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RESUMO
Os estudos foram realizados com argilas do capeamento da camada de gipsita da mina Alto Bonito. localizada no
município de Trindadc-PE. do Membro Romualdo da Formação Santana (bacia sedimentar do Araripe). Pesquisas
mineralógicas cmbasadas na técnica de difratomctria de raios X c ensaios tecnológicos preliminares. indicaram que as
argilas são bcntonitas (constituídas principalmente por argilo-mincriais do grupos da s csmcctitas), cujo cátion trocável
predominantemente é o cúlcio. Mediante tratamento com sais de sódio. essas argilas. podem desenvolver propriedades
tecnológicas que as credenciam como agentes ti:xotrópicos de fluidos de perfuração de poços de petróleo. O objetivo do
presente estudo foi o de identificar um procedimento C.\pcrimcntal que permitisse o desenvolvimento de tais propriedades
nas argilas csmcctíticas da mina Alto Bonito. Aumentos discretos da viscosidade plilstica foram alcançados mediante
moagem cm moinho de bolas das argilas com carbonato de sódio cm pó. Os tratamentos foram realizados variando-se os
fatores conccntraçiio . tempo de moagem c tempo de contato. cm dois níveis. O melhor valor para a viscosidade pl{lstica foi
obtido quando as argilas foram tratadas na condição c:xpcrimcntal onde os maiores níveis de fatores foram considerados.
Com os resultados obtidos não foi possível ativar adequadamente a argila para uso como agente ti:xotrópico de fluido de
perfuração, entretanto os aumentos de viscosidade sinali;.am essa possibilidade cm outras condições c:xpcrimcntais.
PALAVRAS-CHAVE: argila. csmcctita. bentonita. !Í\otropia

