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RESUMO 
 

Argilas são materiais naturais, terrosos, de granulação fina, partículas com 
diâmetro geralmente inferior a 2µm, e formadas quimicamente por silicatos hidratados de 
alumínio, ferro e magnésio. As argilas apresentam uma gama de aplicações, tanto na 
área de cerâmica como em outras áreas tecnológicas. Este trabalho teve como objetivo 
estudar a influência de um sal quaternário de amônio no aumento da distância interplanar 
basal de uma argila bentonítica promovendo assim ao pó obtido, um novo perfil estrutural 
com característica organofílica. A argila bentonítica foi tratada com o sal Praepragem WB.  
Os métodos de caracterização utilizados foram: Difração de Raios X (DRX) e 
Fluorescência de Raios-X (FRX). Os resultados indicaram a intercalação dos íons de 
amônio do sal estudado dentro das camadas de silicato e expansão do espaçamento 
basal d001, isto é, a argila em estudo apresentou deslocamentos do ângulo de 2θ para 
ângulos menores, indicando que a argila foi organofilizada.  
 
Palavras – chaves: Difração de Raios X, Fluorescência de Raios X, Argila Organofilica. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Argilas organofílicas são argilas que contém moléculas orgânicas intercaladas 

entre as camadas estruturais. As pesquisas de intercalação de moléculas orgânicas em 

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

raios X em 1913 (1,2). 

A intercalação de espécies orgânicas em esmectitas é um modo de se construir 

conjuntos inorgânico–orgânico com microestruturas únicas. A inserção de moléculas 

orgânicas faz com que ocorra expansão entre os planos d001 da argila, e muda sua 

natureza hidrofílica para hidrofóbica ou organofílica (3,4). 

 A modificação superficial de argilas é uma área que tem recebido bastante 

atenção porque permite ampliar os horizontes de aplicação das argilas, gerando novos 

materiais e novas aplicações.  Quando os argilominerais montmoriloníticos anidros são 
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colocados em água ou em ambientes úmidos, os cátions trocáveis se hidratam, 

permitindo a entrada da água e o espaçamento basal aumenta. Nessas condições, os 

cátions interlamelares são suscetíveis de serem trocados por outros cátions por uma 

reação química estequiométrica. A capacidade de troca catiônica representa uma 

propriedade importante dos argilominerais, pois os cátions permutáveis influenciam 

poderosamente sobre as suas propriedades físicoquímicas e tecnológicas. A espessura 

entre camadas ou interlamelar varia com a natureza do cátion interlamelar, com a 

quantidade de água disponível ou outras moléculas polares sem alterar os valores das 

reflexões cristalinas (5,6). 

Os argilominerais são formados mais freqüentemente pelos seguintes elementos: 

oxigênio, silício, alumínio, ferro, magnésio, potássio e sódio. Estes elementos 

apresentam-se em esferas de coordenação e os argilominerais são classificados em 

grupos de acordo com o arranjo tridimensional destas esferas. Existem sete grupos de 

minerais argilosos cristalinos. Destes sete grupos, seis têm modelos organizados em 

folhas e camadas e são designados filossilicatos (do grego phyllon, folha) (6,7). 

A análise química é um passo essencial para o estabelecimento da natureza dos 

argilominerais, mas a composição química dos filossilicatos é tão complexa que uma 

classificação satisfatória só pode ser formulada pelo arranjo espacial dos átomos, que é 

revelado por estudos de difração de raios X. A aplicação da difração de raios X leva a um 

conhecimento detalhado da natureza dos argilominerais ajudando a entender o quanto é 

importante sua composição química e a determinar sua estrutura e algumas de suas 

propriedades. 

Este artigo se atém a verificar a modificação química que ocorre na argila tornando-

a hidrofóbica, utilizando as técnicas: difração de raios X e fluorescência de raios X. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 Materiais 

 
Argila bentonítica sódica, BRASGEL PA, fornecida pela Bentonit União Nordeste, 

localizada em Campina Grande/PB. A argila tem granulometria de 200 mesh (D = 

0,074mm) e capacidade de troca de cátions (CTC) de aproximadamente 90 meq/100g. 

 

Sal quaternário de amônio denominado Praepagen WB® (cloreto de estearil dimetil 

amônio), fornecido no estado de gel com quantidade de matéria ativa constituída de 
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aproximadamente 75%, contendo cadeias entre 16 e 18 carbonos, fabricado pela Clariant, 

Recife-PE. Sua estrutura molecular está apresentada na Figura 6. 

