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RESUMO 

As argilas estudadas siio representativas da Fonnaçiio Santana da bacia sedimentar do Araripe-PE e capeiam o horizonte 
de gipsita da mina Rancharia , Araripina-PE. O tratamento de argilas esmectíticas com sais quaternários de amônio pode 
favorecer o desenvolvimento de argilas organofílicas, que têm usos industriais diversos. A presente pesquisa objetivou 
conseguir a melhor condiçiio experimental para o desenvolvimento de tais propriedades. As argilas foram tratadas com 
soluções aquosas de carbonato de sódio fazendo-se variar o tempo de contato, c com carbonato de sódio cm conccntraçiio 
fixa e tempo de conta to variando cm três níveis . objctivando aferir a cf1ciência da troca iônica cálcio-sódio. pela variaçiio 
da viscosidade plástica . As argilas que apresentaram melhor valor para a viscosidade plástica foram tratadas com sal 
quatcrnúrio de amônio segundo plancjamcnto fatorial 23 O ensaio de inchamento de Fostcr indicou como melhor 
resultado o obtido com as argilas tratadas com a menor concentração de sal quatenürio. 

PALAVRAS-CHAVE: argila. Araripc, csmcctita , organofilica. 

L INTRODUÇÃO 

O pólo gessciro do Araripc , responsável por cerca de 90<% da produção nacional de gipsita c seus derivados. necessita 
encontrar alternativas industriais para as argilas que capeiam esse minério, pois, para cada tonelada de gipsita produzida 
se faz necessário remover c descartar aproximadamente 500Kg de argila. Essas argilas siio csmectitas cálcicas que. após 
troca catiônica por sódio , apresentam tixotropia. Esmcctitas sódicas tratadas convenientemente com sais quatcrmírios de 
amônio transformam-se cm argilas organofílicas, que adsorvem compostos orgânicos c que têm largo emprego industrial 
como carga para tintas, vernizes. cosméticos, entre outros. 

As infonnações da literatura sobre gênese de argilomincrais csmcctíticos, especialmente a presença de cálcio tomou
se um fator de particular interesse. principalmente pelo fato de argilas esmectíticas cúlcicas poderem, pelo tratamento 
com carbonato de sódio, desenvolver propriedade tixotrópica e, mediante posterior tratamento com sais quaternários de 
amônio. comportarem-se como argilas organofílica com poder de inchamento. 

A relevância desses fatos somada ú experiência c ao conhecimento acumulados do estudo das argilas esmcctíticas de bacias 
sedimentares do Nordeste (Araújo et ai.. 1979) das localidades de Bravo, Lagcs e Juá, distrito de Boa Vista, município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba (Araújo. ct ai. , 1981 ; Souza Santos, P. et ai. , 1981 ; Souza Santos, H., 1981): da jazida 
do município de Cubati , Estado da Paraíba (Baraúna c Nascimento , I 982 c Bamúna ct al..l983 e das jazidas de csmectitas 
da bacia sedimentar do Araripc (Baraúna ct al. , 1998; Bamúna, 1991 ; Araújo c Baraúna. 1994; Baraúna et ai. , 1999. 

Baraúna, et ai. , 2000) motivou a realização do estudo das argilas sobrepostas ús camadas de gipsita da regiiio do Araripc. 
direcionado pam o aprofundamento das investigações das suas caractcristicas tixotrópicas e organofílicas. 
Com essa pesquisa buscou-se desenvolver estudos tecnológicos mais completos, apoiados cm técnicas de plancjamento 
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fatoriaL com o intuito de obter argilas organofílicas. a partir das argilas csmcctíticas cillcicas da cobertura sedimentar da 
mina de gipsita Rancharia, localizada no município de Araripina-PE. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A prcparaçilo preliminar das amostras. como é de esperar. cst<í intrinsecamente relacionada ao plancjamcnto que objctivou 
a prospecção mineral. Visando a um melhor entendimento, no que se refere <l metodologia adotada para a composição 
das amostras colctadas na fase de preparação das amostras, é transcrito o procedimento que norteou a fase de estudos 
geológicos. 

Na frente-de-lavra da mina Rancharia foi estabelecido um perfil verticaL tendo-se colctado amostras de argilas pontuais 
obedecendo ao canítcr de variação textura! c de cor. Uma amostra representativa de todo o conjunto foi composta a partir 
de proporções ponderais das amostras pontuais inicialmente secas ao ar. 

