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RESUMO 

As bentonitas são argilas compostas essencialmente de montmorilonita , um argila-mineral do gmpo das csmcctitas. 
Devido às suas propriedades tixotrópicas bastante desenvolvidas. as bcntonitas são utilizadas como componente dos 
1luidos para perfuração de poços para petróleo . Em casos de poços perfurados com lluido à base de óleo. as bcntonitas 
necessitam passar por uma modificação superficial para tomarem-se olcofílicas. 

O trabalho compara as características granulométricas e o comportamento rcológico de suspensões obtidas com amostras 
de bentonita cúlcicas provenientes dos Estados da Paraíba c Bahia. Tomou-se como referência os resultados obtidos com 
uma amostra de bcntonita sódica proveniente de Wyoming (Estados Unidos) c outra de bcntonita cálcica proveniente de 
Toledo (Espanha). Foram realizados testes visando verificar a susceptibilidade das amostras brasileiras com relação à 
modificação superficial. 

O desenvolvimento do estudo envolveu as seguintes etapas principais: preparação das amostras, dctenninação das 
características granulométrica. dctcnninaçiio de características rcológicas, determinação das características clétricas das 
superfícies c estudo de adsorção do surfatantc. A adsorção da a mina foi monitorada por meio de determinação da variação 
da tensão superficial da fase aquosa residual. 

Entre as amostras brasileiras, a verde lodo da Paraíba é a que possui granulomctria mais fina. apresentando um tamanho 
médio (3,3 ~un) , com 97,8% cm peso abaixo de 200 malhas c área superficial específica de 0,89 m2/g, sendo a que mais 
se aproxima da amostra de Wyoming. Essa amostra tem o menor grau de oxidação c apresenta maior expansão. melhor 
comportamento rcológico. maior excesso de carga negativa c maior suscctibilidadc <i modif1cação superficial. 

Palavras-Chave: bcntonita, montmorilonita. csmcctita , tixotropia . expansão, argilas olcofílicas. 

I. INTRODUÇÃO 

Bcntonita é uma rocha constituída. principalmente. por montmorilonita, um argilo-mincral do gmpo das csmcctitas, cujas 
características peculiares possibilitam um diversificado campo de utilização industriaL entre os quais: (a) cm fundição. 
como aglomerante de areias de moldagem; (b) cm processos de pclotização de minério de ferro: (c) no descaramento 
de óleos: claríflcantc de bebidas: (d) ímpenneabílú;mtc de solos: (c) cstabílí:.mdorcs de cmuisão; (f) carga mineral , cm 
produtos farmacêuticos , rações animais. produtos cosméticos c outros: (g) cm produtos ccn1mícos para aumentar a 
plasticidade e (f) como componente de fluídos utilizados para perfuração de poços de petróleo (Elzca c Murray. 1994 ). 

Estmturalmentc, a montmorilonita apresenta-se sob forma de lamelas compostas por duas camadas de tetmcdros de sílica 
envolvendo uma camada de octaedros de alumínio. A unidade cstmtural. conhecida como TOT, possuí aproximadamente 
I O Â de espessura (Quírk c Marcelja, 1997). Na unidade TOT ocorre a substituição de íons de maior valência por outros 
de menor valência como. por exemplo, do tetravalente Si"" pelo trivalente AP ' nos tctracdros c do AI" pelos bivalentes 
Mg'• c Fc'' no octaedro (Gungor, 2000; Murray, 2000). As substituições provocam um dcsbalanccamcnto de carga que é 
compensado por cútíons como Na' c Ca2+ que se posicionam entre as unidades TOT. dando origem aos tipos de bcntortitas 
sódicas c cúlcicas, respectivamente. Algumas bcntonitas, menos comuns. podem apresentar íons H', K+ c Mg'• como 
cátions de troca. 
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Devido <l diferença de pressão osmótica, ocorre a penetração de água entre as unidades TOT da montimorilonita 
provocando o afastamento das lamelas c. conseqüentemente, a expansão da argila. A quantidade de água entre as camadas 
vai depender de dois fatores principais: (I) da tendência <l hidratação do CéÍtion de compensação c (2) da energia de 
intcração entre as camadas (Stumm. 1992) O íon Na+. monovalente, tem maior facilidade de hidratação que o bivalente 
Ca' +. além disso. as camadas quando unidas pelo íon sódio, de menor valência. apresentam-se mais afastadas devido 
él menor energia de intcração. de modo a permitir a penetração de uma maior quantidade de água no espaço entre as 
unidades TOT. Isso explica porque a capacidade de expansão da bcntonita sódica é muito maior do que a do tipo cálcica. 
As bentonitas sódicas são mais eficientes. Em geral, para serem usadas em lluidos de perfuração de poços à base de {Jgua. 
as bcntonitas cálcicas são previamente ativadas com carbonato de sódio, transformando-se cm bentonitas sódicas. 