 

 
Figura 1: Estrutura molecular do sal quaternário de amônio Praepagen WB® 

 

 Métodos 

 
Preparação da argila organofílica 

 
Para preparação da argila organofílica com Praepagen WB®, utiliza-se uma 

dispersão contendo 768 mL de água destilada e 32g de argila. A argila foi adicionada aos 

poucos com agitação mecânica concomitante e após a adição de toda a argila a agitação 

foi mantida por 20 minutos. Em seguida, foi adicionada uma solução de água destilada e 

do sal quaternário de amônio. A agitação foi mantida por mais 20 minutos. Feito isso, os 

recipientes foram fechados e mantidos à temperatura ambiente por 24 horas. Após esse 

tempo, o material obtido foi filtrado para ser retirado o excesso de sal. A lavagem foi feita 

com 2.000mL de água destilada, empregando Funil de Buchner com kitassato, acoplado a 

uma bomba de vácuo com pressão de aproximadamente 635 mmHg. Os aglomerados 

obtidos foram secados em estufa a 60 ºC ± 5 ºC, por um período de 48 horas. Por fim, os 

aglomerados secos foram desagregados com o auxílio de almofariz até a obtenção de 

materiais pulverulentos, os quais foram passados em peneira ABNT nº 200 (D = 

0,074mm) e posteriormente caracterizados.  

 

Fluorescência de raios X (FRX) 
 

As análises químicas da argila não tratada e da argila tratada com o sal de amônio 

foram realizadas por fluorescência de raios-X pelo método semiquantitativo, em forma de 

pó, sob atmosfera de nitrogênio. O equipamento utilizado será o modelo EDX 700 da 

marca SHIMADZU pertencente ao Laboratório de Caracterização de Materiais/ 

CCT/UFCG. 
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Difração de raios X (DRX) 

 
As análises de DRX foram conduzidas em aparelho XRD-6000 Shimadzu, 

utilizando-se radiação Kα do cobre, tensão de 40KV, corrente de 30mA, varredura entre 

2θ de 2° a 30° e velocidade de varredura de 2°/min. Estas análises serão realizadas no 

Laboratório de Engenharia de Materiais/ CCT/UFCG. 

 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Através da fluorescência de raios X foi possível obter dados 

semiquantitativos da composição elementar da argila brasgel PA, sem tratamento e 

tratada com o sal quaternário de amônio Praepagen WB®. A Tabela 1 mostra a 

composição química em % em peso de óxidos normalizados a 100%. 

A argila apresenta teor de ferro elevado, o que é característico das argilas do 

Estado da Paraíba, contribuindo para o abaixamento da temperatura de desidroxilação e 

diminuição da estabilidade térmica do material (8,9). Verifica-se que a argila apresenta 

composições característica de bentonitas.  

Segundo Amorim e Pereira (10), a variedade mineralógica mais nobre na região 

paraibana encontra-se praticamente esgotada, sendo provavelmente utilizada na 

produção de bentonitas sódicas para finalidades industriais que requerem melhor 

comportamento reológico como para uso nos fluidos de perfuração.  

 É importante observar na Tabela 1 abaixo para a argila sem tratamento a presença 

do sódio (Na2O) e após organofilização a sua inexistência. Este dado evidencia que 

houve uma troca eficiente dos cátions sódio da bentonita, isto confirma a incorporação do 

sal nas lamelas da argila, comprovando que ocorre a troca catiônica dos elementos 

presentes nas cadeias carbônicas do sal Praepagen WB®. 

 

Tabela 1: Análise química por fluorescência de raios-X da argila sem tratamento e tratada 

com o sal Praepagen WB®  
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Componentes 

encontrados 

Teores nas amostras de argilas (%) 

MMT                            MMT Organofílica 

SiO2 67,004 66.787 

Al2O3 17,033 18.140 

Fe2O3 8,609 9.804 

MgO 2,659 2.667 

Na2O 1,855 - 

CaO 1,405 1.093 

TiO2 0,800 0.869 

K2O 0,319 0.343 

SO3 0,203 0.181 

V2O5 0,033 0.038 

MnO 0,033 0.035 

Cr2O3 0,023 0.023 

SrO 0,012 0.011 

ZnO 0,008 0.009 

Y2O3 0,004 - 

 

 Pode-se comprovar a presença de elementos específicos de argila esmectítica, 

como sílica (SiO2) e alumina (Al2O3) que com a incorporação do sal na superfície da argila 

apresentou teores diferenciados, observado também por Maia (11). Isto se deve 

possivelmente ao fato dos valores ter sido normalizados estequiometricamente em função 

do óxido de sódio, pois usou-se a mesma argila e não há conhecimento na literatura de 

que o processo de organofilização acarrete em algum consumo de outros elementos 

contidos na estrutura cristalina da argila. 