I. INTRODUÇÃO
As argilas csmcctíticas. cujo c{ttion trocável principal é o sódio. siio C\tcnsivamcntc utili ;~ldas como agentes viscosificantes
cm fluidos de perfuração de poços de petróleo por serem as únicas a apresentar ti:xotropia (transfonnaçiio sol-gel reversível
em temperaturas ambientes) cm bai\as concentrações aquosas. As argilas objcto de estudo sflo encontradas em espessas
camadas sobrepostas ao horizonte de gipsita da Bacia Sedimentar do Araripc. Correspondem. cstratigraficamente, ao
Membro Romualdo da Formação Santana (Bcurlcn, 1962). Fomm inicialmente estudadas sob o cnfoquc tecnológico por
Araujo e/ a/. (l 'J7'J) e consideradas potencialmente capa;.cs de desenvolver. mediante 1ratamcnto com carbonato de sódio,
propriedades tecnológicas que as credenciariam como agente ti:xotrópico de fluido de perfuração de poços de petróleo,
segundo estudos tecnológicos preliminares desenvo lvidos por Baraúna (I 'J'J I) c Baralllla c Araújo (I ')<)4 ).
E:xistc uma forte e:xpcctativa de ampliaçiio da pesquisa petrolífera nas bacias sedimentares brasileiras comum conseqüente
aumento da metragem perfurada de poços de petróleo. Essa possibilidade cst;í sendo indtv.ida pela privati zação do
segmento de pesquisa geológica da PETROBRÁS concrcti;.ada pela recente criação. pelo Conselho Nacional do
Petróleo, da Agência Nacional do Petróleo que responde pelo gc rcnciamcnto c fomento da pesquisa petrolífera no País.
promovendo abertura para a ini ciativa privada. Essa situação concorrcr<'t para unt subscqücntc aumento de consumo da
argila csmcctítica sódica utilizada como agente ti\otrópico de fluido de perfuração de poços de petróleo ú base de úgua.
Por outro lado. o Pólo Gcssciro do Araripc. rcsponsúvcl por cerca de 'JO%, da produç;!o nacional de gipsita c seus
derivados. necessita encontrar alternativas indust riais para as argilas que capeiam esse minério. pois. para cada tonelada
de gipsita prodUI.ida se faz ncccss<'trio remover c descartar apro\imadamcntc 500 kg de argila.
A utilizaçHo de parte dessa s argilas cm um processo industrial criaria um novo flu:xo de cai\a para as empresas mincradoras
da região, o que contribuiria para o fortalecimento da economia local, sem se levar cm conta o investimento cm plantas
de beneficiamento dessas argilas. que. certamente. seriam locali;.adas no Araripc.
Assim. pretende-se desenvolver um processo de beneficiamento das argilas do Araripc. que as torne ti\otrópicas,
adequadas ao uso cm fluido de pcrfuraçiio de poços de petróleo;} base de água.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Materiais
As argilas csmcctíticas da mina de gipsita Alto Bonito compreenderam o material estudado. A preparação preliminar
das amostras, como é de esperar, está intrinsecamente relacionada ao plancjamcnto que objctivou a prospecção minem!
Visando a um melhor entendimento. no que se refere à metodologia adotada para a composição das amostras colc tadas na
fase de preparaç:r7o das mnostra.1·, é transcrito o procedimento que norteou a fase de estudos geoliígicos
Na frente-de-lavra da mina Alto Bonito foi estabelecido um perfil verticaL tendo colctado amostras de argilas pontuais
obedecendo ao carátcr de variação textura! c de cor. Com as amostras pontuais foi preparada uma amostra composta
obtida a partir de proporções ponderais das amostras pontuais .
A preparação das argilas para ensaios tecnológ icos compreendeu as segu intes operações: quartcamcnto. britagcm,
secagem c moagem .
Quartcamcnto: a prcparaçi1o das amostras seguiu as recomendações de homogeneizaçr7o de m;f!.ilns par quarteaçr7o para
Jimnaçr7o de amostra. sugeridas por Sou1.a Santos (I 989).
Secagem : as argilas recebidas do campo foram secas ao ar c, posteriormente, cm estufa com circulação de ar a uma
temperatura de 70" C visando acelerar c intensificar o processo de retirada da água de hidratação superficial.
Britagem :as amostras depois de secas cm estufa com circulação de ar foram fragmentadas c britadas cm um britador de
mandíbulas até a menor abertura possível.
Moagem : após a passagem das amostras no britador de mandíbulas, estas foram passadas num moinho de disco. até
cominuição máxima c pa ssage m total cm peneira ABNT 80 mcsh.
Uma amostra de argila csmcctítica comercial (bcntonita) utilizada com agente tixotrópico de fluido de perfuração de poço
de petróleo, foi utilizada como referência para a verificação das viscosidades plásticas obtidas com as argilas da mina Alto
Bonito, antes c após tratamento com carbonato de sódio.
Foi utilizado carbonato de sódio anidro P.A. no tratamento das argilas.