Características físico-químicas como pequeno tamanho de partículas. elevada úrca superficiaL alta carga clétrica 
superficial c capacidade de expansão resultam cm suspensões de bcntonitas com excelentes propriedades coloidais c 
tixotrópicas. A propriedade tixotrópica permite que uma suspensão de bentonita assuma uma cstmtura gelatinosa quando 
cm repouso. Isso é importante nos fluidos de perfuração porque impede o retorno dos fragmentos de rochas ao fundo do 
poço cm casos de paralisação do bombeamento. 

Em algumas situações especiais, como a abertura de furos cm profundidades elevadas, sob condições de alta temperatura 
c pressão, usam-se fluídos de perfuração à base de óleo. Nesses fluídos, a bcntonita naturaL sódica ou cálcica. perde suas 
propriedades tixotrópicas. Devido a esse fato , para serem utilizadas as bentonitas necessitam passar por um processo 
de modificação superficial (Darlcy c Gray, I 988). A modificação é conseguida com uso de um surfatantc. cujo c{Jtion 
substitui o contra-íon inorgflnico existente entre as unidades TOT dando origem a uma bentonita-orgánica ou olcofílica 
(Xu c Boyd. l 995: Pcnncr c Lagaly. 2000). 

Jordan (I 949) estudou a inlluência do tamanho da cadeia orgfmica da a mina na expansão da bentonita modificada. A 
expansão máxima foi conseguida com uma dodccilamina. As bentonitas modificadas podem ser utilizadas para remoção 
de poluentes orgflnicos. Zhu et a!. ( 1997) observaram que a eficiência na remoção de poluentes aumenta com a densidade 
de adsorção do surfatante c com o comprimento da cadeia hidrocarbônica. Lyklcma (I 994) acredita que a adsorção de 
sais quaternários de amônia cm argilos-mincrais envolve a soma de intcraçõcs clctrostát icas c químicas entre a parte 
polar da molécula do surfatantc c a superfície mineral: hidrofóbicas. entre cadeias hidrocarbônicas do surfatante c 
outras intcraçõcs de naturc1.<1 química ou hidrofóbica entre a superfície adsorvcntc e a cadeia orgflnica do reagente. 
Uma cobertura superficial de aproximadamente 50'% é suficiente para o desenvolvimento de propriedades olcofílicas na 
bcntonita (Jordan. I 949). 

O trabalho apresenta resultados ainda preliminares da canlctcri ;~Jção tecnológica de diferentes amostras brasileiras de 
bcntonita cMcica c relaciona essas características à suscctibilidadc para tornarem-se olcofílicas por meio de tratamento 
com uma dodccilamina. Duas amostras, uma de bcntonita sódica proveniente dos Estados Unidos c uma de bentonita 
cúlcica da Espanha, foram usadas como parúmctro de comparação. 

2. EXPERIMENTAL 

2.1. Material 

Amostras 

Foram utilizadas no estudo l amostras provenientes do município de Boa Vista. no Estado da Paraíba. Essas amostras 
são representativas das variações denominadas localmente de Verde Lodo, Chocolate c Bofc. Do município de Vitória da 
Conquista. na Bahia. foram estudadas duas amostras: uma avermelhada c outra ci111.a. denominadas amostra A c amostra 
B, respectivamente. Usou-se também uma amostra de bcntonita sódica proveniente de Wyoming c uma bcntonita cálcica 
obtida cm Toledo, na Espanha. 

Reagentes 

Utilizou-se uma dodccilamina, grau analítico. da SIGMA. O pH foi regulado com hidróxido de sódio c úcido clorídrico 
produzidos pela MERCK. 

