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A bentonita é uma argila que apresenta a montmorilonita como principal mineral constituinte e que
caracteriza-se por formar suspensões com excelentes propriedades tixotrópicas. Isso significa que a suspensão
em repouso assume uma estrutura gelatinosa. Esse fato torna-se muito importante, nos fluidos de perfuração,
porque impede o retorno dos fragmentos de rochas ao fundo do poço em casos de paralisação do bombeamento.
Em meio orgânico, a bentonita tende a se agregar perdendo as suas características tixotrópicas. Por isso, em
fluidos de perfuração à base de óleo, a bentonita necess ita de um tratamento superficial a fim de se tornar
oleofilica e manter a tixotropia. A modificação é conseguida com uso de um surfatante, cujo cátion substitui o
contra-íon inorgânico existente entre as unidades estruturais da argila, dando origem a uma bentonita-orgânica
ou oleofílica. O trabalho teve por objetivo definir as condições mais favoráveis à modificação superficial de duas
amostras de bentonita. Observou-se a influência da concentração e do comprimento da cadeia do surfatante e do
pH do meio durante a adsorção. Foram testados os sais quaternários brometo hexadecyiltrimetil da amónia

(BHTA) e brometo dodecyltrimetil de amônia (BDTA). Os resultados foram avaliados em tennos de
flotabilidade, viscosidade da suspensão e modificação da carga elétrica superficial. Os principais equipamentos
utilizados foram: uma célula de flotação por ar dissolvido (F AD); um Sistema ESA 9800, para detenninação da
carga elétrica superficial e um reômetro. Observou-se que a oleofilização das bentonitas testadas pode ser obtida,
em uma ampla faixa de pH, com concentrações de surfatante a partir de I o· 2 M.
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INTRODUÇÃO
Denomina-se bentonita uma argila plástica constituída, principalmente, por montmorilonita - um
argilomineral do grupo das esmectitas. Algumas características peculiares fazem com que a bentonita seja
aproveitada em um diversificado campo de utilização industrial, entre os quais: (a) como aglomerante de areias
de moldagem em fundição; (b) em processos de pelotização de minério de ferro; (c) no descaramento de óleos;
(d) na clarificação de bebidas; (e) como impermcabilizante de solos; (f) na estabilização de emulsão; (g) como
carga mineral , em produtos farmacêuticos, rações animais, cosméticos e outros; (h) cm produtos cerâmicos para
aumentar a plasticidade e (i) como importante componente de fluídos utilizados para perfuração de poços de
petróleo (Elzea e Murray, 1994).
As esmectitas caracterizam-se por uma estrutura do tipo 2:1, ou seja, apresentam-se em fonna de
sanduíche, com duas camadas de tetraedro de sílica envolvendo uma camada de octaedro de alumínio . Nessa
unidade estrutural podem ocorrer substituições de íons de maior valência por outros de menor valência como,
por exemp Io, de S t·

4

~

por A 1

3

~

3
2
nos tetrae dros e de A 1 ~ por Mg + e Fe 2t no octae dro ( Gungor, 200 O; Murray,

2000). As substituições provocam um desbalanceamento de carga que é compensado por cátions como Na+ e
2

Ca + que se posicionam entre as lamelas, dando origem aos tipos de bentonitas sódicas e cálcicas,
respectivamente . Algumas bentonitas, menos comuns, podem apresentar íons H~, K+ c Mg 2 ~ como cátions de
troca.
O interesse pelo aproveitamento industrial da bentonita resulta de propriedades características como: ( 1)
partículas extremamente finas; (2) elevada carga superficial ; (3) alta capacidade de troca catiônica; (4) elevada
área superficial e (5) capacidade de inchamento (afastamento das camadas) quando em presença de água.
A capacidade de inchamento da bentonita está associada à quantidade de água que penetra no espaço
interlamelar. Sendo assim, a capacidade de inchamento vai depender de dois fatores principais: (1) tendência à
hidratação do cátion de compensação e (2) energia de interação entre as camadas (Stumm, 1992). Os dois fatores
contribuem para uma maior eficiência das bentonitas sódicas, já que: (I) o íon Na+ tem maior facilidade de
2

4

hidratação do que o bivalente Ca + e (2) o fato de que o íon Na possui menor valência, implica em uma menor
energia de interação entre as lamelas, resultando em um maior afastamento interlamelar que facilita a penetração
de água. Isso explica porque a capacidade de expansão da bentonita sódica é muito maior do que a do tipo
cálcica. Em geral, para serem usadas em fluidos de perfuração de poços à base de água, uma bentonita cálcica
necessita de passar por uma ativação prévia, com carbonato de sódio, transformando-se em bentonita sódica.
As características físico-químicas desse tipo de argila conferem às suspensões formadas por bentonitas
excelentes propriedades reológicas (viscosidade e tixotropia). Essas propri edades são responsáveis pelo uso da
bentonita nos fluidos de perfuração de poços como agente controlador de viscosidade (para uma maior eficiência
no transporte dos detritos para a superfície) e agente tixotrópico (a suspensão assume uma estrutura gelatinosa
quando em repouso, impedindo o retomo dos fragmentos de rochas ao fundo do poço em casos de paralisação do
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bombeamento).