A preparação da amostra composta das argilas. objctivando ensaios tecnológicos. compreendeu as seguintes operações: 
quartcação seguindo as recomendações de homogeneização de argilas por quartcação para formação de amostra. 
sugeridas por Souza Santos, P. (1989); secagem 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 cm britador de mandíbulas até a 
menor granulação possíveL moagem cm moinho de discos. até passagem lotai cm peneira ABNT n" 80. 

Uma amostra de argila csmcctítica comercial (bcntonita) utili;.ada com agente lixotrópico de lluido de perfuração de 
poço de petróleo. foi utilizada como referência para a comparação dos valores das viscosidades plásticas obtidas com as 
argilas da mina Rancharia. antes c após tratamento com carbonato de sódio. Utilizou-se também. como referência para • 
verificação dos valores de inchamento de Foslcr após a troca iônica com o sal quatcmário de amônio. uma amostra de 
argila organofílica padrão comercial. 

Foi utili;.ado carbonato de sódio anidro PA. O sal quaternário de amônio comercial utilizado foi o cloreto de dimctil
dialquil de sebo hidrogenado (predomínio da fração C I 2 saturada). Utilizou-se úgua destilada c tolueno PA. 

2.1. Procedimento Experimental e Tratamentos Utilizados 

A metodologia adotada visando os objetivos propostos, constou. basicamente. da rcalizaç<lo de uma bateria de ensaios em 
escala de bancada utilizando equipamentos convencionais. 

A avaliação dos resultados foi realizada através de gcrenciamcnto estatístico dos dados. 
Os trabalhos que visaram a definição dos pari\metros tecnológicos das argilas csmcctíticas. foram desenvolvidos conforme 
procedimento a seguir: 

2.2. Determinação da Viscosidade Plástica 

Troca por sódio: Três alíquotas de argilas representativas da amostra composta foram submetidas a processo de 
tratamento com cmbonato de sódio. Atendendo recomendações de Souza Santos ( 1989), foram considerados como fatores 
fixos: a granulometria das argilas (fração passando na peneira ABNT n" 80) c a proporç<lo de carbonato de sódio que 
correspondeu a 100 meq/1 00 g de argila seca (a umidade da argila foi dctenninada por ensaio prévio a uma temperatura 
de 300" C). Cada alíquola foi submetida a um tempo de conta to argila/solução de sal distinto. Os tempos de conta to foram 
estabelecidos cm 1 dia, 7 dias e 15 dias. Em seguida as alíquotas foram secas a I 00 "C c passadas totalmente cm peneira 
ABNT n° 200 (0,075 nun). Com as argilas peneiradas foram preparadas soluções aquosas com 4,86% (p.p) de argila . A 
diálise foi realizada imergindo-se as soluções de argila tratadas com sal , acondicionadas cm sacos de celofane, em dez 
litros de água deionizada. O volume total de ;ígua foi substituído a cada dois dias para evitar saturação. Foram feitas 
leituras das viscosidades plásticas antes e após diálise. 
Como procedimento para a l eitur<~ das viscosidades plásticas, as soluções aquosas de argilas tratadas com carbonato de 
sódio. antes c após diálise, foram homogeneizada por 20 minutos, ficando cm repouso por 24 horas. Após esse tempo, 
a dispersão foi submetida à homogeneização cm agitador automútico por 5 minutos: as viscosidades plásticas foram 
medidas em viscosímetro Fann modelo 35-A, a 600 RPM e 300 RPM, cm atenção às recomendações da PETROBRAS 
( 1998) e API ( 1976). Os valores das viscosidades plástica encontrados, estão expressos em centipoises ( cP) e encontram-
se sumarizados na Tabela I. ;~ 

Objetivando a melhoria do valor da viscosidade plástica, não conseguida pela diálise. um novo processo de troca catiônica 
foi posto cm execução. Uma alíquola de argila, tratada prcliminanncnte de acordo como o item Materiais de Estudo. foi 
moída em moinho de bolas. durante 30 minutos, juntamente com carbonato de sódio numa concentração de !50 mcq 
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de Na' para cada IOOg de argila seca a 300 "C. A mistura foi posteriormente passada cm peneira ABNT n" 200 (0.075 
mm). Com o material assim tratndo foram prcparndas três soluções nquosas. contendo. cada uma. 4.86% (p.p.) da argila 
tmtada. Cada solução foi mantida cm repouso durante tempo distinto (I dia, 7 dias c 15 dias) . As leituras dos valores da 
viscosidade plástica foram feitas como descrito no item anterior. cm obediência às recomendações da PETROBRÁS 
( 1998) c API (I 97ó). c os resultados encontram-se sumarizados na Tabela 11. 