Equipamentos 

Os principais equipamentos utiliiiJdos foram: 
Célula mccánica de llotação da OUTOKUMPU 
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Aparelho Analisador de Tamanho de Partículas a laser. MALVERN. modelo Mastersizer 2000 
Pulverizador. modelo Pulverisctte 14. da FRITSCH 
Desagregador f!amilron -Beach, Modelo 936 
Viscosímctro. modelo 35-A. da FANN INSTRUMENT 
Sistema ESA 9800. da MATEC INSTRUMENT 
agitador Mecânico, IKA. modelo Eurostar 
Tcnsiómctro Elctrónico, modelo Sigma-70. da KSV 

2.2. Procedimento 

O trabalho foi iniciado com a amostragem de campo com a tomada de amostras representativas dos tipos existentes nas 
jazidas de Boa Vista-PB c Vitória da Conquista-S A. No laboratório , cada uma das amostras passou pelas seguintes etapas 
principais: preparação, classificação granulométrica. desagregação, dctcnninação de viscosidade c modificação. 

Preparação 
Determinou-se, inicialmente. a umidade da amostra em estufa a I OO"C por um período de 5 horas. Em seguida. procedeu
se à secagem natural ao ar livre durante 20 dias. em média. Depois de seco. todo material foi passado cm peneira de 4 
malhas . O ol'ersize foi desagregado cm britador. A homogeneização da amostra foi feita . em duas etapas, pela formação 
de pilha cónica e pilha triangul(lr. de onde fez-se o quartcamento em alíquotas de 5 kg. A cada 5 alíquotas era retirada uma 
!fead-Smnple de 1 kg. para checar a homogeneidade do material através de anúlisc granulométrica. 

Classificaçilo Granulométrica 
Cada amostra foi inicialmente desagregada em célula mccánica de notação. nas condições padronizadas com 20% de 
sólidos c sob uma agitação de 1900 rp111. Após a dcsagrcgaçilo da argila. o material foi passado nas peneiras I O. 20. 
35. 48. 65. 100. 150 c 200 malhas . O penciramcnto foi realizéldo a úmido com vibraçilo mccánica por 10 minutos . A 
distribuição granulométrica da fração de interesse (abaixo de 200 malhas) foi analisada cm aparelho a laser. 

Desagregação 
A fração fina (abaixo de 200 malhas) foi seca cm estufa a l00°C. Os agregados formados na secagem foram desfeitos cm 
um pulverizador. Em seguida. a quantidade de amostra pré-determinada foi adicionada aos poucos a um volume de 350 
mL de água. em um Misturador Hmnilton-J3each, onde a polpa formada foi agitada por 20 minutos. 

Determinação de Viscosidade 
Decorridas 24 horas após a dcsagrcgaçilo. o material foi novamente agitado por 5 minutos no Misturador antes da 
dctenninaçilo da viscosidade a 600 rpm e 300 rpm . Detcnninou-sc a Viscosidade Aparente. a Viscosidade Plástica e o 
Limite de Escoamento. de acordo com as seguintes equações (Darlcy c Gray. 1988): 

LE= !(Leitura a 300 rpm)- (VP)I + 2 (I) 

VP= (Leitura a 600 rpm)- (Leitura a 300 rpm) (2) 

Onde: LE é o limite de escoamento (N/m' ) c VP é a viscosidade plústica (cp): 

Modificaçilo 
O condicionamento da amostra com o surfatantc foi realizado cm béqucr de 200 mL. durante um período de 2 minutos 
sob agitação de 350 rpm. Em seguida a amostra foi filtrada. Determinou-se a variação do potencial :t.cta. cm função do pH . 
antes c depois da adiçilo da amina, para verificar o efeito do surfatante na superfície da bcntonita. A adsorçilo do surfatantc 
também foi monitorada pela determinação da variação da tensão superficial na soluçilo residuaL após a filtragem 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Características Granulométricas 

A Tabela I élprescnta características granulo métricas de cada amostra . Das bentonitas brasileiras. a verde lodo é a que mais 
se aproxima da amostra americana. apresentando a maior quantidade de finos . menor diilmctro médio c maior superfície 
específica. A distribuiçilo granulométrica dos finos da amostra 1·erde lodo é apresentada na Figura L juntamente com a 
amostra A da Bahia c a de Wyoming. Nilo se mostrou a distribuição granulométrica das demais amostras parél facilitar a 
visualizaçilo do gr:1fico. As 5 amostras brasileiras apresentaram-se distribuídas cm faixa granulométrica mais estreita, ou 
seja, são mais homogêneas cm termos de tamanho, quando comparadas com a de Wyoming (Figura I). 
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Tabela I- Características granulométricas das amostras de bcntonita incluídas no estudo. 

