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Resumo 
 

Argilas organofílicas, são argilas obtidas a partir da adição de sais quaternários de 

amônio em dispersões aquosas de argilas naturais ou sódicas. O objetivo desse 

trabalho foi obter argilas organofilicas a partir da intercalação do argilomineral 

vermiculita com o sal quaternário de amônio Praepagem WB, para tanto, foi feito um 

estudo das concentrações do sal de ativação Na2CO3, do tempo de cura desse sal e da 

variação da concentração do sal quaternário de amônio. A difração de raios X foi 

utilizada para verificar se houve mudança no espaçamento basal após o processo de 

intercalação com o sal quaternário. O processo de organofilização da vermiculita, foi 

comprovado pela mudança na distância interplanar basal do argilomineral, que 

naturalmente era de 14,32 Å e após a incorporação do sal aumentou para 60,04 Å 

quando pré-ativada em um tempo de cura de 5 dias. 

 

Palavras chave: vermiculita, Pré-ativação, Organovermiculita, sais quaternário de 

amônio. 
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INTRODUÇÃO 

 

Argilominerais organicamente modificados estão sendo amplamente utilizados 

como adsorventes para compostos orgânicos no meio ambiente, não só pela sua 

eficiência, mas também pela sua praticidade, simplicidade de aplicação e baixo custo 

operacional(1). Naturalmente os argilominerais são hidrofílicos (com afinidade pela 

água) e, portanto, eles não são eficientes sorventes para esses compostos orgânicos. 

Nas últimas quatro décadas autores investigaram modificações, incluindo intercalações 

de materiais argilosos, com diferentes cátions orgânicos, especialmente os sais 

quaternários amônio. obtiveram então as argilas organofílicas que são argilas tornadas 

hidrofóbicas após essa intercalação, e que prontamente adsorvem orgânicos (2). 

As argilas organofílicas foram obtidas nos últimos anos, usando-se esmectitas 

como bentonita, caulinita e halloysita modificadas com vários tipos de sais 

quaternários. Entretanto é conhecido que o argilomineral vermiculita, um silicato 

hidratado lamelar de magnésio, alumínio e ferro, se comparado com outros filossilicatos 

possue uma grande superfície interna, a mais elevada capacidade de troca de cátions 

(na ordem de 100-200 meq/100g), carga total por unidade estrutural variando entre 

0,55 a 0,90, enquanto que a correspondente razão para a esmectita é cerca de 0,25 - 

0,55, além da capacidade de se esfoliar a altas temperaturas, adquirindo grande área 

específica (3) que segundo (4), seria uma grande vantagem pois  o argilomineral 

adsorvente pode melhor adsorver o material orgânico , quanto mais desenvolvida for 

sua superfície. Assim, a possibilidade de um alto índice de organofilização desse 

argilomineral se faz presente além da grande possibilidade de eficiência para utilizá-lo 

com adsorvente de orgânicos, levando-se em consideração que suas propriedades 

intrínsecas são bem melhores que á desses outros argilominerais utilizados até hoje 

para essa finalidade. 

 Estudos realizados por (5,6,7) comprovaram que tratamentos prévios de 

argilominerais com soluções de sódio influenciavam na organofilização desses 

argilominerais. Este trabalho tem como objetivo estudar a influência do tempo de pré-
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ativação e da concentração do sal quaternário de amônio na organofilização da 

vermiculita. 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O argilomineral vermiculita utilizado foi fornecido pela UBM – União Brasileira de 

Mineração S/A, localizada no município de Santa Luzia-PB foi submetido á moagem 

até a obtenção de uma granulometria uniforme (200 mesh). Na pré-ativação da argila 

VMT empregou-se o Carbonato de sódio (Na2CO3) anidro PA da marca VETEC. O 

aditivo foi utilizado para transformar o argilomineral vermiculita em sódico e o sal 

orgânico - Praepagem WB® (cloreto de diestearil dimetil amônio), com 75% de matéria 

ativa, fabricado pela empresa CLARIANT-SP, foi empregado no processo de 

organofilização.  