2.2. Procedimento Expel"imental e Tratamentos Utilizados
A metodologia adotada v isando os objctivos propostos constou, basicamente, da realização de uma bateria de ensaios
em escala de bancada utilizando equipamentos convencionais. Os trabalhos que visaram a definição dos parámctros
tecnológicos das argilas csmcctíticas foram desenvolvidos conforme procedimento a seguir:
-Tratamento Preliminar das Amostras (quartcamcnto, secagem a 70"C, moagem em moinho de discos, pcnciramcnto em
malha O, 177 mm c 0,075 mm)~
-Troca iónica por sódio usando carbonato de sódio:
- DiMise objctivando a remoção de solutos iónicos:
- Determinação das viscosidades plásticas antes c após diúlisc.
A avaliação dos resultados foi realizada através de gcrcnciamcnto estatístico dos dados .
Tratamento preliminar das amostras: As amostras, objcto de estudo, foram quarteadas conforme a metodologia sugerida
por Sotml Santos ( 1989). Aproximadamente 50'Yodo volume individual das amostras compostas. estudadas cm laboratório ,
preparadas confonnc método acima mencionado , foram secas cm estufa com circulação de ar a uma temperatura de 70"
C, com a finalidade de eliminar a possível umidade residual.
As amostras quarteadas, secas a 70" C c homogeneizadas, geradas na operação antecedente, foram submetidas a uma
cominuição cm moinho de discos até granulomctria inferior a O, 177 mm (peneira ABNT n° 80) e compostas cm uma única
amostra.
Detc nninação das viscosidades: O tratamento com carbonato de sódio pode acarretar, para algumas argilas esmcctíticas,
redução do valor da viscosidade plástica por presença residual de sal. Com o intuito de verificar essa possibilidade, as
argilas tratadas prcliminanncntc, foram tratadas com carbonato de sódio c, posteriormente. as suas soluções aquosas
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submetidas a diúliscs. Atendendo recomendações de Sou;.a Santos (I <JR<J), foram considerados como fatores fixos ,
rel ativos ao processo de troca por sódio : a granulomctria das argilas (# RO mcsh) c a proporçfío de carbonato de sódio.
que foi de 100 mcq/100 g de argila seca (a umidade da argila deve ser determinada por ensaio prév io a uma temperatura
de 300 " C). O tempo de conta to argila/soluçfío de sal variou de I, 7 c 15 dias. Em seguida as amostras foram secas a I 00
"C c passadas totalmente cm peneira ABNT n'' 200 (0 ,075 mm). Com as argilas peneiradas. foram preparadas soluções
aquosas com 4,RG% de argila. A diúlisc foi rea lizada imergindo-se as soluções de argila tratadas com sal. acondicionadas
cm saco s de celofane. cm dez litros de úgua de ioni zada. O volume total de úgua foi substituído a cada dois dias para evi ta r
saturaçfío. Foram feitas leituras das viscosidades plústicas antes c após diMi sc.
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Co mo procedimento para a leitura das viscosidades plústicas. as so luções aquosas de argi las previamente tratadas
com carbonato de sódio foram homogeneizadas por 20 minutos. ficando cm repouso por 24 ho ras Após esse tempo. a
dispersfío foi submetida à homogc ncil.ação cm agitador mecânico por 5 minutos: as viscosidades phísticas foram medida s
cm viscosímctro Fann modelo 35-A, a GOO RPM c 300 RPM , cm atenção <Is recomendações da PETROBRAS ( I <J<JR) e
API (I 976). Os valores da s viscosidades plústicas encontradas cstfío expressos cm cc ntipo iscs (cP) . Os resultados obtidos
encontram-se sumari zados na Tabela I.
Tabela 1- Resultados da viscosidade plústica de soluçõe s aquosas da argila tratada com ca rbonato
de sódio, antes c depois da diúli sc.
VISCOSIDADE PLASTCA (cP)
ANTES DA DIÁLISE
APÓS A DIÁLISE
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

TEMPO DE
CONTATO
I DIA
7 DIAS
15 DIAS

•

Como não foi verificada va riaçüo nos valores das v iscosidades plásticas. foi dado prosseguimento aos estudos.
estabelecendo-se um planejamcnto fatorial de três fatores c dois nivc is com o intuito de verificar-se a influência dos
mesmos no desenvolvimento da v iscosidade (B<uros Neto et a/., 1995).
Como fatores variúvcis foram co nsiderados : tempo de moagem da argila juntamente com o carbonato de sódio. em
moinho de bolas (tm): tempo de contato argila/carbonato de sódio cm pó (te): c a concentração do carbonato de sódio
(C) . O número de experimentos a rcali:z.ar foi o total de todas as possíveis combinações entre fa tores c ní veis . A variá ncia
c. consequentemente. o grau de significáncia dos efeitos foram estimados a partir de repetições genuínas de alguns
experimentos. Os ní veis sclccionados para cada fato r c um esquema de plan~jamcnto estão apresentados no Tabela 11.
Tabela II- Definição do número de experimentos. objetivando determinar a viscosidade (variável dependente) com
base nos 1úveis dos fatores tempo de moagem, tempo de contato c conccntraçüo (variáveis independentes).

NIVEL DO FATOR

FATO R
Tempo de moagem
(tm)
Tempo de contato
(te)
Concentração em
meq/1 00 g de argila
(C)
Expcri mentos