Além dessas funções, a bentonita também participa com uma ação lubrificante, sobre as

tubulações e a broca, e como agente redutor de permeabilidade nas paredes do poço (Baltar et. ai., 2003).
Em algumas situações especiais, como na abertura de furos em profundidades elevadas, sob condições
de alta temperatura e pressão, usam-se fluídos de perfuração à base de óleo (em geral, solventes apoiares ou de
baixa polaridade, como parafina). Nesses fluídos, a bentonita natural, sódica ou cálcica, perde suas propriedades
tixotrópicas (Darley e Gray, I 988).
Para cumprir a função de agente tixotrópico, em fluidos à base de óleo, as bentonitas necessitam passar
por um processo de modificação superficial. A modificação é conseguida, na maioria das vezes, com o uso de
sais orgânicos de aminas quaternárias, cujo cátion substitui o contra-íon inorgânico existente entre as lamelas,
dando origem a uma bentonita (Penner e Lagaly, 2000).
Jordan, 1949, estudou a influência do tamanho da cadeia orgânica da amina na expansão da bentonita
modificada. A expansão máxima foi conseguida com uma dodecilamina. As bentonitas modificadas podem ser
utilizadas para remoção de poluentes orgânicos. Zhu, et ai., 1997, observaram que a eficiência na remoção de
poluentes aumenta com a densidade de adsorção do surfatante e com o comprimento da cadeia hidrocarbônica.
Uma cobertura superficial de aproximadamente 50% é suficiente para o desenvolvimento de propriedades
oleofilicas na bentonita (Jordan , 1949).
Em trabalho anterior (Saltar et. ai., 2002) ficou evidenciada a maior suscetibilidade à hidrofobização da
bentonita conhecida como verde-lodo . Naquela oportunidade verificou-se a capacidade de adsorção de uma
dodecilamina em sete amostras de bentonitas. O resultado foi atribuído ao menor grau de oxidação da amostra

verde-lodo. O trabalho atual teve por objetivo determinar as condições mais favoráveis à modificação superficial
das bentonitas verde-lodo e CBPM 8 com sais quaternários de amônia.

DESENVOLVIMENTO

a)

Amostras

Nesse trabalho foram usadas amostras representativas das bentonitas verde-lodo procedente do
município de Boa Vista, na Paraíba, e da amostra CBPM B, amostrada nos depósitos de Anagé, nas
proximidades do município de Vitória da Conquista-BA, caracterizadas anteriormente (Aranha et ai., 2002 e
Baltar et ai., 2002).

b)

Para

Reagentes

a

modificação

superficial

das

bentonitas

foram

testados

os

reagentes

Brometo de

Hexadeciltrimetilamônia (BHT A) e Brometo de Dodeciltrimetilamônia (BDT A), ambos com elevado grau de
pureza, fornecidos pela SIGMA. Para regulagem de pH foram usados HCI e NaOH, da MERCK. Nos testes de
flotação foi adicionado óleo de pinho.
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c)

Equipamentos

Para a agitação, durante o condicionamento visando à modificação superficial das bcntonitas, usou-se
um Agitador Mecânico , IKA , modelo Eurostar, com sistema computadorizado para controle de velocidade de
agitação e capacidade para 2000 rpm.
Os testes para avaliar a flotabilidade das bentonitas modificadas foram feitos em Célula de Flotação por
Ar Dissolvido (FAD), modelo da bancada, da AQUAFLOT, com capacidade para 2 litros. Utilizou-se uma
pressão de ar de 5,0 Kgf/cm 2 .
A determinação de potencial zeta foi feita através de técnica eletro-acústica, usando-se o Sistema ESA

9800, da MA TEC INSTRUMENTS, inteiramente controlado por computador.
Para a determinação da viscosidade usou-se um reômetro, modelo DV -III +, da BROOCKFIELD.

d) Metodologia
Preparação
As amostras foram misturadas com água para fom1ar uma suspensão com relação sólido/ líquido = I /4. A
suspensão foi submetida a uma escrubagem, para dispersão da argila, agitando-se a suspensão por I hora em
agitador mecânico. Em seguida, o material foi passado em peneira de 200 malhas (0,074 mm). A fração fina da
amostra foi seca em estufa em uma temperatura próxima a IOO"C e, posteriormente, desagregada.