 

Tratamento com carbonato de sódio  

 
A fim de trocar todos os cátions presentes na argila pelo cátion (Na), de modo a 

tornar o espaçamento interlamelar mais homogêneo e regular ao longo de sua 

extensão, a vermiculita foi tratada com uma solução de carbonato de sódio. Utilizou-se 

no tratamento de 24,3 g de argila vermiculita natural. carbonato de sódio (Na2CO3), nas 

proporções de 75, 100, 125 e 150 meq/100g sendo esses valores baseados na CTC do 

argilomineral seco, a cura ocorreu durante um período de 5 dias em recipientes 

plásticos fechados.  

 

Tratamento para a obtenção da argila organofílica 

 

Para a obtenção da argila organofílica utilizando o sal cloreto de diestearil dimetil 

amônio, preparou-se uma dispersão contendo 24,3 g do argilomineral vermiculita 

natural ou sódico em 500 mL de água deionizada, logo após foi adicionado o sal 
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quaternário de amônio Praepagem WB® na concentração de 40% (da massa do sal em 

relação á massa da argila) A suspensão foi submetida á agitação mecânica constante 

durante 20 min, a uma velocidade de 17.000 rpm. O material foi filtrado em funil de 

Büchner acoplado a bomba de vácuo, lavado com água destilada e seco em estufa em 

temperatura média de 60°C por 48h e desagregado em almofariz manual até se obter 

um material pulverulento. O produto final foi armazenado para posterior caracterização. 

 

Caracterização da argila natural e da argila após modificação 

 
 

As análises por difração de raios X, foram feitas para a vermiculita natural (VMT) 

e a vermiculita organofílica (VMT-org) em equipamento XRD 6000 da Shimadzu com 

radiação Cu K (40KV/40mA), tensão de 40KV, corrente de 30mA, tamanho de passo 

de 0,020 2θ e tempo por passo de 1,000s. Com esta técnica é possível analisar o grau 

de intercalação da argila na presença do sal de amônio. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 

1. Difração de Raios X 

 
Os difratogramas de raios X da vermiculita natural (VMT natural), da VMT sódica 

(VMT-Na) e da VMT modificada organicamente (VMT-org) estão apresentados na 

Figura 1. 
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Figura 1. Difratogramas de raios-x da vermiculita natural (VMT natural), pré - ativada (VMT-
Na), modificada organicamente sem pré - ativação (VMT-org) e modificada organicamente  com 
pré-ativação (VMTPA-org) 

 

 Analisando os difratogramas da Figura 1 verificou-se que, as vermiculitas 

natural e pré-ativada (sódica) apresentam picos com distância interplanar basal de 

14,46 Å (característico do argilomineral), valor também encontrado por outros autores ( 

8,9) e 14,42 Å, respectivamente. Indicando que, a adição do sal de pré-ativação não 

interferiu na distância interlamelar. Para a vermiculita tratada com o sal quaternário de 

amônio, verificou-se que ocorreu o deslocamento do pico para menores ângulos, 

confirmado pelo aumento da distância interplanar basal para 57,31 Å da (VMT-org) e 

58,45 Å da (VMTPA-org). Para a vermiculita sódica observou-se maior aumento, 

provavelmente os cátions na vermiculita pré-ativada são mais facilmente trocáveis por 

cátions orgânicos de sais quaternários de amônio, por serem monovalentes. O que foi 

comprovado por (10) e em trabalhos realizados por (5, 7, 12, 6, 13, 14, 15, 16) onde tratamentos 

prévios com soluções de Na+ melhoram a organofilização da vermiculita, pois 

observaram maiores valores da distância interplanar basal para a vermiculita sódica. 
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Estudo da variação do tempo de pré-ativação do argilomineral vermiculita. 