tml = 15 m.in
te I= lO dias

tm2 = 45 min

tc2 = 30 dias

te! = lO dias

tc2 = 30 dias

C1 = 100

C2=300

Cl=lOO

C2=300

Cl=lOO

C2=300

C I= 100

C2=300

tml tcl
Cl

tml tcl
C2

tm1 tc2
Cl

tml tc2
C2

tm2 tcl
Cl

tm2 tcl
C2

tm2 tc2
Cl

tm2 tc2
C2

A argila moída c passada preliminanncnte em peneira ABNT n" 80, foi moída novamente c m moinho de bolas juntamente
com carbonato de sódio em pó obedecendo as concentrações tempos de moagem c tempos de repouso verificadas na
Tabela II. Após essa etapa cada alíquota foi dispersa em água destilada. na concentração de 4.8ó o;;, de argila (tratada
com carbonato de sódio). As soluções assim fonnadas foram homogeneizadas por 20 minutos, ficando cm repouso por
24 horas. Após esse tempo, as dispersões foram submetidas à homogeneização cm agitador automático por 5 minutos: as
v iscosidades aparente e plástica foram medidas cm viscosímetro Fann modelo 35-A, a óOO RPM e 300 RPM . em atenção
às recomendações da PETROBRAS ( 1998) c API ( 1976). Os valores das viscosidades pl<ísticas encontrados. estão
expressos em centipoiscs (cP) na Tabela ll.

a
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Tabela III- Resultados da viscosidade pl ús tica de so luções aquosas contendo 4.86'1., da argila atacada por carbonato de
sódio .
tml = 15:
I -Tempo de moagem (minutos):
2 -Tempo de conta to (dias) :
te I = IO:
3 - Concentração (mcq/ 100 g de argila): C I = 100:
Ensaio
I
2
3
4
5
6
7
8

I
15
15
15
15
45
45
45
45

2
lO
lO
30
30
lO
lO
30
30

tm 2 = 45
tc2 = 30
C2 = 300

,

.l

100
300
100
300
100
300
100
300

-

Viscos idade Plústica
2,00
2,00
2,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
2,00
2,00
2,00
2,50
2,00
2,00
2,50
2,50

Média
2,00
2,25
2,00
2,25
2,00
2,25
2,00
2,50

Obs .. ViscosJJ adc plastJca da ;ug da se m twtamcnto (soluçao a ..! ,X" o): 1.)- ct>
Vi scosidade pl ús tica da a rgila co mercial (so lução a ..! .X%): 4.()0 d'

O melhor va lor para a viscosidade plústica foi obtido no c:-;pcrimcnto 8 quando as argilas foram tratadas na condição
c:-;pcrimcntal onde os maiores níve is de fatores foram considerados.
A alíquota de argila referente ao c:-;pcrimcnto 8. para cujo tratamento foram considerados os maiores níveis de fatores c
obtido o melhor resultado para a v iscos idade plústica. proporcionou um aumento dessa v iscosidade. de 2,5 cP para 3,0 cP.
a partir de soluçüo aquosa preparada com co nce ntração de 6.4% de argila.

3. ANÁLISE DOS DADOS
Tabela IV- Efeitos ca lculados para o plancjamcnto da Tabela III
Mel11a

2,156

± 0,054

Efeitos p.-incipais

I (Tempo de moagem)
2 (Tempo de cantata)
3 (Concentração)

0.0625 ± O, I 08
O.Oú25 ± 0. 108
0.3 125 ± 0. 108

Interação dos fatores

12
13
23
123

0.0625
0.0625
0.0625
O,Oú25

± 0. 108
± 0. 108
± 0. 108
± 0, 108

O intervalo com 95% de co nftança para cada efeito é calculado multiplicando-se o erro padrão (0.108) pelo valor
tabelado da distribuição t- Studcnt com 8 graus de liberdade (2 ,306). resultando no valor de 0,2491. São considerados
estati sticamente significativos os efeitos cujos valores absolutos c:-;ccdcm este número. Assim, nos níveis estudados.
ape nas a variável concentração ap resenta um efeito significativo.

4. CONCLUSÕES
Nüo houve intcração dos fatores tempo de moagem, tempo de co ntato c concentraç<1o. O fator concentraçüo inllucnciou
a viscosidade plástica quando o valor correspondeu ao nível máximo admitido de 300 mcq/ 100 g de argila. Os demais
fatores não ti ve ram inlluênc ia isolada sobre a viscosidade plústica.
O aumento de viscosidade alca nçado cst;í aquém do ncccssúrio para atender à especificação de uso cm fluidos de
pcrfuraçüo, devendo ser a argila posteriormente estudada cm outras condições de ativação para sua melhor avaliação.
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