Tabela J - Resultados da viscosidade plástica de soluções aquosas da argila tratada com carbonato de 
sódio antes c após diúlise . 

TEMPO DE VISCOSIDADE PLASTICA (cP) 
CONTA TO ANTES DA DIALISE APOS A DJALISE 

I DIA 1,50 1.50 
7 DIAS 2.00 2.00 
15 DIAS 2.50 2.50 

Tabela II- Resultados da viscosidade plástica da argila csmcctítica da mina Rancharia. antes c após tratamcntocom 
carbonato de sódio. c da argila-padrão comercial. 

DETERMINAÇÃO ARGILA JN NATURA 
ARGILA TRATADA A R G I L A -

I dia 7 dias 15 dias PADRÃO 

VISCOSIDADE 
1.5 3.0 3.0 3,0 4.0 

PLÁSTICA (cP) 

2.3. Tratamento com Sal Quaternário de Amônio 

O sal quaternário de amônio foi adicionado a soluções aquosas da argila previamente tratada com carbonato de sódio 
na proporção de 150 mcq/ I 00 g de argila seca a 300" C. As proporções de argila c do sal quaternário de amônio c él 
velocidndc de agitação das soluções. assim prcpamdas. foram definidas cm dois níveis. obedecendo a estruturação de um 
planejamento fato ria! 23• como sugerido por Barros Neto ( 1995). 

Os fatores variáveis c seus correspondentes níveis foram, portanto. assim estabelecidos: concentração da argila (c) 
tratada com carbonato de sódio nas dispersões aquosas contendo sal quaternário de amônio. representada pelos níveis 
4.8ó% c 6.40%: proporção de sal quaternário de amônio (p). expressa cmmilicquivalentc/100 g de argila seca a 300" C 
. constituída pelos níveis 80 meq/IOOg c 110 mcq/IOOg: c velocidade de agitação (v) das dispersões aquosas da argila 
tratada com carbonato de sódio, contendo sal quatern{Jrio de mnônio. variando segundo os níveis 200 rpm e 400 rpm. 
O número de experimentos realizados foi o total de todns as possíveis combinações entre fatores e níveis. A varüívcl 
resposta foi o inchamento de Foste r (I 953 c 1955) das argilas. A variância c. consequentemente, o grau de significância 
dos efeitos foram estimados a partir de repetições gcnuíl1éls de alguns experimentos. Os níveis selccionados para cada 
fato r c um esquema de plancjamcnto estilo apresentados no Qundro I. 

Quadro 1 - Dcf111içilo dos tratamentos de uma amostra de argiln com sal quaternário de amônio. a partir da 
combinação de níveis dos fatores envolvidos no processo de trocn iônica. 

FATO R NÍVEL DO FATOR 

Concentração da 
cl = 4.sm;;, c2 = 6.40'Yo 

argila (c) 

Proporção do 
pi= 80 mcq p2 = 110 meq pi= 80 meq p2 = 110 mcq 

sal(ll) 

Velocidade de v I= 200 v2=400 vi= 200 v2=400 v I= 200 v2=400 v I= 200 v2=400 
Agitação (v) rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm 

Tratamentos clplvl cl p2v2 clp2vl clp2v2 c2plv l c2 pi v2 c2 p2 vi c2 p2 v2 

Pnra efeito de realizaçilo dos tratamentos referenciados no planejamento fntorial estnbelccido foram postos cm prática os 
seguintes procedimentos: 

-Foram produzidas 8 dispersões aquosas de argila tratada preliminarmente com carbonato de sódio: quatro compostas 
por 500 mJ de água dcionizada + 24,0 g (4 ,86%) de argiln e quatro por 500 mi de água dcioni;.adél + 32,0 g (ó,40%) de 
argila. As dispersões assim fonnadas foram agitndas a 400 rpm, até a completa homogeneização: 
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- Foram preparadas oito soluções de sal quatcmilrio de amônio em úgua destilada, quatro na proporção de 80 mcq/ I 00 g 
de argila c quatro na proporção de 110 meq/IOOg de argila c adicionadas <Is dispersões de argila previamente preparadas. 
-As dispersões de argila contendo sal quaternário de amônio foram agitadas a 200 rpm ou 400 rpm. 
-Após I dia de repouso , tampada, filtrou-se a solução final cm funil de Büchncr, a vúcuo. O bolo obtido foi seco cm estufa 
de circulação de ar a 40" C. 

-Após secagem, a argila foi desagregada cm almofariz. moída cm moinho de bolas. por lO minutos . c passada totalmente 
cm peneira ABNT n" 200. 