 

A Figura 2 apresenta os difratogramas da vermiculita pré- ativada por 5 e 10 dias 

com o (Na2CO3) em proporções de 75, 100, 125 e 150 meq/100 g e organofilizada, 

utilizando como agente intercalante o sal quaternário de amônio Praepagem WB com 

50% da concentração desse sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                              (b) 

Figura 2- Difratogramas de raios X da vermiculita organofílica pré-ativada por 5 dias (a) e 10 

dias(b) com o Na2Co3 (concentrações de 75 meq, 100 meq, 125 meq e 150 meq). 

 

Analisando os difratogramas da Figura 2a verificou-se que para as várias 

concentrações do sal de pré-ativação (75 meq, 100 meq, 125 meq e 150 meq), os 

valores encontrados para as distâncias interplanares basais foram de 57,63 Å; 58,45 Å; 

60,04 Å e; 59,69 Å, respectivamente. Com o aumento da concentração do sal 

observou-se um alargamento da distância, comportamento também observado por (12). 

Entretanto, a partir de 125 meq permaneceu praticamente constante. Provavelmente, 

os cátions atingiram o limite de permuta máximo, quando submetidos às condições de 

organofilização supracitadas. Analisando os difratogramas da Figura 2b, verificou-se 

que o sal para as concentrações 75 meq, 100 meq, 125 meq e 150 meq, apresentou 
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distâncias interplanares basais de 52,82 Å; 52,22 Å; 53,54 Å e; 55,86 Å, 

respectivamente. Não foi observado nenhum aumento significativo da distância 

interplanar com a variação da concentração do sal. 

 

 A Figura 3 apresenta os difratogramas da vermiculita pré-ativada por 20 e 30 

dias com o (Na2CO3) e submetida ao processo de organofilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                     (b) 

 
Figura 3- Difratogramas de raios X da vermiculita organofílica pré-ativada por 20 dias (a) e 30 

dias (b) com o Na2Co3 (concentrações de 75 meq, 100 meq, 125 meq e 150 meq. 

 

Analisando os difratogramas da Figura 3a, verificou-se que para as 

concentrações de 125 meq e 150 meq a distância interplanar foi acentuada, 

provavelmente os cátions trocáveis após a ativação favoreceram o processo de troca 

catiônica, o que pode estar relacionado com a energia de ligação e a maior interação 

entre o sal e a superfície da argila. Analisando os difratogramas da Figura 3b, verificou-

se que para as várias concentrações, os valores encontrados para as distâncias 

interplanares basais foram de 52,22 Å; 51,92 Å; 52,85 Å e; 52,49 Å, respectivamente. 

Não foi observado nenhum aumento significativo da distância interplanar com a 

variação da concentração do sal. 
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A Figura 4 apresenta os difratogramas da vermiculita pré- ativada por 60 dias 

com (Na2CO3) e submetida ao processo de organofilização.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Difratogramas de raios X da vermiculita organofílica pré-ativada por 60 dias com o 

Na2Co3 (concentrações de 75 meq, 100 meq, 125 meq e 150 meq) 

 
Analisando os difratogramas da Figura 4, verificou-se que para as várias 

concentrações do sal os valores encontrados para as distâncias interplanares basais 

foram respectivamente: 53,82 Å; 51,31 Å; 58,45 Å e; 54,31 Å. Observou-se que, para a 

concentração de 125 meq houve o maior aumento (58,45 Å) na d001, provavelmente a 

ativação sódica favoreceu o processo de troca iônica e essas argilas apresentaram 

maior capacidade de troca de cátions, provavelmente proporcionaram maior eficiência 

no processo de organofilização.  

Fazendo uma correlação entre os diferentes tempos de pré-ativação observou-

se que, para as concentrações de 125 e 150 meq do sal houve o maior aumento nas 

d001, com valores variando em torno de 57,0 á 60,0 Å, respectivamente. Também 

ponderou-se que, o  aumento do tempo de pré-ativação não influenciou na distância 
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interplanar basal, para todas as percentagens estudadas o maior aumento foi atingido 

para uma pré-ativação durante cinco dias.Esse resultado se confirma se compararmos 

com resultado de trabalhos de (17), onde a vermiculita organofílica pré-ativada com o 

Na+ por seis meses atingiu uma distancia interplanar basal máxima de 38,2 Å. 

