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RESUMO
Atapulgita é um mineral argiloso. na forma de um silicato de magnésio hidratado , que forma suspensões viscosas na
presença de sais dissolvidos c que apresenta diversas aplicações industriais , entre as quais. como componente do lluido
usado na perfuração de poços de petróleo cm plataformas.
O trabalho compara características físicas de três amostras de atapulgita c apresenta o comportamento rcológico de
suspensões cm água destilada c cm água salgada . As amostms foram obtidas nos depósitos de Boa Vista c São Pedro
c:xistcntcs no município de Guadalupe c preparadas de acordo com as normas da Pctrobrús (N-1967 . 1984 ). Os principais
equipamentos utilizados foram um viscosímctro, um analisador de tamanho de partículas c um sistema ESA-9800.
Os resultados mostraram que a viscosidade aparente aumenta com a concentração de sal. A atapulgita São Pedro Escura
apresentou o melhor desempenho tanto cm <ígua doce quanto em água salgada. As amostras São Pedro Escura c São Pedro
Clara foram classificadas como atapulgita do tipo I c apresentaram alto rendimento. A amostra Boa Vista é de médio
rendimento.
Palavras Chave: atapulgita: rcologia: propriedades ti:xotrópicas: fluídos para perfuração de poços.

L INTRODUÇÃO
Atapulgita é um silicato hidratado de magnésio, cuja célula unitária tem a fónnula apro:ximada : R5 Sip20(0H)/OH)4 .4Hp
. onde o R é o cátion Mg' ', substituível parcialmente por AP ', Fc 2+ c Fc 3 ' (Haden e Schwinl. 1967). Trata-se de uma argila
com cstmtura fibrosa que apresenta espaços ocos mais ou menos c:xtcnsos, onde se annazcnam moléculas de água c ions.
A Atapulgita é altamente adsorvcntc ao natural. por isso é considerada ''terra fulcr".
As principais características da atapulgita cstiío relacionadas à alta superfície específica. alta capacidade de sorção.
considcr:tvel poder dcscorantc c manutenção das propriedades ti:xotrópicas na presença de eletrólitos. Essas características
tomam a atapulgita uma argila de grande interesse comercial para uso como dcscorantc de óleos. refino c processamento
químico de derivados de petróleo. carga para diversos produtos industriais (tinta, fannacêuticos, defensivos agrícolas ,
adsorvcntcs para limpeza de pisos, adesivos c colas), agente ti:xotrópico estabilizante para carga plástica, pet/itter
(absorvente de despejos fisiológicos de animais domésticos), purificação de águas domésticas, suporte catalítico c
componente do lluido usado para perfuração de poços de petróleo cm ambientes marinhos ou quando as perfurações
atravessam camadas de sais solúveis.
Os Huidos usados na perfuração de poços de petróleo devem , necessariamente. incluir um componente com propriedade
ti:xotrópica. A presença de material com essa propriedade é importante porque pcnnitc a fluide z da ''lama" de perfuração. no
período que a suspensão permanecer em movimento. c c:xpandc quando ocorre a paralisação do bombeamento do lluido. A
c:xpansão durante o repouso resulta cm uma cstmtura gelatinosa que impede o retomo dos fragmentos de rochas ao fundo
do poço. A bcntonita é o mineral mais utili;.ado com essa fmalidadc, jú que apresenta c:xcclcntc ti:xotropia cm ambientes
de úgua doce. No entanto. quando cm conta to com sais, tende a coagular de modo a perder sua propriedade ti:xotrópica. A
atapulgita. ao contrário, conserva sua capacidade de c:xpansão e, por isso, é utili;.ada cm poços perfurados cm platafonnas
marinhas ou nos casos cm que o poço atravessa camacht de sal. Dentre as ocorrências brasileiras de atapulgita. as do
município de Guadalupe. no Piauí, são as que apresentam maior potencial de aproveitamento cconômico.
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Com relação ao rendimento, as atapulgitas usadas cm fluidos de perfuração podem ser classificadas cm três grupos. de
acordo com o volume de lama produzida (com viscosidade aparente de 15 cP) por tonelada de argila seca pulverizada:
as de alto rendimento (12,5 a 17.0 m3 ): as de médio rendimento (6,0 a lUl m3 ) c as de baixo rendimento que fornecem
menos de 6,0 m', (Souzn Santos. 1975).
Almeida (1994) estudou o comportamento de quatro amostras de atapulgita como fluido de perfuração c como
descorantes de óleos e observou que, sem nenhuma ativação, apenas a atapulgita São Pedro atingiu as especificações da
PETROBRÁS para fluido de pcrfur:Jção (viscosidade aparente 2:: 15 cP), obtendo viscosidade aparente igual a 17 cP. Antes
de dctcnninar a viscosidndc, as amostras foram submetidas a uma pré-hidratação. cscrubagcm c classificação abaixo de
200 malhas, para retirada do quartzo presente. A Atapulgita Boa Vista , nas mesmas condições, apresentou viscosidade
aparente, igual a 4,5 cP. Para uso como descorantes de óleos minerais, a atapulgita São Pedro foi a única que não obteve
resultados satisfatórios (cor ASTM :S 4,5). As demais, se mostraram eficientes no estado "innalura". necessitando apenas
de uma moagem até granulometria abaixo de 200 malhas.
Grubcr ct. ai. ( 1996). estudaram a estabilidade da bentonita c da atapulgita em presença de diferentes meios orgânicos c
iônicos. Os autores observaram que a atapulgita foi mais estável cm todas as condições testadas: enquanto. a bcntonita
1locula cm água do mar. baixando substancialmente a viscosidade c mostrando significante separação da água. a atapulgita
manteve a eficiência.
O estudo é parte do Projeto "Caracteri zação Tecnológica de Insumos Minerais para a Perfuração de Poços de Petróleo".
convênio Fadc-UFPE/Finep-CTPetro, que conta com a participação do Cctcm c da Universidade Federal da Paraíba. O
trabalho apresenta resultados preliminares. onde se comparam características físicas de diferentes amostras de atapulgita
provenientes de Guadnlupc-PI c mostra o rendimento dessas argilas cm ambientes com altas concentrações de sais.