2.4. Inchamento de Foster 

Realizou-se . após tratamentos das argilas com sal quatcrnúrio de amônio. o ensaio de inchamento de Foste r (I 953 c I 955) 
com o intuito de avaliar a atividadc organofílica das argilas cm presença do solvente tolueno. 
O ensaio é rcali1.ado adicionado-se. lentamente. I .00 g de argila tratada cm proveta de I 00 mi contendo 50 mi do líquido 
orgânico (tolueno). Após repouso de 24 horas, realiza-se a agitação mccfmica com bastão de vidro. do conteúdo da proveta. 
por 5 minutos c faz-se a primeira leitura; após novo repouso de 24 horas , registra-se a segunda leitura do inchamento. 

Esse ensaio avalia dirctamcntc a eficiência do inchamento das argilas, cujas leituras encontram-se 
sumarizadas na Tabela III. 

Tabela III- Resultados dos ensaios de inchamento de Fostcr (cm mllg). cm tolueno. obtidos com as argilas tratadas 
com carbonato de sódio. 

I - Velocidade de agitação (rpm) 
2- Concentração de argila(%): 
3 - Proporção sal (mcq!lOOg de argila): 

ENSAIO 1 

1 200 4,86 
2 200 6,40 
3 200 4,86 
4 200 6,40 
5 400 4,86 
6 400 6,40 
7 400 4,86 
8 400 6,40 

2 

ai = 200 
cl = 4.86 
pi= 80 

3 

80 
80 
110 
110 
80 
80 
110 
110 

-Obs.: Inchamento da argila co mercial (padrao): 6,0ml/g 

3. ANÁLISE DOS DADOS 

a2 = 400 
c2 = 6,40 
p2 = 110 

INCHAMENTO DE FOSTE R 
COM REPETIÇÃO GENUÍNA 

4,0 3,5 
3,0 3,5 
3.0 1,5 
3,5 2,0 
3,5 2,5 
3,0 3,0 
2,0 2,0 
1,5 2,5 

Tabela IV- Efeitos calculados para o planejamcnto representado na Tabela III. 

Média 2,656 ±O. 1795 

Efeitos Principais 
1 (Agitação) - 0,4375 ± 0,3590 

2 (Concentração de argila) 0,0625 ± 0,3590 
3 (Proporção de sal) - 0,6875 ± 0,3590 
Interação dos Fatores 
12 -0,1875 ± 0,3590 

13 - 0,4375 ± 0,3590 
23 0,3125 ± 0,3590 

123 - 0,4375 ± CU590 

MÉDIA 

3.8 
3,3 
2,3 
2,8 
3 o 
3.0 
2.0 

2,0 

O intervalo com 90% de confiança para cada efeito é calculado multiplicando-se o erro padrão (0,3590) pelo valor 
tabelado da distribuição t-Student com 8 graus de liberdade (1 ,860), resultando no valor de 0,6677. São considerc1dos 
estatisticamente significativos os efeitos cujos valores absolutos excedem este número. 
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4. CONCLUSÕES 

As condições experimentais que conduziram ao melhor inchamento Fostcr da argila csmcctítica ela mina Rancharia foi 
él rcrcrcntc ao ensaio I. 
Nos níveis estudados, apenas a vari{JVcl proporção de sal. apresenta um efeito de interação significativo. Não houve efeito 
de intcração entre os três fatores determinados. A amostra de argila da mina Rancharia. submetida a processos de troca 
iônica por sódio c posterior tratamento com sal quatcrnúrio de amôn.io nacional. produziu melhores inchamentos Fostcr 
quando a concentração de sal quatern{lrio de amônio correspondeu ao menor nível desse fator. 