 

Estudo da variação da concentração do sal quaternário de amônio. 

 
A Figura 5 apresenta os difratogramas da vermiculita organofílica sem pré-

ativação com variação nas concentrações do sal quaternário de amônio praepagem de 

30, 35, 40, 50 e 60%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Difratogramas de raios X da Vermiculita organofílica sem pré-ativação, com 

concentrações de 30, 35, 40, 50 e 60% do sal quaternário de amônio praepagem. 

 

Analisando os difratogramas da Figura 5, verificou-se distâncias interplanares  

variando de 52,31 Å a 58,74 Å, o maior valor da distância alcançado foi  para a 

concentração de 60% do praepagem. Tal resultado provavelmente deve-se a 

quantidade do tensoativo que proporcionou maior troca catiônica entre o sódio e o sal 

quaternário de amônio. Em trabalhos realizados por (13, 3, 18) a concentração dos sais 
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quaternários de amônio foi aumentada e também observou-se um aumento gradual no 

espaçamento basal das argilas organofílicas estudadas, o que os levaram a concluir 

que os espaçamentos basais das argilas aumentam com o aumento da concentração 

do sal empregado. 

A Figura 6 apresenta os difratogramas da vermiculita organofílica pré-ativada 

com 125 meq de Na2Co3, durante 5 dias, com variação nas concentrações do sal 

quaternário de amônio praepagem de 30, 35, 40, 50 e 60% de massa em relação á 

massa da argila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Difratogramas de raios X da Vermiculita organofílica pré-ativada, com concentrações 

de 30, 35, 40, 50 e 60% do sal quaternário de amônio praepagem. 

 

Analisando os difratogramas da Figura 6, verificou-se distâncias interplanares  

variando de 52,54 Å a 58,84 Å, o maior valor da distância alcançado foi  para a 

concentração de 60% do praepagem. Tal resultado provavelmente deve-se a 

quantidade do tensoativo que proporcionou maior troca catiônica entre o sódio e o sal 

quaternário de amônio. 
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 CONCLUSÕES 

 
As análises de difração de raios X evidenciaram a intercalação do sal entre as 

camadas do argilomineral pelo aumento dessa distância interplanar basal e o 

deslocamento dos picos para menores ângulos. A pré-ativação do argilomineral 

vermiculita com o carbonato de sódio se faz necessária, já que o melhor desempenho 

em termos de aumento do espaçamento interplanar basal, apresentado pela vermiculita 

organofílica se deu com a pré-ativação com esse sal. O aumento do tempo de pré-

ativação não significou um melhor desempenho na organofilização do argilomineral 

vermiculta, sendo que 5 dias de pré-ativação  foram suficientes para um bom 

desempenho de organofilização .Com o aumento das concentrações do sal quaternário 

de amônio utilizado para a organofilização da vermiculita, observou-se o aumento da 

distância interplanar basal, sendo o maior valor alcançado na concentração de 60% 

desse sal. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF PRE-ACTIVATION OF VERMICULITE AND 

CONCENTRATION OF THE QUATERNARY AMMONIUM SALT IN OBTAINING OF 

ORGANOVERMICULITA 

 

Organoclays, are derived from the addition of quaternary ammonium salts in aqueous 

dispersions of natural clays or sodium. The aim of this study was to obtain organoclays 

from the intercalation of clay mineral vermiculite and quaternary ammonium salt 

Praepagem WB, thus, was used to study the concentrations of salt activation of 

Na2CO3, the cure time of this salt and varying the concentration the quaternary 

ammonium salt. The X-ray diffraction was used to determine whether there was a 

change in basal spacing after intercalation process with the quaternary ammonium salt. 

The process of organophilization of vermiculite, was confirmed by change in clay basal 

interplanar distance, which was 14.32 Å and after the addition of salt increased to 60.04 

Å when activated for 5 days.  

 

Keywords: Vermiculite, Pre-activation, Organovermiculite, Quaternary ammonium 

salts. 
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