AMOSTRA 
FRAÇÃO ABAIXO DE TAMANHO MÉD IOI'! SUPERFÍCIE 

200 MALHAS . '% - d10 < ~llll ESPECÍFICA. m2/g 

A-BA 57.5 7.2 0.55 
8-BA 53.8 7.5 0.55 
Chocolate - PB 84.3 5.9 &,5B 
Borc- PB 88. 1 5,9 95+ 
Verde Lodo - PB 97.8 3.3 &.-tl-9 
Wyoming 97. 7 5.0 tHH 
Toledo - 7. 1 &:56 -(I) - Tamanho mcd10 da fraçao abm.\o de 200 malhas. 

3.2. Determinação de Viscosidade 

Os resultados da determinação do limite de escoamento. apresentados na Figuras 2, mostraram claramente a significativa 
diferença c.\istcntc entre a bcntonita sódica de Wyoming c as amostras brasileiras. cm termos de comportamento 
rcológico. Entre as bcntonitas brasileiras. a Ferde lodo apresenta maior viscosidade aparente c limite de escoamento para 
qualquer concentração de sólidos testada, sendo a que mais se apro.\ima da amostra americana. 

De acordo com os resultados dos ensaios de viscosidade, nenhuma das amostras bras ileiras '' in natura" atenderia <i 

especificação para uso cm llu ídos de perfuração de poços. Foram fonnadas duas equipes no Grupo de Tecnologia Mineral 
da UFPE: uma para estudar a ativação dessas amostras com carbonato de sódio c outra para estudar a possibilidade de 
modificação superficial das diferentes amostras de bentonita para uso cm lluídos de perfuração à base de óleo. 

r'd!IC e ::l_ze U;tn to_l]rn 
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~ 
6 f ~ 5 

/ v-~ \ ll.) 
4 ~ y I f\ p 3 / _j >r--
2 

/ "" 1 
['\ 

~01 0.1 1 10 1m 10)] 3ID 

Paticl e Sze (J.Jn) 

.Ã. verde-lodo • amostra A I Wyoming 
Figura 1 -Distribuição granulométrica das amostras de bcntonita Verde Lodo. A- Bahia c de Wyoming. 

3.3. Expansão 

Os ensaios de C.\pansão foram rcali t.ados conforme a metodologia descrita por Jordan ( 1949). Os resultados são 
apresentados na Tabela II . Observa-se que a e.\p<msão da bentonita verde lodo foi de 40,0%. muito pró.\ima a da amostra 
cítlcica de Toledo ( 42. 9'X,). As amostras A c B da Bahia apresentaram menor c.\pansão (I I ,0%). 
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Figura 2- Limite de Escoamento obtido com diferentes amostras de bcntonita cm função da concentração de sólidos 
na suspensão cm temperatura ambiente. 

3.3. Modificação superficial 

A Figura 3 mostra as curvas potcnciométricas de algumas das bcntonitas brasileiras. Observa-se que as amostras de Boa 
Vista-PB apresentam maior excesso de carga clétrica negativa se comparada ú amostra da Bahia. A amostra verde lodo 
tem a superfície mais negativa cm qualquer faixa de pH. Entre as amostras de Boa Vista, a chocolate, mais oxidada, 
apresenta menor excesso de carga clétrica superficial. A Tabela II apresenta o ponto isoclétrico de todas as amostras 
estudadas. As amostras da Bahia têm ponto isoclétrico entre o pH 3,2 c o pH 3.5: o ponto isoclétrico das amostras da 
Paraíba situam-se cm torno do pH 2,9: enquanto as bcntonitas de Toledo c de Wyoming apresentam ponto isoclétrico no 
pH 2J c 1.9. respectivamente. 

A Figura 4 mostra que a curva do potcncial1.cta cm função do pH para a amostra A da Bahia praticamente não é alterada 
na presença de diferentes concentrações de amina, mostrando uma indiferença da superfície com relação à presença do 
reagente. Ao contrário. as curvas potcnciométricas da bcntonita verde lodo, mostradas na Figura 5 aproximam-se do eixo 
das abscissas à medida que a concentração da amina aumenta, indicando uma adsorção do surfatantc. 
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Figura 3- Variação do Potencial Zcta cm função do pH para diferentes bcntonitas brasileiras. 