2. EXPERIMENTAL
2.1 Material
a) Amostras
Foram utilizadas três amostras de atapulgita provenientes da mina de Boa Vista c da mina de São Pedro, situadas no
Município de Guadalupe-PI. Da mina de São Pedro foram colctadas duas amostras, com colorações diferentes, as quais
foram denominadas, Clara e Escura.
b) Equipamentos
Os seguintes equipamentos principais foram utilizados no decorrer do trabalho:
(I) Peneirador vibratório da DENVER;
(2) Pulverizador, modelo Pulvcrisette 14, fabricado pela FRITSCH;
(3) Misturador Hamilton Beach, modelo 936, fabricado pela FANN ISTRUMENTS
(4) Viscosímctro, modelo 35-A, da FANN ISTRUMENTS.

2.2 Procedimento
Ao chegar no laboratório do Grupo de Tecnologia Mineral da UFPE, as amostras passaram pelas seguintes etapas
principais: preparação, análise granulométrica , determinação da carga clétrica superficial c testes de viscosidade cm água
destilada e em ambiente na presença de sal.
a) Preparação das amostras
A etapa de preparação envolveu as operações de homogeneização, pré-hidratação c cscmbagcm. Inicialmente. as amostras
foram homogeneizadas através da fonnação de pilhas cônica c trian~:,>ular, de onde foram retiradas alíquotas para uso nas
etapas seguintes. Cada alíquota da amostra foi submetida a uma pré-hidratação por um período de 24 horas, usando-se 2
litros de água destilada para cada I kg de amostra. Em seguida, foi feita uma cscrubagcm do material , por um período de
I hora. sob uma agitação de 1920 rpm. Na cscmbagem, usou-se uma polpa com 20% de sólidos cm peso.
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b) Anil li se granulo métrica
Após a cscrubagcm. as amostras foram submetidas a uma análise granulométrica. utilizando-se peneiras granutcst com
35. ó.5. 100 c 200 malhas.
c) Carga clétrica superficial
A carga clétrica superficial foi monitorada através da dctcnninação do potencial zeta pelo método elctroacústico.
Determinou-se a variação do potencial zcta cm função do pH para a faixa compreendida entre pH 2 c 9.
d) Determinação da viscosidade na ausência de sal
O material abaixo de 200 mcsh foi levado a estufa a uma temperatura de ±lOO"C. Em seguida. foi feita uma desagregação
c uma nova homogcncizaçüo com pilhas cônica c triangular. As amostras foram , cntüo, quarteadas c divididas cm
alíquotas para determinação da viscosidade.
Para a dctcrminaçüo da viscosidade. utilizou-se o Misturador Hamilton Bcach. cm rotaçüo baixa. padronizada. durante 20
minutos . Após este tempo. a amostra foi transferida para o Viscosímctro Fann, que foi acionado a 600 rpm, por I minuto.
visando a cstabili7llç<lo do sistema c. cm seguida. feita a leitura da viscosidade. O valor da viscosidade aparente. cm cP.
foi obtido dividindo-se por 2 a leitura cfctuada a 600 rpm.
c) Preparação das suspensões cm úgua salgada
c. I) Suspcnsüo para o tipo I.
Inicialmente. obteve-se uma soluçüo saturada de NaCI com conccntraçüo de 400g/L. Em seguida. a soluçüo foi
fdtrada c colocada, cm volume de 420 mL, no copo do misturador Hamilton Beach, onde foi feita a adiçüo de 34.6
g de atapulgita do tipo I. O misturador foi mantido cm velocidade baixa durante 20 minutos. Após esse período. a
suspensüo foi mantida cm repouso durante 24 homs, a tcmperatum ambiente.
c.2) Suspensão para o tipo II.
Na preparação da suspcnsüo para o tipo fi , adotou-sc o mesmo procedimento usado para a do tipo I. cxceto na
quantidade de argila (24 g) adicionada aos 420 mL da soluçüo saturada.
f) Detcnninaçüo da viscosidade cm água salgada