Foi possível perceber também a presença de minerais acessórios, e elementos 

característicos de argila do grupo da esmectita, representados por óxidos de ferro 
(Fe2O3), cálcio (CaO), titânio (TiO2), Potássio (K2O) e outros, que apresentaram o mesmo 

comportamento, quanto a variação de teores, da sílica e da alumina. 

A presença de alguns óxidos na bentonita sódica sem tratamento possivelmente é 

ocasionada por impurezas da argila bruta retirada da jazida explorada.  

 

 O resultado de DRX da argila bragel sem tratamento (MMT) (Figura 2) e argila 

tratada com o sal Praepagen WB® (MMT organofílica) (Figura 3), pode-se verificar pela 
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análise dos difratogramas de raios-X a eficiência do processo de organofilização através 

do aumento da distância interplanar basal (d001) da argila tratada em relação a argila 

sódica.  
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                                                         Figura 2: Difratograma da argila MMT. 
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Figura 3: Difratograma da argila MMT organofílica. 

 

O difratograma da argila MMT sem tratamento apresenta picos característicos de 

bentonitas contendo materiais acessórios, como caulinita (C) e quartzo (Q) no intervalo de 

19º a 30º, que ocorre para ambas as amostras apresentadas na Figura 2 e Figura 3, 
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respectivamente. Uma banda entre 5º e 9º (Figura 2) indicando a distância interplanar 

basal d001 de 12,04 Å que é característica de montmorilonitas do grupo da esmectítica 

contendo íons Na+ na estrutura com uma pequena hidratação (6). 

Ao analisar o difratograma da argila MMT organofílica (Figura 3) tratada como o sal 

Praepagen WB®, é possível perceber o deslocamento da banda 5ºe 9° para ângulos 

menores, e conseqüente expansão das camadas 38,53 Å e 19,26 Å, correspondentes às 

reflexões basais d001 e d002 respectivamente e 12,84 Å possivelmente devido a alguma 

quantidade de argila não intercalada. Esses resultados também foram alcançados por Paz 

(2008), Barbosa (2009) e Medeiros (2007) (8, 12, 13). A expansão das camadas da argila 

brasgel PA é devido a penetração das cadeias carbônicas associada ao sal quaternário 

de amônio o que favorece à interação eletrostática com a matriz, bem como facilita a 

incorporação do polímero. 

Os resultados indicam a intercalação dos íons de amônio do sal estudado dentro 

das camadas de silicato e expansão do espaçamento basal d001, isto indica que a argila 

em estudo foi organofilizada.  

Algumas explicações são possíveis para essas reflexões basais. Segundo Barbosa 

(2009), até certo número de átomos de carbono presente no sal quaternário de amônio irá 

ocorrer contração de reflexão basal para um valor constante, que provavelmente seria o 

carbono C16 presente na constituição do sal orgânico e a partir de um valor superior ao 

número de carbonos, a reflexão basal aumenta para um valor constante, possivelmente 

referente ao carbono C18. A composição química e o tamanho da cadeia determinam, 

portanto, a distância interplanar basal da bentonita organofílica, bem como controlam um 

conjunto amplo de propriedades, especialmente adsortivas e coloidais, que levam ao seu 

grande uso industrial atual. 

 
CONCLUSÕES 

 
A análise química por fluorescência de raios-X comprovou a eficácia da 

organofilização pela inexistência do Na2O na argila tratada, isto confirma a incorporação 

do sal nas lamelas da argila. Por meio dos difratogramas das argilas foi possível a 

verificação da modificação na estrutura da argila pelo processo de organofilização e 

aumento da distância interplanar basal das camadas para 38,53 Å e 19,26 Å, 

correspondentes às reflexões basais d001 e d002 respectivamente.  
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INFLUENCE  QUATERNARY AMMONIUM SALT IN THE ORGANOPHILIZATION 

AN BENTONITE 
 

ABSTRACT 
 

 
Clays are natural materials, earthy, fine-grained particles with diameters generally less 
than 2µm, and formed by chemically hydrated silicates of aluminum, iron and magnesium. 
The clays have a range of applications, both in pottery and in other technology areas. This 
work aimed to study the influence of a quaternary ammonium salt to increase the basal 
distance of a bentonite clay powder obtained thereby promoting to a new structural profile 
characteristic with organoclay. The bentonite clay was treated with salt Praepragem WB. 
The following methods were used: X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence (XRF). 
The results indicated the intercalation of ammonium ions of the salt studied within the 
layers of silicate and expansion of basal spacing d001, ie the clay in the study showed 2θ 
angle shifts to smaller angles, indicating that the clay was organophilizated. 
 
 
Keywords: X-ray diffraction, X-ray fluorescence, Organoclay. 
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