Hidrofobização
Usando-se a fração fina da amostra (granulometria abaixo de 200 malhas) preparou-se uma suspensão
com I O % de sólido, a qual foi deixada em repouso por 24 horas com a finalidade de promover a completa
hidratação da argila. Após o período de hidratação, foi feita a regulagem do pH (usando-se HCl ou NaOH) e, em
seguida, o condicionamento com a base orgânica. O contato argila-reagente foi feito em béquer, com a mistura
sendo agitada por I hora a 800 rpm. Em seguida, a argila foi colocada em estufa a 90°C. Após a secagem, a
amostra foi desagregada em pulverizador a uma velocidade de 14.000 rpm e passada na peneira de 100 malhas.
As variáveis estudadas foram: tamanho da cadeia orgânica ( 12 e 16 carbonos); a concentração do sal
quaternário de amônia ( 10-3 M a 10-2 M); e o pH da polpa ( 5 a I 0).

Avaliação dos Resultados :
Os resultados foram avaliados em termos de flotabilidade, de modificação da viscosidade da suspensão
e de modificação do potencial zeta das bentonitas.
A viscosidade foi determinada a partir de uma suspensão com I O g de bentonita em 50 mi de querosene.
A suspensão foi colocada em béquer e agitada por 5 minutos a 1200 rpm. em seguida, retirou-se 8 mi para a
leitura da viscosidade.
A flotabilidade da amostra foi definida como o percentual, em peso, da fração removida na espuma nos
testes de flotação e foi relacionada ao grau de hidrofobicidade obtido com a modificação superficial da argila.
Nos testes de flotação adicionou-se apenas espumante (óleo de pinho, 50 g/t).
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RESlJ L T ADOS E DISCUSSÃO

A intensidade da modificação superficial (oleofilizaçào) alcançada pode ser relacionada à flotabilidade
da bentonita em testes sem adição de coletor. Os resultados mostraram que a modificação superficial só é
possível com o sal quaternário em concentração a partir de 10·2 M. Os produtos dos testes de modificação com o
BOTA e o BHT A em concentração de I o· 3 M não responderam à flotaçào, o que sugere que as bentonitas não
haviam se tornado suficientemente o leofilicas.
As Figuras OI e 02 mostram, respectivamente, os resultados obtidos na flotação das bentonitas verde-

lodo e CBPM B, após a modificação com os sais quaternários BOTA e BHTA. A bentonita verde-lodo (Figura
OI) apresentou uma notablidade (percentual em peso da fração removida na espuma) praticamente constante em
toda a faixa de pH (entre 6 c !O) quando foi modificada com o BOTA. A flotabilidade variou entre 70% e 80% .
A bentonita modificada com o BHTA, no entanto, só atingiu o mesmo nível de notabilidade em va lores de pH a
partir de 8.
A bcntonita CBPM B, por sua vez, apresentou o mesmo comportamento quando foi modificada com o
BOTA (a notabilidade variou entre 70% e 82%). No entanto, apresentou comportamento inverso quando foi
modificada com o BHT A. A hidrofobicidadc foi maior em meio ácido, manteve-se entre 75% e 83% na faixa de
pH entre 6 e 8 e caiu para 53% em pH 9 (Figura 02).
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Figura 01 - Flotabilidade da bentonita verde- lodo modificada em função do pH.
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Figura 02 - Flotabilidade da bentonita CBPM B modificada em função do pH.
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A eficiência da modificação superficial da bentonita também pode ser avaliada em termos de variação
da viscosidade da suspensão em meio orgânico. Usou-se um querosene com viscosidade de 0,28 cP como meio
orgânico. Adicionou-se I O g de bentonita a 50 ml de querosene e determinou-se a viscosidade da suspensão a
250 rpm. Os resultados são apresentados na Tabela OI.