Após o período de repouso, a suspensão foi colocada no misturador Hamilton Beach e agitada, durante 5 minutos, em
velocidade baixa. Em seguida , determinou-se a viscosidade, depois de pennaneccr por I minuto a uma velocidade de 600
rpm. A viscosidade aparente é obtida dividindo-se o valor obtido por 2.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Granulometria
A anúlisc granulométrica inicial das amostras de atapulgita denominadas São Pedro Clara c São Pedro Escura c Boa Vista
é apresentada na Figura I. A atapulgita de Boa Vista apresentou granulometria mais fma. com cerca de 80'Yo abaixo de
200 malhas.
Tabela I - Características granulométricas da fração fina (abaixo de 200 malhas) das amostras de atapulgita.
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Figura 1 -Análise granulométri ca das amostras São Pedro Clara, São Pedro Escura c Boa Vista.

As pti ncipais características c a distribuição granulométrica da fraç<1o fina (aba ixo de 200 malhas) de cada amostra é
apresentada na Tabela I c na Figura 2. A amostra São Pedro Clara tem granulomctria mais uniforme c maior diilmctro
médio (8.2 !LIH). As amostras Silo Pedro Escura c Boa Vista apresentam va lores muito pró-;imos para uniformidade
gra nulométrica c diilmetro médio. A amostra Silo Pedro Escura tem maior úrca superfi cial espec ífica entre as amostras
est udadas (cerca de 3,3 m2).
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Figura 2- Distribuição Granulométrica da fração fina (abai-;o de 200 malhas) das amostras São Ped ro Clara, São Pedro
Escura c Boa Vista utilizadas nos ensaios de viscosidade.

3.2. Carga Elétrica Superficial
O valor do potencial zeta da superfície de cada uma das amostras, cm funç<io do pH , pode ser observado na Figura 3. A
atapulgita Boa Vi sta apresenta ponto isoclétrico em pH 2,6 - mais ácido cm relação às demais. As amostras Silo Pedro
Clara e São Pedro Escura mostraram ponto isoelét rico cm pH 3, 7 c 3,3, respectivamente

3.3. Viscosidade na ausência de sal
Os resultados da Figura 4 mostram a variaç<io da viscosidade aparente cm função da concentração de sólidos na suspensão
da argila em água. A suspensão com a amostra São Pedro Escura mostrou maior viscosidade, chegando a 109,5 cP com
12. 5% de sólidos em peso . A suspensão formada com a <~mostra Boa Vista apresentou o pior desempenho. A viscosidade
chegou a um valor máximo de apenas 5.2 cP As suspensões apresentaram comportamento estável durante 48 horas,
em tennos de viscosidade . Observou-se apenas uma pequena variação da viscosidade da amostra Siio Pedro Clara que
abai-;ou de 20,0 cP para 17.5 cP cm suspensão com 5% de sólidos, em peso (Tabela II)
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Figura 3- Variação do Potencial Zcta das diferentes amostras de atapulgita em função do pH.