Tabela II- Características das diferentes bentonitas incluídas no estudo. A expansão foi obtida cm água, após 24 horas 
de repouso. 

EXPANSÃO, PU~ lU 1 t:N~AU 

AMOSTRA 
'Yo 

ISOELETRICO, SUPERFICIAL. 
nH mN/m (*J 

Verde Lodo 40.0 2.9 65.6 
Chocolate 28,6 3,0 54,0 
Bofe 20,0 2,9 60J 
Bahia -A I LO 3,2 50,4 
Bahia- B 11.0 3.4 55,5 
Wyoming - 1.9 57.0 
Toledo 42,9 2,3 49,1 
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(*) Val or da ten são superficial da solução residual , a pós condicionamento de 2minutos com uma solução de amina com concentração 
de !0-1 M. 

A Figura 6 mostra a variaç<1o da tensão superficial de uma solução de amina cm função da conccntraç<lo do surfatantc 
e compara essa curva de referência com as curvas obtidas com o fthrado . obtido após conlalo de 2 minutos da amina 
com cada uma das bcntonitas testadas. Observa-se que a curva da amostra verde-lodo é a que mais se afasta da curva de 
referência. indicando maior facilidade de adsorç<lo do surfatanlc. A tensão superficial do fi l!rado no caso da bcntonita 
l'erde-lodo indcpendc da concentração inicial do surfatantc. indicando que praticamente toda amina usada foi adsorvida. 
O mesmo fato não é observado na amostra de Toledo c cm nenhuma das outras amostras brasileiras. A Figura 6 mostra 
apenas as curvas correspondentes a três amostras de bcntonita para facilitar visuali/a ção. 
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Figura 4- Variaç<lo do potencial zela da bcntonita A. da Bahia. cm função do pH c da conccntraç<lo de surfatantc . 
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Figura 5- Variação do potencial zela da bentonila verde lodo cm função do pH c da conccntraçilo de surfatantc. 

A cor da bcntonila pode variar de azul para amarelo, confonne aumenta o grau de oxidação (Eizea c Murray. 199-1-). 
Entre as amostras brasileiras estudadas, a cor da amostra verde lodo é a que mais se aproxima da azul, portanto. a de 
menor grau de oxidação . Por sua vez, o excesso de carga negativa na superfície da bentonita diminui com o aumento da 
oxidaçilo. Isso explica porque a bcntonita verde lodo apresenta maior excesso de carga clétrica negativa superficial. Esse 
fato está relacionado à maior disponibilidade de sítios para a adsorção do surfatantc catiônico. A quantidade de cálions 
orgânicos adsorvidos aumenta com o excesso de carga clétrica negativa da superfície. Portanto, a maior suscctibilidadc 
para modificação superficial da amostra verde-lodo parece estar relacionada ao menor grau de oxidação da amostra. 
A hipótese é reforçada pelo fato de que a bentonita chocolate (a mais oxidada das amostras de Boa Vista) tem o pior 
desempenho entre as amostras da Paraíba em tennos de expansão, limite de escoamento e capacidade de adsorção de 
a mina. Comparando-se as variações estudadas da bentonita de Vitória da Conquista. a amostra B. cinza (menos oxidada). 
tem melhor desempenho do que a avennclhada. 
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Fi!-,'llra 6- Tensão superficial do filtrado. obtido após condicionamento. cm função da concentração original de 
surfatantc c comparação com a solução original. 

4. CONCLUSÕES 

Nenhuma das amostras brasileiras estudadas "in natura" atende às especificações para uso cm tluídos de perfuração de 
poços. necessitando. portanto. de um tratamento de ativação ou modiflcaç:1o. 

: J 

Os resultados sugerem a importfmcia do grau de o:-.:idação da bcntonita. característica que cst<Í relacionada <I carga clétrica ) 
superficial. A bcntonita verde lodo . com menor grau de o:-.:idação c maior c:-.:ccsso de carga elétrica negativa , foi a que 
apresentou as melhores caracteristicas cm termos de c:-.:pansão (40 'Yo), limite de escoamento (a que mais se apro:-.:imou da 
amostra de Wyoming) c mostrou-se a mais susceptível à modificação superficial. 
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