Tabela OI -V iscos idade da suspensão em querosene após a adição da bentonita original ou modificada , em
função do pH da suspensão durante de adsorção do sal quaternário. Valores obtidos a 250 rpm.
--

SITUAÇÃO

VISCOSIDADE, cP

Querosene

0,28

Amostra de Bentonita

Verde-lodo

CBPM 8

Suspensão com Amostra Original

0,26

0,29

Suspensão com Amostra Modificada

BOTA

BHTA

BOTA

BHTA

0,85

0,71

pH de adsorção
5
6

0,59

0,38

0,80

0,47

9

0,44

0,39

0,27

0,39

Os resultados apresentados na Tabela OI mostram que as bentonitas sem tratamento não alteram a
viscosidade do querosene. As bentonitas oleofilicas, ao contrário, afetam significativamente a viscosidade do
líquido orgânico.
A modificação superficial da bentonita verde-lodo aumenta a viscosidade da suspensão de 0,26 cP para
valores entre 0,38 cP e 0,59 cP. Observa-se que não há influência significativa do pH de adsorção na alteração da
viscosidade. Observa-se uma concordância desses resultados com aqueles obtidos na !lotação para o caso da
modificação com o BDT A (Figura OI).
Por sua vez, a suspensão formada com a bentonita CBPM B é mais viscosa em meio ácido
independentemente do tamanho da cadeia orgânica do sal quaternário de amônia. Os testes de !lotação haviam
mostrado que a bentonita CBPM B, modificada com o BHT A, apresenta maior flotabilidade em meio ácido.
Portanto, há evidências de uma a maior oleofilização em meio ácido para o sistema bentonita CBPM B/BHTA .
A modificação superficial obtida nas amostras de bentonita também foi avaliada em relação à alteração
da curva potenciométrica. A Figura 03 apresenta a variação do potencial zeta em função do pH para a bentonita

verde-lodo antes e depois de modificada. Os resultados mostram que a bentonita verde-lodo mantém o valor do
potencial zeta praticamente constante até próximo ao seu ponto isoelétrico (em torno do pH 2). Observa-se que a
variação do potencial zeta é de apenas 7 mV em toda faixa de pH entre 4 e 9, passando de - 50 mV para -57 mV .
Essa característica superficial da bentonita verde-lodo permite uma ampla adsorção de ambos os surfatantes em
qualquer valor de pH acima de 3, o que pode ser comprovado pelo afastamento das curvas da bentonita
modificada em relação à amostra natural. Como era de se esperar, em toda a faixa de pH onde prevalece a
estabilidade do potencial zeta, observa-se uma adsorção relativamente uniforme dos surfatantes. Esse fato
explica o comportamento da bentonita verde-lodo, modificada com o BDT A, nos testes de flotação e
viscosidade. Os resultados desses testes haviam indicado uma independência em relação ao pH. Por outro lado,
observa-se que a curva que representa a bentonita modificada com o BHT A apresenta um afastamento levemente
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maior a partir do pl-1 em torno de S, o que sugere uma maior adsorçào do sal nessa faixa de pH e explica os
melhores resultados de flotabilidade c de viscosidade observados em meio alcalino para o sistema BHTA!verde

lodo.
As curvas relacionadas à amostra CBPM B (Figura 4), sugerem que a adsorção dos sais quaternários
testados aumenta com a alcalinidade. Esses resultados podem ser explicados em termos de um aumento da
quantidade de sítios negativos em meio alcalino. A maior adsorção em meio alcalino, no entanto, não resultou
cm melhores resultados em termos de flotabilidade e viscosidade. Pelo contrário, no caso da molécula maior
(BHT A) os resultados sugerem que uma adsorção intensa do surfatante prejudica a oleofilização da supcrficie.
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Figura 03 - Intluência da modificação superficial no potencial zeta da bentonita Verde Lodo.

o

2

3

4

5

6

7

8

9

lO 11 12

pH

>

E -20

rd

v

N

(ii

-40

"ü
c

-D-BHTA

õ
c.. -60

-o-BOTA

'-'

--<>--sem tratamento
-80

Figura 04 - Influência da modificação superficial no potencial zeta da bentonita da Bahia.

CONCLUSÕES

O trabalho mostra a possibi !idade de se obter a modificação superficial das bentonitas verde-lodo e
CBPM B com os sais quaternários de amônia BDT A c BHT A, em concentrações de, no mínimo, I o· 2 M.
A modificação superficial é retlctida no comportamento das amostras em testes de flotação sem adição
de colctor, na viscosidade da suspensão cm meio orgânico e na modificação da carga elétrica superficial.
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A amostra verde-lodo apresenta a carga elétrica praticamente estável acima de pH 3, permitindo a fácil
ad sorção dos sais quaternários em uma ampla fa ixa de pH. Essa característica superficial da bentonita \'en/c-lodo
resu lta uma oleofilização independente do pll, em meio levemente ácido ou alcalino.
No caso da bentonita CBPM B, apesar da adsorção dos sa is quaternários aumentar com a alcalinidade,
os resultados mostraram evidências de uma mai or oleofilização em meio ácido.
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