3.4. Viscosidade em água salgada
A Influência da concentração de KCl na viscosidade das amostras de atapulgita em suspensão com 5% de sólidos. cm
peso. é mostrada na Figura 5. Em todas as amostras. a viscosidade aparente aumenta com a concentração de sal até um
determinado va lor. depois estabiliza. A suspensão formada com a amostra São Pedro Escura. que mais uma vez mostrouse mais viscosa. au me ntou a viscos idade de 14,5 cP para 20,2 cP. na presença de 5000 ppm de sal.
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Figura 4- Variação da viscos idade aparente das suspensões de atapulgita, cm úgua destilada, cm função da
percentagem de sólidos.
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3.5. Classificação quanto ao Tipo
A classificação quanto ao tipo de ata pulgita é feita através da determinação da viscosidade aparent e cm suspensões
preparadas co nforme foi descrito anterionnentc (item 2.2.c). A suspensão deve apresentar uma viscosidade aparente
mínima de 15 cP (Petrobnís, 1984). Observa-se na tabela III que a amostra Boa Vista não atinge a viscosidade de 15 cP
cm nenhuma das situações. Ao contrário, as suspensões formadas com as amostras São Pedro Escura c São Pedro Clara
apresentaram viscosidade aparente de 27,0 cP c I 8.2 cP. respectivamente. quando preparadas na proporção de 14.6 g de
argila para 420 mL de so lução saturada de NaCl, sendo, portanto. classificadas como atapulgitas do tipo I.
Tabela lU- Classificação da Atapulgita de acordo com a viscosidade aparente.
VISCOSIDADE APARENTE, cP
Teste para a tipo I
Teste para a tipo II
7.25
6.58
27.0
13
18.25
8.12

ATAPULGITA
Boa Vista
São Pedro Escura
São Pedro Clara

3.6. Determinação do Rendimento
O rendimento de uma argila, para fins de utilização em fluidos de perfuração, é dcfmido como o número de metros cúb ico s
(m 3 ) ou barris de fluido co m viscosidade aparente de 15 cP, que podem ser preparados com l tonelada de argil a seca
(Sou1.a Santos, 1975).
O rendimento é obtido através da expressão (I), Onde C é a concentração de sólidos da suspensão cuja viscosidade
aparente é de 15 cP.
R "" 82,3/C + 0,3 (m 3/t)

(I)

Para a obtenção do valor da " C", inicialmente, detem1inou-se a viscosidade aparente de suspensões com diferentes
concentrações de sólidos numa solução saturada de Na C!. Os resultados são apresentados na figura 6. A concentração de
sólidos necessária à formação de uma suspensão com viscosidade aparente de 15 cP foi obtida através do gráfico mostrado
na figura 7. O rendimento calculado de cada amostra é apresentado na tabela IV Os resultados da tabela 5 mostram que
as amostras São Pedro Escura c São Pedro Clara podem ser classificadas como de alto rendimento (valor acima de 12 ,5
m3/t), enquanto a amostra Boa Vista é de médio rendimento.
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amostras de atapulgita.
Tabela IV- Rendimento obtido para cada uma das a mostras estudadas.
RENDUv1ENTO (m 3/t)
ATAPULGITA
7,2
Boa Vista
16,4
São Pedro Escura
13 ,0
São Pedro Clara
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4. CONCLUSÃO
O trabalho apresenta resultados ainda preliminares de um estudo que visa caractcril.ar tecnologicamente as atapulgitas
do Piauí. As características granulométricas das amostras Boa Vista c São Pedro Escura são semelhantes, com valores
de unifonnidade c diâmetro médio muito próximos. Com relação à carga clétríca superficial, a amostra Boa Vista difere
bastante das demais, apresentando valores de potencial zela menores cm toda faixa de pH.
Nos testes feitos na ausência de sal, a amostra São Pedro Escura apresentou o melhor desempenho A viscosidade aparente
atingiu I09 ,5 cP com 12,5% de sólidos cm peso. O máximo obtido com a amostra Boa Vista foi de 5,2 cP. As suspensões
mostraram-se estáveis por 48 horas.
O melhor desempenho da amostra São Pedro Escura foi confinnado cm água salgada. A viscosidade aparente aumenta
com a concentração de sal. Na presença de 5000 ppm de KCl , a viscosidade da amostra São Pedro Escura chegou a 20 cP
em suspensão com apenas 5% de sólidos.
As amostras São Pedro Escura c São Pedro Clara, com rendimentos de I6,4 m1/t c 13 ,0 m3/t, respectivamente. são
consideradas de alto rendimento. enquanto que a amostra Boa Vista, com 7.2 m3/t é de médio rendimento. As atapulgitas
São Pedro Escura c São Pedro Clara foram classificadas como do tipo I. A atapulgita Boa Vista necessitaria passar por
processo de ativação.
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