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INTRODUÇÃO

As esmectitas são largamente usadas numa gama de 
aplicações devido a sua capacidade de troca de cátions, 

fortes capacidades de adsorção/absorção [1-4]. Dentro das 
argilas que tem a capacidade de expandir, a mais comum 
esmectita dioctaédrica é a montmorilonita. 

A montmorilonita possui uma carga negativa na superfície 

balanceada pelos cátions inorgânicos trocáveis, tais como Na+

e Ca+2, que são geralmente hidratados na presença de água. A 
hidratação dos cátions trocáveis e a natureza polar dos grupos 
silanois (Si-O) conferem uma natureza hidrofílica a superfície 
da montmorilonita, o que torna essas argilas naturais solventes 

Como os íons metais são substituídos por cátions 
surfactantes, tais como íons alquilamônio, a natureza da 
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The preparation of organophilic clays using the salt hexadecyltrimethyl ammonium chloride (HDTMA-Cl) at different concentrations 
was studied.  The samples before and after treatment with HDTMA-Cl salt were characterized by X-ray diffraction, differential 
thermal analysis, thermogravimetric analysis, scanning electron microscopy and X-ray energy dispersive spectroscopy. X-ray 
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solvatadas e expandidas por vários solventes orgânicos, o 
que torna as argilas organofílicas atrativas para adsorventes 
seletivos, agentes gelatinosos de sistemas orgânicos, etc. 

Diversas argilas organofílicas tem sido preparadas e 
caracterizadas, a partir de argilas esmectíticas brasileiras 

com argila esmectítica policatiônica e sal quaternário 

preparação de argilas organofílicas, a partir de bentonitas 
de Campina Grande-PB e do sal quaternário cloreto de cetil 
trimetil amônio e estudo de inchamento em etanol, tolueno e 
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intercalação dos cátions quaternários de amônio entre os espaços 
interlamelares dos argilominerais. Os autores concluem ainda, 
que para os solventes utilizados nesse estudo, o inchamento 
é inferior aos obtidos anteriormente com outras argilas do 

de partida, para obtenção de argilas organofílicas e estudo de 

preparação apresentou distâncias interlamelares superiores a 

maiores valores de inchamento, obtidos usando concentrações 

notoriedade por estarem sendo utilizadas na obtenção de 

material com amplo potencial de uso, principalmente nas 

faz parte de uma série que vem pesquisando a obtenção 
e caracterização de argilas organofílicas, visando seu 
uso na indústria petrolífera, no tratamento de substâncias 

Paraíba possui as maiores reservas brasileiras de argilas 
esmectíticas, este estudo foi realizado para obter e caracterizar 

EXPERIMENTAL

Utilizou-se na preparação de argilas bentoníticas 

pela empresa Dolomil Ind. Ltda. na sua forma bruta, peneiradas 

propriedades químicas. Utilizou-se o sal quaternário de amônio 

fornecedor Clariant.
Para a preparação da argila organofílica seguiu-se duas 

e moída. Acrescentou-se à dispersão aquosa solução de 

indica a relação argila/sal e o G indica o sal Genamim-

Difração de raios X (DRX) - difratômetroShimadzu 

 e tempo por passo de 1 s. 

Análise térmica (ATD/TG) - equipamento Shimadzu, 
com vazão de 100 mL/min de ar desde temperatura ambiente 
até 1000 ºC, com taxa de aquecimento 10 ºC/min. Alfa-
alumina foi utilizada como material de referência. Estas 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) - A amostra 

para o estudo da morfologia dos cristais individuais dos minerais 
argilosos, bem como para a análise química elementar. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a troca do sódio pelo cátion do sal quaternário 
HDTMA-Cl, ocorre a expansão da camada da 

[Figure 1: X-ray diffraction patterns of the “Chocolate” clay 
without modiþcation and modiþed withdifferent concentrations of  
HDTMA-C1 salt.]
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[Figure 2: DTA (a) and TG (b) curves of the “Chocolate” clay 
without modiþcation and modiþed with different concentrations of  
HDTMA-C1 salt.]
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[Figure 3: SEM micrographs of the “Chocolate” clay]
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cristalino. A curva de análise térmica diferencial obtida para 

faixa de 20 ºC a 100 o
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[Figure 4: SEM micrographs of the òChocolateó clay modiþed 
with HDTMA-C1 salt, 0.8 meq/g  of clay .]

[Figure 5: SEM micrographs of the òChocolateó clay modiþed 
with HDTMA-C1 salt, 1.0 meq/g  of clay .]

oC há dois picos superpostos, 
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[Figure 6:  EDS microanalysis spectrum of the clay “Chocolate”.  
(a) without treatment, (b) with treatment with salt HDTMA-Cl in 
the ratio of 0,8meq/g of clay and (c) with treatment salt HDTMA-Cl 
in the ratio of 1,0meq/g of clay.]

seca pode ser descrita por três unidades estruturais e pelo 

CONCLUSÕES
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