5. REFERÊNCIAS Bl BLIOGRÁFICAS 

API- Rccomended pratice: standard ficlds proccdure for tcsting drilling lluids ACI-RP 13B. 6" cd. (Atualizada API-RP 
29. 4" cd. maio 1957). Amcrican Pctrolcumlnstitutc. Dallas. Texas. EUA.I976. 
Araújo. A. P. R .. Baraúna. O.S. c Mota. E. F. Estudo de argilas montmoriloníticas do Nordeste. ln: Congresso Brasileiro 
de Ccrilmica. 23 . Salvador. I 979. Resumo dos trabalhos técnicos. l 979. p. 13 . 
Arat'üo. A. P. R .. Almeida. M. M. c Souza Santos. P. Estudos de propriedades de argilas de Campina Grande. Paraíba. II. 
O ensaio de Grccnc Kclly. cm csmcctitas ele diversas cores das localidades de Bravo. Lajes c Juú. Cerâmica. v.27. n. 13 7. 
p. 197-204. 1')81. 
Baraúna. O.S. c Nascimento. C. A. Aspectos geológicos da jazida de argilas csmcctíticas da fazenda Campos Novos 
(Cubati-PB). ln: Congresso Brasileiro de Ccrfunica, 26. Recife. I<J82. Resumo dos trabalhos técnicos, Recife. 1982. 
pJ.:t.. 
Baraúna. O.S .. Araújo. A. P. R. c Mota. E. F. Estudo de argilas montmoriloníticas do Nordeste. ln: Congresso Brasileiro 
de Ccri'unica, 2:l". São Bernardo do Campo - São Paulo. 1980. Revista CERÂMCA. 29/l62. junho de 1983. 
Baraúna. O.S .. Sou;~.a Santos. P .. Pimcntcl. M. F.. Abreu. C. A. M. c Gonçalves A. N. Olimi;~.ação do poder dcscorantc das 
argilas csmcctíticas da mina Lagoa de Dentro- Araripina -PE. ln : Congresso Anual ela ABM. 53". Anais. v. I. setembro 
de 1998. Belo Hori;~.ontc . 

Baraúna. O.S. Estudo das argilas que recobrem as camadas de gipsita da Bacia Sedimentar do Araripc. Recife. I <J91 . 172 
p. Dissertação (Mestrado). U FPE. Centro ele Tecnologia. 1991. 
Baraúna. O. S. c Araújo. A. P. R. Caractcri;~.ação ele argilas da Formação Santana (Bacia Sedimentar do Araripc- PE. 
como agente dcscomntc de óleo vegetal (soja) . 38" Congresso Brasileiro de Cerâmica. Anais. v. I. Junho de 1994 
- Blumcnau - Santa Catarina. 
Baraúna. O. S .. Abreu. C.A.M .. Santos. P. S .. Di<u .. F. R. R. V c Júnior. VP.M. Argilas organofílicas obtidas a partir de 
argilas csmectíticas do Araripc- III Encontro Brasileiro de Aclsorção. Recife. julho ele 1999. 
Baraúna. O. S .. Júnior. V P. M .. Souia Santos. P. Desenvolvimento de propricclaclcs tixotrópicas cm argilas csmcctíticas 
da formação Santana - mina São Jorge - Ouricuri - Pc . Congresso ela Associação Brasileira ele Materiais. 55"- Rio de 
Janeiro -julho de 2000. 
Barros Neto, B .. Scanninio, I. S. c Bntns. R. E. Plancjamcnto c otimi;~.ação de experimentos. Campinas - SP. Editora da 
UNICAMP .. Campinas, 19<J5 . 
Fostcr. M. D. Gcochcmical studics of clay-mincmls. (II) - Rclation bctwecn ionic substitution and swclling in 
montmorillonitc. Ame r. Mine r .. v. 38. p. 994-1006. 1953. 
Fostcr. M. D. Thc rclation bctwccn composition a mi swelling in clays. Procccclcings of J•d Nat. Conf. On Clay na Caly 
Minerais. N. 3<J5. p. 205-220. I <)55. 
PETROBRÁS. Ensaio de viscosiflcantc para lluidos base úgua na c:-.:ploração c produção de petróleo. Rio ele Janeiro 199X 
(métodos N-2604 c N-2605):_ 
Souza Santos. P .. J. V. Souza Santos. H .. Campos. T. V. Araújo. A. PR .. Baraúna, O. S. Ocorrência de argilomincrais do 
gmpo ela paligorsquita (atapulgita) scpiolita no sítio Bravo. distrito de Boa Vista, município de Campina Grande. PB. ln: 
Congresso Brasileiro de Ccrfunica. 25. Curitiba. 1981. Resumo dos trabalhos técnicos, Curitiba. 19X l. p. 34. 
Sou;~.a Santos. H .. Campos. T. W. . Baraúna. O.S .. Araújo. A. P. R .. Sou1.a Santo. P. Estudo de argilas csmcctíticas de 
Campina Grande. 11. Morfologia de csmcctitas de diversas cores elas localidades de Bravo. Lajes c Juú . Ccrilmica. v. 
27. n. l3-t, p. Xl-88. 1981. 
Sou;~.a Santos. P. Tecnologia ele argilas aplicada ús argilas brasileiras. 2. cd. S;!o Paulo: E. Bluchcr. 1989. v. l c 2. 408 p. 

583 


