 
 
 
Key-words: bentonite, organoclays, drilling fluids. 
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